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Ohjeet:

1. Varastointi: Suojavisiiri on varastoitava huoneenlämmössä kuivassa ja suljetussa paikassa.

 2. Käyttö:  Ennen kuin NORMA-visiiri kiinnitetään NORMA-sankaan, visiirin molemmilla puolilla olevat 
suojakalvot on ehdottomasti poistettava. Suojakalvo on toisella puolelta vihreä ja toiselta puolelta 
läpinäkyvä. Vihje: Teippi helpottaa suojakalvojen irrotusta. Kiinnitä teipinpala kalvon reunaan, niin että 
se menee hieman reunan yli. Vedä sitten irti. Kiinnitä visiiri napsauttamalla sen reiät sangan tappeihin. 
Laita visiirin yläosan takareunat molemmilla puolilla pienten sivusankojen alle. Visiiriä ei tarvitse säätää 
käyttäjälle.

Suosittelemme, että edellä mainittua tuotetta käytetään vain kerran. Ammattimaisen ja kuhunkin 
käyttötarkoitukseen sopivan puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen tuotetta voidaan tarvittaessa 
käyttää useampia kertoja. Huomautamme turvallisuussyistä, että tämä suositus ei ole sitova eikä sitä 
ole varmistettu tai sertifioitu. Käyttäjän vastuulla on testata, mitkä puhdistus- ja desinfiointiprosessit 
ja -toimenpiteet ovat sopivia ja välttämättömiä toistuvaa käyttöä varten, jotta tuotteen aiottuun 
käyttötarkoitukseen vaadittavat ominaisuudet säilyvät tai ne saavutetaan. Tämä pätee erityisesti silloin, 
jos tuotteitamme työstetään, yhdistetään tai asennetaan muutoin.

 3. Puhdistus ja desinfiointi:  Visiiri voidaan puhdistaa mikrokuituliinalla. Desinfiointiin voidaan käyttää
tavanomaisia aineita.

4.  Huolto ja tarkastus: Henkilönsuojain on tarkastettava ennen käyttöä. On suositeltavaa, että viallinen 
henkilönsuojain (esim. naarmuuntunut visiiri) vaihdetaan uuteen.



Tiedot: NORMA Face Shield -suojavisiiri on mukautettu tuotteesta Face Shield Frame v2r6, jonka lisenssin omistaa Duokino/Muhammad Rahmat Md Padzil, lisensointi ja käyttö CC BY 4.0-lisenssin mukaisesti, 
sekä tuotteesta Protective Visor, jonka lisenssin omistaa Erik Cederberg/3DVerkstan, lisensointi ja käyttö CC BY-SA 3.0-lisenssin mukaisesti. NORMA Face Shield -suojavisiiri ei ole lääkinnällinen laite. 
NORMA Face Shield -suojavisiiri ei ole sertifioitu lääkinnälliseksi laitteeksi. Käyttäjä on vastuussa käyttötarkoitukseen sopivasta käytöstä, puhdistuksesta ja desinfioinnista. NORMA Face Shield -suojavisiiri ei 
korvaa sopivan suusuojan käyttöä eikä takaa suojaa minkäänlaisilta tartunnoilta. Lisäksi on noudatettava suositeltuja varotoimia, kuten käsien desinfiointia sekä käsineiden ja sopivan suusuojaimen käyttöä.

How do you like our NORMA Face Shield? 
Do you have any questions or comments?
We are happy to receive your feedback: norma.to/faceshield

Ilmoitettu laitos:   
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung 
mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Saksa  
(ilmoitetun laitoksen numero: 0196).

Yhdenmukaistamislainsäädäntö:
1. Asetus (EU) 2016/425
2. Direktiivi 2001/95/EY
3. EN 166:2001 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen verkko-osoite:  
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-
NORMA-Face-Shield_EN

Kaikki tiedot valmistajan riskinarvioinnin perusteella:

1.  Tämä silmiensuojain ei suojaa mekaanisilta vaikutuksilta.

2.  Tämä silmiensuojain ei suojaa säteilyltä (esim. auringonsäteet, UV, hitsaus, infrapunasäteily).

3.  Tämä silmiensuojain on tarkoitettu käytettäväksi vain huoneenlämmössä.

4.  Tämä silmiensuojain ei ole tulenkestävä.

5.  Terävät reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

6.  Vaurioitunutta silmiensuojainta ei saa käyttää, sillä se vaikuttaa näkyvyyteen ja suojaukseen.

7.  Jos silmiensuojain on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa.

8.  Silmiensuojain on hävitettävä käytön jälkeen. Uudelleenkäyttö käyttäjän oman harkinnan mukaan.

9.  Tämä silmiensuojain ei suojaa aggressiivisilta nesteiltä. 

NORMA Distribution Center GmbH

Henkilösuojaimen vanhentumisaika:   
henkilösuojaimen säilyvyysaika on enintään 5 vuotta.

Pakkaustyyppi:
kuljetukseen ei vaadita tiettyä pakkaustyyppiä,  
visiiri on suojattu molemmin puolin suojakalvoilla.

Merkintöjen selitykset:  
NDC CE
1. NDC =  valmistajan lyhenne,  
 NORMA Distribution Center GmbH
2. CE =  CE-merkintä

Henkilönsuojaimen ominaisuudet:

1.   Tämä silmiensuojain suojaa nestepisaroilta ja -roiskeilta. Se vähentää siten pisaratartunnan vaaraa. 
Suojaus viruksia, bakteereja ja muita biologisia aineita vastaan on rajallinen tuotteen rakenteen vuoksi.

2.  Tuote ei suojaa mekaanisilta vaikutuksilta.

3. Tuotetta voidaan käyttää yhdessä suojamaskien ja suojalasien kanssa. 

4.  Hävitettävä käytön jälkeen! Uudelleenkäyttö käyttäjän oman harkinnan mukaan. 

Lisävarusteet:  
Sanka ja visiiri ovat saatavana erillisinä osina jakelukumppanilta. Niiden NORMA-osanumerot ovat 
seuraavat: NORMA-sanka: 0700 8701 000; NORMA-visiiri: 0700 8702 000.


