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Käyttäjätietoa 

 

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen suojavisiirin käyttöä! 

 

Koskee tuotteita: 1148 Disposable Face Shields with Headband /  
Kertakäyttöinen kasvosuoja pannalla 

   
Valmistaja:  Premium Plus (Dongguan) Limited 

 No. 1 Industrial Area, 
Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
People's Republic of China 

EU tarkastuslaitos: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business 
Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).  

UK hyväksymä laitos: Module B and C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, 
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Vaatimustenmukaisuustodistus: www.premiumplushk.com 

Nämä tuotteet ovat luokiteltu luokan III henkilönsuojaimiksi (PPE) Euroopan henkilönsuojainasetuksella (EU) 2016/425 ja 
henkilönsuojainasetuksella (EU) 2016/425 sellaisina kuin ne on saatettu osaksi UK:n lakia ja niitä on muutettu, ja niiden on 
osoitettu noudattavan näitä sääntöjä rajoitetun testauksen yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia ja nimettyä standardia EN 
166: 2001 vastaan (katso alla). 
 
Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan jonkin verran suojaa ilmassa olevilta pisaroilta, jotka voivat muodostaa biologisen vaaran. 
Huomioi, että mikään henkilönsuojain ei voi tarjota täydellistä suojaa. Noudata aina varovaisuutta, kun suoritat riskeihin 
liittyvää toimintaa. Älä koskaan käytä tätä visiiriä suojautumiseen muilta vaaroilta, joita varten tuotetta ei ole suunniteltu 
tai jota vastaan sirä ei ole testattu. 
 
SUORITUSKYKY JA KÄYTTÖRAJOITUKSET - Nämä tuotteet on testattu standardin EN 166: 2001 mukaisesti. Lausekkeet: 6 ¦ 
Muotoilu; 7.1.1 ¦ Näkökenttä; 7.1.2.1 ¦ Taitekyky; 7.1.2.2 ¦ Läpäisevyys; 7.1.2.3 ¦ Valon hajoaminen; 7.1.3 ¦ Materiaalien laatu; 
7.1.4.2 ¦ Kestävyys; 7.1.5.1 ¦ Stabiilisuus korkeassa lämpötilassa; 7.1.7  ¦ Syttymiskestävyys; 7.2.4 ¦ Nestemäiset pisarat ja roiskeet 
 

Käyttöohje –  

Henkilökohtainen suoja pisaroita ja roiskeita vastaan 
1. Irrota suojakalvot suojan molemmilta puolilta ennen käyttöä. 
2. Aseta kasvosuojus päähän ja säädä pääpannan asentoa niin, että se sopii mukavasti ja tukevasti päähän. 
3. Poista ja hävitä jokaisen käytön jälkeen paikallisten ohjeiden mukaisesti. 

Varoitus: Pääpanta sisältää luonnonkumilateksia, joka on kokonaan peitetty polyesterillä. Voi aiheuttaa reaktioita käyttäjille, 
jotka ovat herkkiä luonnonkumilateksille. 

 

ASETUS JA KOOT - Nämä tuotteet ovat yhtä kokoa kaikille. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita, jotka on säädetty oikein. Liian 
löysät tuotteet eivät välttämättä pysy paikoillaan, ja jos ne ovat liian tiukkoja, niistä tulee epämukavia. Tuotteiden asettaminen 
päälle ja pois: 

1148 Asenna kasvosuojus päähän ja säädä pääpannan asentoa niin, että se sopii mukavasti ja tukevasti päähän. 

 
YHTEENSOPIVUUS - Suojauksen optimoimiseksi näitä tuotteita on käytettävä yhteensopivilla tutkimuskäsineillä/ suojatakeilla/ 
suunsuojilla. Ennen kuin ryhdyt riskitoimiin, kysy toimittajalta tai esimieheltäsi, että kaikki suojatuotteesi ovat yhteensopivia ja 
sopivia käyttötarkoitukseen. Varoitus - Visiirin osat, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. 
Lopeta tässä tapauksessa käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon. 
 
SÄILYTYS JA KULJETUS - Säilytä visiiri ennen käyttöä hyvin tuuletetussa paikassa kaukana äärilämpötiloista. Älä koskaan aseta 
raskaita esineitä sen päälle. Säilytä pimeässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta. 
 
VANHENTUMINEN - Tämän visiirin säilyvyysaika on 3 vuotta. Käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista, mutta visiiri on hävitettävä ja 
vaihdettava, jos se on naarmuuntunut tai vahingoittunut jollakin tavalla, joka estää turvallisen käytön. 
 
KORJAUS - Jos visiiri vaurioituu, se EI tarjoa optimaalista suojaustasoa, ja siksi se on välittömästi vaihdettava. Tuote on 
kertakäyttöinen, korjaukset eivät koske näitä visiirejä. Älä koskaan käytä vaurioituneita tuotteita. 
 
PUHDISTAMINEN - Kertakäyttöinen. Hävitä ja korvaa uudella jokaisen käytön jälkeen. 


