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I DPI Univet S.r.l. sono certificati da:
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l. 
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italia – Organismo Notificato N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl 
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italia – Organismo 
notificato N° 0530
- ECS GmbH  - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung 
Laserschutz und Optische Messtechnik 
Hüttfeldstraße 50  73430 Aalen – Germania – Organismo Notificato N°1883

L’evidenza della sorveglianza prevista dalla Dir.89/686/CEE per i DPI di IIIA 

categoria è data  dall’apposizione del No identificativo dell’Organismo No-
tificato che ha certificato il prodotto a nome Univet s.r.l. Indicazioni relative 
a tale organismo sono espresse nella Dichiarazione di Conformità CE che 
può essere richiesta ad Univet S.r.l.

Univet S.r.l. PPE are certified by/Les EPI d’UNIVET s.r.l. 
sont certifiés par/Los EPI de Univet s.r.l están certifica-
dos por/Univet s.r.l PSA zertifiziert durch/Univet Ltda. EPI 
são certificados por/Univet s.r.l. PBM zijn gecertificeerd 
door/Univet s.r.l. værnemidler er certificeret af/Univet 
s.r.l. PPE er autorisert av/Personlig skyddsutrustning 
från Univet s.r.l. certifieras av/Univet s.r.l. henkilönsuojai-
met on sertifioinut/Az Univet s.r.l. Védőfelszerelések hite-
lesítését végezte/ЛПС на Univet s.r.l. са сертифицирани 
от/Tvrtku Univet s.r.l. PPE certificirala je/ Τα ΜΑΠ της  
Univet s.r.l.  είναι πιστοποιημένα από/Sprzęt ochronny 
UNIVET S.r.l. jest certyfikowany przez/OOP od firmy Uni-
vet s.r.l. jsou certifikovány/Opremo OZO proizvajalca Uni-
vet s.r.l. je certificirana pri/ЗІЗ компанії Univet S.r.l. 
мають сертифікацію/EIP-urile Univet Srl sunt certificate 
de către/OOP Univet sú certifikované/СИЗ Univet s.r.l. 
сертифицированы/Univet s.r.l KKE tarafından 
onaylanmıştır/من الشخصية  الحماية  من .Univet s.r.l معدات  / معتمدة 
Univet s.r.l. のPPが次の組織から認証されました :
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l. 
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italy – Notified Body N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl 
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italy – Notified Body 
N° 0530
- ECS GmbH  - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung 
Laserschutz und Optische Messtechnik 
Hüttfeldstraße 50  73430 Aalen – Germany – Notified Body N°1883

Evidence of monitoring required by 89/686/EEC Dir. for category III PPE  
is provided by affixing the identification number of the notified body which  
certified the product in the name of Univet s.r.l. Specification relating to such 
a notified body are expressed in the EC Declaration of Conformity which 
can be requested to Univet S.r.l. 

USER INSTRUCTION
Information relating to PPE
(Personal Protective Equipment) 
according to the provisions of
directive 89/686/EEC and to the
standards herein mentioned:

ISTRUZIONI D’USO
Informazioni relative ai DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) 
secondo le disposizioni della direttiva 
89/686/CEE e delle norme citate:

