
 قبل استخدام معدات الحماية الشخصية، يجب على المستخدم ما يلي:
لهذه النشرة( والتحقق من  المتمعنة القراءة خالل المحدد )من لالستخدام مالئمتها من - التأكد
أن الجزء الخاص بالقطعة العينية والعدسة وشاشة الحماية خال من الخدوش و/أو التشققات 

أو العيوب التي قد تضعف مقاومته للصدمات و/أو إمكانية الرؤية الجيدة. ويجب عند اللزوم 
تبديل العينيّة التالفة أو المعيبة. 

الشخصية في صورة قطع منفصلة، يجب على المستخدم إجراء  الحماية معدة توفير حالة - في
عملية التركيب وفقًا ألي تعليمات وردت في الغطاء المنفصل أو في العلبة للتأكد من تحقق 
معايير األداء المشار إليها في العالمات. وإذا كانت هذه المعّدة مجهزة لالستعمال مع جهاز 

منفصلة. نشرات في مًعا وبالجهازين األخير الجهاز هذا بتركيب الخاصة التعليمات ترد آخر،
العمل  تهيئة يناسب بما التركيب إلعادة قابلة و/أو لالنفصال قابلة عينية حماية قطع أي - َضْع

المتصورة بحيث تحقق الحماية المشار إليها في العالمات. 
بشكل عفوي أثناء االستعمال.  المعّدة تتحرك ال بحيث للضبط، أنظمة أي بموائمة - قم

- قم بارتداء معدات الحماية الشخصية قبل التعرض للظروف الخطرة التي صممت المعدة 
للوقاية منها واستعملها فقط للغرض الذي صممت من أجله وعلى النحو المشار إليه في 

العالمات. 
يتم تبادل المعدات بين عدة مستخدمين، فهي مصممة خصيًصا لحماية شخص  أال ويجب

أوحد فقط. 
تلف معدة الحماية أثناء االستعمال نتيجة مثالً لالرتطام أو الحرق أو  التعرض  حالة وفي

استبدالها.  فيتعين والتآكل، لألكسدة
في تلوثها في حاوية خاصة مختلفة عن صندوق التغليف  المشتبه الحماية معدات وضع يجب

تعقيمها.  أو النفايات مع طرحها لحين السليمة األجهزة عن بعيًدا وإبقائها به، جاءت الذي
إلى  إعادتها وقبل استعمال كل عقب منتظمة بصورة الحماية معدات تنظيف على احرص

وتجفيفها  بالماء المعدة تنظيف ويمكن المعدة. أجزاء كل سالمة من وتحقق التغليف صندوق
ضد  معالجتها تم التي العدسات غسل ويجب خدوش؛ أي تسبب ال ناعمة قماش بقطعة

المحدودة  يونيفيت بشركة اتصل معينة، بمعدات وللتعقيم فقط. ناعمة قماشة باستخدام الغبش
 .Univet s.r.l

معدات الحماية الشخصية غير الملوثة في حاويتها األصلية في درجة حرارة تتراوح  على حافظ
درجة مئوية في مكان جاف وخال من أي أبخرة عضوية أو جزيئات غبار عالقة  5 و40 بين

تسبب كشطها. ولمنع أي هبوط في أداء المنتج، ال تعرضه لمصادر الحرارة أو اإلشعاعات 
األصلية].  والحاوية الشخصية البنفسجية. [احتفظ بهذه النشرة مع معدة الحماية فوق

تم التأكد من االلتزام بمتطلبات التوجيه ECC/89/686 فيما يتعلق بالفقرات السارية من 
المواصفة EN 166. وكود التعريف للمعّدة موضح على غالف العلبة األصلية.  

وتتبين الجوانب الخاصة بأداء هذه المعدة من خالل العالمات الملصقة على المنتج، وقد تم 
عند اللزوم تكرارها داخل الحاوية األصلية – ويمكن معرفة مجاالت االستخدام وتأويل األداء 

المعتمد من الجداول الموّضحة أدناه. 
قم بتركيب األجزاء و/أو اإلكسسوارات باالستعانة بدليل التشغيل المرفق بكل موديل من 

