
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRODUKTEN 2063 
Skyddsglasögon, överensstämmer med kraven i SS-EN 166 
Varningsmeddelanden, där sådana visas; ska uppmärksammas noga 

 
VARNING 

� Korrekt val, utbildning samt relevant underhåll är nödvändigt för att 
produkten ska skydda anvädaren. 
 
Underlåtelse att följa alla instrutioner ved användning av dessa 
personskyddprodukter och/eller undelåtelse att bära producten under hela 
exponeringstiden kan allvarligt skada användarens hälsa och leda till 
allvalig eller livshotande sjukdom eller permanenta skador 
 
Se till produkten är: 

- Avpassad  för anvädningen 
- Korrekt tillpassad 
- Använg under hela exponeringstiden; 
- Utbytt vid behov 
 

För lamplighet och korrekt användning saka lokala bestämmelser följas och den bofögade informationen 
studeras. kontakta skyddsansvariga eller en repsentant från Toolnet Oy ( se de lokala kontaktuppgifterna) 
Läs igenom hela bruksanvisningen och spara för framtida behov. 

BEGRÄNSNING VID ANVÄDNING 
Skyddsglasögon som skyddar mot höghastighetspartiklar och somma bärs över slipade  glasögon, kan överföra slag och påså sät 
innerbära en fara för användaren. Inspektare ögonskyddet regelbundet. skakade bågar eller linser som är repade eller har märken kan 
allvarlig t minska skyddet och ska därför bytas ut. Om bågen och linsen inte har samma klassificering vad gäller slagtålighet, så ska 
skyddet klassificeras anligt den lägsta klassen. 
om skydd krävs vid extrema temperaturer välj då skyddsglasögon med ett T efter slagtålighetsmärkingen ex FT. Material som kommer 
I kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. 
dessa produkter innehåller inga komponenter tillverkade at naturgummi . 
Toolnet Oy skuddsglasögon avsedda för en universell passform 
Till vissa glasögon finns utbyteslinser, kontakta Toolnet Oy. Kassera effter  6månaders  användning. 

RENGÖRING OCH DESINFEKTION 
Rengör och desinficera med tvål och vatten. 
Torka torrt med en mjuk trasa eller papper. 

FÖRVARING OCH TRANSPORT 
Förvaring: +5°c to +50°c och <90% luftfuktighet. 
saka inte förvaras I närheten av slipmedel, lösningmedel eller ångor från lösningsmedel. vid lagring I orginalförpacking, är sista 
förbrukning sdag 5 år från tillverkningdatumet, som syns på förpackingen.  
 
MÄRKNING AV BÅGAR 

1 EN 166 = standard Masker/ ögonskydd 
2 B = Låg energi framtida chock ( 45m/s ) 
3 1 = foftsatta arbetet 
4 ANSI Z87 = USA kodkännande 
 

                                     TILLVERKARE:  

BEI BEI SAFETY CO., LTD. NO.43, LANE 74, SAN CHUN ST. SHU-LIN CITY, TAIPEI HSIEN 
                                                              TAIWAN, R.O.C. 
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TUOTE 2063 
Standardin EN 166 mukaiset suojalasit. 
Kiinnitä erityistä huomiota suojaimeen liittyviin varoituksiin 

 
VAROITUS 

� Oikea valinta, käyttökoulutus, käyttö ja asianmukainen kunnossapito on 
välttämätöntä käyttäjän suojauksen kannalta. 
 
Näiden henkilösuojaimien ohjeiden vastainen käyttö taikka suojaimen 
käyttämättä jättäminen työn aikana saattaa olla haitallista terveydelle. 
Suojaimen käyttämättä jättäminen saattaa jopa aiheuttaa pysyvän 
sairastumisen taikka pysyvän vamman. 
 
Varmista aina, että tuote: 

- Soveltuu kyseiseen työtehtävään 
- Puetaan oikein 
- Käytetään koko työn ajan 
- Tarvittaessa vaihdetaan uusiin 
 

Varmista aina, että tuote soveltuu työtarkoitukseesi ja noudata voimassa olevia suojaimen käyttöä koskevia 
määräyksiä sekä tämän käyttöohjeen ohjeita. Tarvittaessa lisä ohjeita ota yhteyttä Toolnet Oy: seen. 
Säilytä käyttöohjeet koko tuotteen käyttöiän ajan. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 
Suurella nopeudella lentäviltä hiukkasilta suojaavat silmiensuojaimet voivat tavallisten silmälasien päällä käytettäessä välittää iskuja 
ja aiheuttaa siten riskin käyttäjälle. 
Tarkasta silmiensuojaimet aina ennen käyttöä. Lohjenneet, naarmuuntuneet linssit taikka vaurioituneet kehykset voivat vähentää 
huomattavasti suojauskykyä ja tällöin tuote tulee välittömästi korvata uusilla. 
 Jos linssien mekaanisen lujuuden merkintä eroaa kehyksen merkinnästä, pienempi merkintä määrää koko tuotteen käyttöalueen. 
Vaadittaessa suojausta äärilämpötiloissa tulee valita silmiensuojaimet , joissa on kirjain T iskunkestävyys merkinnän jälkeen esim. FT 
Suojaimen valmistus materiaalit saattavat aiheuttaa herkkäihoiselle allergisen reaktion. 
Tuote ei sisällä luonnonkumeista valmistettuja komponentteja. 
Linssien pisin sallittu käyttöaika on 6kk 

PUHDISTUS JA DESINFIONTI 
Puhdista ja desinfioi tuote saippualla ja vedellä. 
kuivaa tuote varoen pehmeällä kangas liinalla taikka silmälasien pudistus liinalla. 

SÄILYTYS JA KULJETUS 
Varastointiolosuhteet: minimi lämpötila +5°c maksimi lämpötila +50°c ja suhteellinen kosteus <90%  
Pidettävä erillään liottimista ja muista hankaavista aineista 
Tuotetta voidaan varastoida alkuperäisessä pakkauksessaan maksimissaan 5vuotta. Valmistus päivä merkitty pakkaukseen. 
 
KEHYKSEN MERKINNÄT 

1. EN 166 = standardi Suojalasit/silmien suojaus 
2. F =Matalalla energialla tuleva isku (45m/s) 
3. 1= jatkuva työ 
4. ANSI Z87 = USA hyväksyntä 

 

VALMISTAJA: BEI BEI SAFETY CO., LTD. NO.43, LANE 74, SAN CHUN ST. SHU-LIN CITY, TAIPEI HSIEN 
                                                              TAIWAN, R.O.C. 
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