A HASZNÁLÓNAK A SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATA ELŐTT AZ
ALÁBBIAK-RÓL KELL MEGGYŐZŐDNIE:
- Ellenőrizni kell, hogy az előirányzott használatnak megfelel-e (ezen lap teljes
áttekintésével) és ellenőrizni kell, hogy a szemlencse/lencse/szemellenző elem ne
legyen megkarcolva és/vagy repedve, illetve ne legyebek rajta olyan sérülések,
melyek ütődés esetén mechanikus ellenállását és/vagy a megfelelő látást
veszélyeztetnék. Szükség esetén cserélje ki a sérült szemlencséket.
-Amennyiben a Személyi Védőeszköz nincs összeállítva, a használónak kell
gondoskodni az egyes darabok összeállításáról esetlegesen a külön utasításban, vagy
a csomagban feltüntetett útmutatásoknak megfelelően, hogy a jelöléseknek megfelelő
teljesítmény szabványok biztosítva legyenek. Ha ezt a Személyi Védőeszkötz más 
eszközzel együtt kell használni, ez utóbbi illetve a két egység közötti társítás külön 
utasításban kerül feltüntetésre.
-Helyezze az eltávolítható és/vagy visszahelyezhető szemlencsét az előirányzott
használati konfigurációba úgy, hogy a jelöléseknek megfelelő védelem biztosított legyen.
-Használjon beállító rendszereket. A Személyi Védőeszköz használat alatt
véletlenül sem mozdulhat el.
-Vegye fel a Személyi Védőeszközt mielőtt azoknak a kockázati körülményeknek
kitetenné magát, melyek tekintetében védelmet biztosít és a jelölések által előirányzott
használatnak megfelelően alkalmazza őket.
A Személyi Védőeszközöket nem cserélgetheti több használó, mivel azok kifejezetten
egyéni védelmet nyújtanak.
Abban az esetben ha a használat alatt a Személyi Védőeszköz ütés, égés és/vagy
korróziónak történő kitétel következtében sérül, ki kell cserélni.
A potenciálisan szennyezett Személyi Védőeszközt egy e célra használt, a szállítási
csomagolástól eltérő tartályban kell a selejtezéséig vagy fertőtlenítéséig tárolni.
Tisztítsa meg a Személyi Védőeszközt minden egyes használatot követően még mielőtt
visszahelyezné a csomagjába, és ellenőrizze az egyes elemek épségét. A Személyi
Védőeszköz vízzel tisztítható és egy puha, nem karcoló ruhával törölhető szárazra; a
bepárásodás elleni kezeléssel ellátott lencsék csak puha ruhával tisztíthatók.
A különleges termékekkel történő fertőtlenítéshez lépjen kapcsolatba az Univet S.r.l.-el.
A nem szennyezett Személyi Védőeszközöket az eredeti csomagolásában őrizze
meg 5°C és 40°C közötti száraz, szerves gőzöktől vagy szuszpenziós abrazív
poroktól mentes környezetben. A termék teljesítménycsökkenésének megakadályozása 
céljából ne tegye ki hőforrásoknak vagy UV sugárzásnak. [EZT AZ UTASÍTÁST A
SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZZEL ÉS AZ EREDETI CSOMAGOLÁSSAL EGYÜTT ŐRIZZE 
MEG] A 89/686/EGK Irányelv követelményeinek történő megfelelés az EN 166 szabvány
alkalmazható rendelkezéseire hivatkozással került ellenőrzésre. A Személyi Védőeszköz
azonosító kódszáma annak csomagolásán kerül feltüntetésre.
ENNEK A SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZNEK A TELJESÍTMÉNYÉTA TERMÉKEN
ELHELYEZETT JELÖLÉSEK JELZIK, ÉS HA SZÜKSÉGES ANNAK CSOMAGOLÁSÁN 
IS MEGERŐSÍTÉSRE KERÜL - A FELHASZNÁLÁSI TERÜLET, ÉS A HITELESÍTETT
TELJESÍTMÉNY ÉRTELMEZÉSE AZ ALÁBBIAKBAN FELTÜNTETETT
TÁBLÁZATOKBAN TEKINTHETŐK ÁT.
Az egyes elemeket és/vagy tartozékokat az egyes modellekhez mellékelt használati
utasítások segítségével állítsa össze. Bármilyen, a Személyi Védőeszközön nem
a gyártó által végzett módosítás csakúgy mint az egyes elemeken nem a mellékelt
utasításoknak megfelelően végzett karbantartási és/vagy csere művelet a teljesítmény
csökkenését és a termék hitelességének elévülését vonja maga után. A
cserealkatrészek - az Univet S.r.l.-től szerezhetők be. A termék szerkezeti elemeinek 
cseréje, ha nem kerül a csomagolásban vagy külön utasításban feltüntetésre, az Univet 
S.r.l. hatásköre alá tartozik, aki fenntartja magának a jogot a cikk teljes cseréje és/vagy 
helyreállítása tekintetében. A karbantartási műveletek és/vagy csere alól kizárásra kerül-
nek a kopás, nem a célnak megfelelő használat, vagy rongálás miatt sérült termékek.
FONTOS:
A védelem szempontjából fontos rendeltetsésszerű használatról és a teljesítményekről 
az EN169, EN170, EN171 szabványok “Kiválasztási és használati útmutatójában” 
illetve az EN172 szabvány “Napszűrők Használata” függelékében olvashat. A szűrő 
teljesítményét a jelölésekben a skálaszám tünteti fel mint a kötőjellel elválasztott 
kódszám és a fokozatszám kombináció, míg a hegesztési szűrőnél csak a fokozatszám 
található.
Skálaszámok UV szűrők
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2-1,2 2-1,4 2-1,7 2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5
3 3-1,2 3-1,4 3-1,7 3-2 3-2,5 3-3 3-4 3-5

