
  Használati utasítás 

 
Gyártó:           

iP3 Hungary Kft , HU-9027 Győr, Csókás u. 5. 

A CE minősítést kiállító intézmény neve és címe: 

iP3 Hungary Kft , HU-9027 Győr, Csókás u. 5.         

          EN166:2003  

 

HU - Használati utasítás 

Termék:  

Terméknév: iP3 Arcpajzs  

Termékszám:  

- 1010420001 (fóliázott rostéllyal) 

- 1010420002 

Beépülő termékek: 

- Fejpánt – 1011420001 

- Rostély – 0014100448 

- Rostély (fóliázott) – 0014100449 

- Gumiszalag – 0014100450 

- Filccsík – 0014100451 

 

A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az EN166:2003 szabvány általános feltételeinek megfelelő arc és szemvédelmi termék. 
 

FIGYELMEZTETÉS!!! 

Az iP3 Arcpajzs nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme érdekében olvassa végig az alábbiakat használat előtt. 
 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: 

Az iP3 Arcpajzsot arra tervezték, hogy védelmet nyújtson a szem és a teljes arc számára (a szemből vagy részben oldalról érkező) a cseppek 

és folyadék fröccsenésekkel szemben.  

Az iP3 Arcpajzs CE jelölést tartalmaz a fejpánton és a rostélyon, utalva a termék védelmi tulajdonságaira.  

A rostélyon és a fejpánton lévő megfelelő jelölések és jelentésük: 

 

        - alapanyag jelölés (csak fejpánt) 

 

        -  CE jelölés 

 
HASZNÁLAT: 
Az iP3 Arcpajzsot arra tervezték, hogy egyéni védelmet biztosítson cseppek és fröccsenő folyadékok ellen. 
Amennyiben azt a munkáltató előírja, a kockázatoknak való kitettség teljes ideje alatt viselni kell a terméket. 
Ha szédülést, bőrirritációt tapasztal abba kell hagyni a termék viselését, ha az iP3 Arcpajzs bámely része megsérül, azt cserélni kell. 
 
TÁROLÁS: 
Használaton kívül ajánlott az iP3 Arcpajzsot tiszta és száraz tasakban vagy dobozban tárolni. Kérjük kerülje a kontaktot minden kemény 
vagy éles tárggyal, ami károsíthatja a rostélyt, vagy csökkenti a védelmi képességet. 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
Hogy az iP3 Arcpajzs megfelelő állapotban maradjon, ne használjon csiszoló hatású anyagot, meleg szappanos vízzel, kis hatásfokú 

tisztítószerrel, vagy fertőtlenítőszerrel tisztítsa és száraz puha ronggyal törölje.  

Amennyiben a többszöri tisztítás befolyásolja a látást, a rostélyt cserélni kell. 

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS: 

1. A fejpánt (2) belső részére a verejtékezés felfogására és a kényelmesebb viselés biztosítására egy ragasztócsíkkal ellátott filc (3) 

helyezhető fel. (a csomag tartalmazza) 

2. A fejpánt (2) hátsó részén található beakasztó fülekre gumiszalagot (4) kell felhelyezni. 

A gumiszalagon található lyukak segítségével a kívánt méretre állítható. (a csomag tartalmazza) 

3. Helyezze a rostélyon (1) található lyukakat (5db lyuk) a fejpánt (2) megfelelő beakasztó füleibe (5 db fül), 

majd azokat lefelé húzva fixálja. 

Célszerű a középső lyukkal és a hozzá tartozó füllel kezdeni, majd egyesével jobbra és balra a maradék 2-2 fülön fixálni a rostélyt. 

Amennyiben a rostélyon (1) védőfólia található, óvatosan el kell távolítani. 

Vigyázat! A rostély durva kezelés miatt karcolódhat! Az összeszerelés tiszta, fertőzésmentes környezetben és puha 

ruhakesztyűvel vagy gumikesztyűvel ajánlott. 

4. Összeállítás után javasolt a termék használat előtti fertőtlenítő tisztítása. 



  Használati utasítás 

 

 
KOMPATIBILITÁS ÉS CSEREALKATRÉSZEK: 

A rostély cseréje szerszám nélkül is elvégezhető, a fejpánton lévő beakasztó fülekről felfele nyomva és kifele húzva eltávolítható a rostély. 

Az iP3 Arcpajzshoz tartozó rostély és a fejpánt csak és kizárólag egymással kompatibilisek. 

A rostély vagy más alkatrészek cseréje / beszerzése a vevő feladata, az iP3 Hungary Kft. felé emailben (faceshield@ip3plastics.com) 

benyújtott igények alapján. 

 

Rendszeresen vizsgálja meg a terméken keletkezett esetleges sérüléseket, ha szükséges cserélje.  

Amikor a rostély kezdi elveszíteni merevségét vagy átláthatóságát, le kell cserélni. 

A rostélynak általánosan meghatározható élettartama nincsen, a kihordási ideje erősen függ a használat és tárolás körülményeitől. 

Azonban a rostélyt mindenképpen le kell cserélni, ha azon lyuk(ak), törés(ek) vagy látótérbe eső karc(ok) keletkeznek, vagy ha bárminemű 

elváltozás a látás minőségét oly mértékben befolyásolja, amely a biztonságos munkavégzésben korlátozza, vagy eltávolíthatatlan 

szennyeződés rakódott rá.  

 

 

FIGYELMEZTETÉS!!! 

Az iP3 Arcpajzs nem nyújt védelmet mechanikai becsapódások, olvadt fémcseppek, forró részecskék, elektromos veszélyek, infravörös és 

ultraibolya sugárzás, fulladás, fertőzés és mérgező gázok ellen. 

Amennyiben a fentiekhez tartozó védelmi szintet szeretné biztosítani, kérem megfelelő minősítésű kiegészítő eszközökkel együtt 

(munkavédelmi szemüveg, napszemüveg stb.) használja termékünket. 

 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve alapján: 

Fejpánt – PP 

Rostély – PET 

 

Töltse le a EU megfelelőségi nyilatkozatot az: IP3 Arcpajzs  - iP3 Full face shield - Facebook oldalról 

 