Skálaszámok Infravörös 
szűrők 4

4-1,2 4-1,4 4-1,7 4-2 4-2,5 4-3 4-4 4-5
4-6 4-7 4-8 4-9 4-10

Skálaszámok Napszűrők 
ipari használatra

5 5-1,1 5-1,4 5-1,7 5-2 5-2,5 5-3,1 5-4,1

6 6-1,1 6-1,4 6-1,7 6-2 6-2,5 6-3,1 6-4,1
Skálaszámok

Szűrők hegesztéshez és 
vele kapcsolatos

technikákhoz

Nincs
kódszám

1,2 1,4 1,7 2 2,5 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

C = a kódszám után olyan szemlencséket jelöl, melyek nagyobb színfelismerési
teljesítménnyel rendelkeznek (EN170 szabvány)
T = azt jelzi, hogy a Személyi Védőeszközt extrém hőmérsékleten -5°C és +55°C (FT
vagy BT vagy AT) a nagy sebességű szemcséktől való védelemre is tesztelték
AMENNYIBEN NEM TÜNTETI FEL A T BETŰT, A VÉDŐESZKÖZT CSAK
NAGY SEBESSÉGŰ ELLENI VÉDELEMRE LEHET HASZNÁLNI
Teljesítmény leírás a termék ütésellenállására vonatkozóan

Jelölés Alkalmazhatóság Meghatározás Ütődő elem Ütődési sebesség

S Minden típusú 
szemvédő Fokozott keménység Acélgolyó Ø 22mm

min. tömeg 43g kb. 5,1m/s

Nagy sebességű szemcsék

Jelölés Alkalmazhatóság Meghatározás Ütődő elem Ütődési sebesség

F Minden típusú 
szemvédő Kis energiájú ütődés

Acélgolyó Ø 6mm
tömeg 0,86 g

45m/s

B szemmellenzők/ma- 
szkok és arcvédők

Közepes energiájú 
ütődés 120 m/s

A acrvédők Nagy energiájú ütődés 190 m/s

A Személyi Védőeszköz szavatossági ideje a használati körülményektől függ. Ha
betartják a használatra, karbantartásra, a Személyi Védőeszköz tisztítására és
tárolására vonatkozó utasításokat, a terméket a csomagolás felbontásától számított
akár hat hónapot meghaladó ideig is lehet használni. A használt Személyi Védőeszközt
mindenesetre 3 évente, illetve korábban, nyilvánvaló kopás jelei esetén.
Kereten lévő jelölések sorrendje

U A gyártó azonosítása: Az U szimbólum az Univet S.r.l.-t azonosítja
A szabvány száma
A használati terület/ek szimbóluma/i
A fokozott szilárdság nagysebességű szemcsékkel szembeni ellenállás/ extrém hőmérsékletek (ha 
szükséges) szimbóluma
H szimbólum: azt jelzi, hogy a Személyi Védőeszköz méretezése kis méretű fejhez történt
(ha szükséges)
A szemlencsék maximális skálaszáma(i) – mely a kerettel/tartószerkezettel kompatibilis (ha szükséges)

Teljesítmények/felhasználási területek jelöléseinek leírása
Jelölés Vonatkozó használati típus Állapot, mely tekintetében a jelölt termék védelmet nyújt
Nincs 
szim- 

bóluma
Alap használat Meg nem határozott mechanikus veszélyek és ultraibolya sugárzásból, 

látható, infravörös és napsugárzásból származó veszélyek

3 Folyadék elleni védelem Folyadék fröccsenések vagy cseppek

4 Nagyméretű porszemcsék 
elleni védelem 5 micront meghaladó mérettel rendelkező porszemcsék

5 Gáz és kisméretű porszemcsék 
elleni védelem

Gáz, gőzök, fröccsenések, füst és 5 mikronnál kisebb méretű 
porszemcsék

8 Elektromos ívfény/rövidzárlat 
elleni védelem

Az elektromos hálózatban bekövetkezett rövidzárlat okozta 
elektromos ívfény

9 Olvadt fém és forró szilárd 
anyaggal szembeni védelem Olvadt fém fröccsenések, és forró szilárd anyagok behatolása

A szemlencse jelölési szimbólumai feltüntetésének sorrendje
Skálaszám (a szűrőkre korlátozódóan)

U A gyártó azonosítása: Az U szimbólum az Univet S.r.l.-t azonosítja
Optikai osztály (a fedőmaszkok kivételével) Szimbólumok: 1 vagy 2 vagy 3
A mechanikus ellenállás szimbóluma: Esettől függően S vagy F vagy B vagy A (ahol szükséges)
Rövidzárlat okozta elektromos ívfénnyel szembeni ellenállás szimbóluma: 8 (ahol alkalmazható) 
Az olvadt fém hozzá nem tapadásának és a forró szilárd anyagok behatolásával szembeni ellenállás 
szimbóluma: 9 (ha a teljesítmény garantált)
A kisméretű porszemcsék által okozott felületi sérülésnek történő ellenállás szimbóluma: K (ha a 
megléte garantált)
A szemlencsék bepárásodásával szembeni ellenállás szimbóluma: N (ha a teljesítmény te garantált)
A fokozott fényvisszaverés szimbóluma: R (ha a teljesítmény te garantált)
Az eredeti vagy csere ló szemlencse szimbóluma: ○ eredeti, scsere sló  (választható ív)

SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ JELÖLÉS, MELYNÉL A KERET ÉS A SZEMLENCSE EGY
EGYSÉGET KÉPEZNEK:
A szemlencse komplett jelölése “-” elválasztással, hivatkozás az EN166-ra és a
vonatkozó jelzésekre a felhasználási terület és ütési szint tekintetében
FONTOS - A JELÖLÉS KOMPATIBILITÁSA HA A SZEMLENCSÉK ÉS A
KERET NEM UGYANAZOKAT A KÓDOKAT TÜNTETIK FEL ( F, B, A VAGY FT, BT, 
VAGY AT. KATEGÓRIA) A SZEMVÉDŐ AZ ALACSONYABB SZINTŰ FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETRE OSZTÁLYOZANDÓ.
JELÖLÉSEK - SPECIFIKÁCIÓK
A 3-as optikai osztályú szemcsék nem tartósabb használatra készültek, tartósa ha-
sználatra nem alkalmasak.
A “8”-as jelzésnek történő megfelelés arcvédők tekintetében legalább 1,4 mm
vastagságú és 2-1,2 vagy 3-1,2 skálaszámú szemlencsét követel meg. A 9-es jelzésnek
történő megfeleléshez a keretnek és szemlencsének 9-es jelölést és vele együtt az f, b
vagy a jelzést kell feltüntetnie. A nagysebességű szemcsék elleni szemvédők, látásjavító
szemüvegek fölé történő helyezése ütődéseket közvetíthet, ezáltal veszélyt idézhet elő
az érintett személy számára.
A  jelzést feltüntető szűrők nem alkalmasak közúti és vezetés közbeni használatra
(az 5-4,1 és 6-4,1 jelölésű szűrőkre is érvényes korlátozás)
AZ EN175 SZABVÁNYRA VONATKOZÓ SPECIFIKÁCIÓK
Ez a szabvány hegesztés és a hozzzá tartozó folyamatok alatt használt szem és az arc 
védelmére szolgáló Személyi Védőeszközökre vonatkozik. 
A megfelelő védőeszköz gyártása védő/megerősített szemlencsékkel rendelkező vagy 
azokkal nem rendelkező védőszűrőkkel történt, melyeket az EN166, EN169 vagy EN379 
szabványoknak megfelelően hitelesítettek.
JELÖLÉSI SPECIFIKÁCIÓK AZ EN175 SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN
A keretek és a tartóelemek jelöléseimek feltüntetési sorrendje

U A gyártó azonosítása: Az U szimbólum az Univet S.r.l.-t azonosítja
EN175 Az EN175 szabványra hivatkozás

A használati terület/ek szimbóluma/i (ha szükséges)
Tömeg grammban kifejezve (fakultatív)

Tilos a Személyi Védőeszközöknek a jelölésekkel jelölt vagy a csomagoláson feltüntetett 
körülményektől és feltételektől eltérő használata.
Az megerősített ásványi üvegből készült szemlencsék/szűrők kizárólag megfelelően 
megerősített szemlencsékkel együtt használhatóak.
Rendkívül érzékeny személyek esetében a Személyi Védőeszközt alkotó anyagokkal
történő érintkezés allergiás reakciókat vált-hat ki.

HU          HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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