وأي  المصنعة، الشركة غير جهة أي من يتم المعدة على تغيير أي بأن العلم مع الموديالت،
عمليات صيانة أو استبدال ألي جزء من أجزاءها تم بدون االلتزام بالنشرة المرفقة، سيترتب 
للمعّدة  غيار قطع أي على الحصول ويمكن ونوعه. المنتج أداء اعتماد صالحية إبطال عليه
الهيكلية  المكونات استبدال عملية إجراء ويجب ،Univet s.r.l من شركة أونيفيت المحدودة
 Univet أونيفيت شركة بواسطة منفصلة، نشرة في أو العلبة في ذلك يوضح لم ما للمنتج،
وحدها، والتي تحتفظ بالحق في تقدير ضرورة االستبدال و/أو اإلصالح الكامل ألي  s.r.l

جزء. ويستثنى من أعمال الصيانة و/أو االستبدال المعدات التي استهلكت مع الزمن أو التي تم 
بها.  العبث تم أو للتعليمات مطابق غير بشكل استعمالها

تنبيه: يمكن معرفة طريقة االستعمال واألداء المقصود من حيث الحماية من “إرشادات 
االختيار واالستخدام” في المواصفات EN169 وEN170 وEN171، وفي ملحق “استعمال 
المرشحات الشمسية” للمواصفة EN172. وقد تم بيان أداء أي مرشح في العالمات باستخدام 

رقم التدرج في صورة رقم الرمز ورقم الظل وتفصل بينهما شرطة: أما بالنسبة لمرشحات 
اللحام، فال يُستخدم إال رقم الظل فقط.

C = بعد رقم الكود، يشير إلى قطع حماية العين التي لها أداء تعريف لوني أعلى )المواصفة 
)EN170

T = يشير إلى أن معدة الحماية الشخصية قد خضعت الختبار الحماية ضد الجزيئات عالية 
)AT أو BT أو FT( السرعة عند درجات حرارة متطرفة وهي 5- و 55+ درجة مئوية

إذا لم يكن الجهاز يحمل الحرف T، فينبغي استعماله فقط ضد الجزيئات عالية السرعة في 
)EN166 درجة الحرارة المحيطة. )ارجع للمواصفة

ويعتمد تاريخ صالحية معّدة الحماية الشخصية على سياق االستخدام. فإذا تم االلتزام بالتعليمات 
الممكن  من فإن الشخصية، الحماية معدة وتخزين وتنظيف وصيانة باستخدام الخاصة

المعدة كل  استبدال األحوال كافة في وعليك العلبة. فتح لحظة منذ أشهر 6 من ألكثر استخدامها
3 أعوام بل وقبل ذلك إذا بدت عليها عالمات التدهور.

عالمة معّدة الحماية التي يشكل فيها اإلطار والعينية وحدة واحدة: عالمة عينيّة كاملة “-”، 
والرموز ذات الصلة لالستخدام وأثر االصطدام. تنبيه – توافقية العالمة في  EN166 بمرجعية
 ،AT أو BT أو FT أو A أو B أو F حال لم تحمل العينيات واإلطار نفس الرموز سواء كانت

يتم تصنيف واقي العين ضمن المجال األدنى في االستخدام. 

العالمات – المواصفات: إن القطع العينية المصنفة ضمن الفئة البصرية 3 غير مناسبة أو 
الرمز “8” لواقيات الوجه أن تتمتع  مع التوافق ويقتضي طويلة. لفترات لالستخدام مصنعة

أو 1.2-3 – ومن أجل  2-1.2 تدريج ورقم ملليمتر 1.4 قدرها دنيا بسماكة العينية القطع
إلى جانب أحد هذه الرموز  التوافق مع الرمز 9، يجب أن يحمل اإلطار وقطعة العين العالمة 9
أعلى  ارتدائها يتم التي السرعة عالية للجسيمات المقاومة العين واقيات وتستطيع .a أو B أو F

التي  المرشحات تعتبر وال يرتديها. لمن مخاطر تولد ثم ومن الصدمات تنقل أن العين قطعة
عليها الرمز   مناسبة لالستخدام في القيادة على الطرق )يسري هذا األمر أيًضا على 

المرشحات ذات العالمات 4.1-5 و 6-4.1(

المواصفات المشيرة إلى المواصفة EN175: تسري هذه المواصفة على معّدات الحماية 
معدة  صممت وقد إجراءات. من به يتصل وما اللحام أثناء الوجه وحماية للعين الشخصية

ومتماشية مع  بدون(، حماية/مدعمة )أو عينيات تحمل حماية مرشحات لتشمل المتوافقة الحماية
.EN379 أو EN169 أو EN166 المواصفات

EN175 مواصفات العالمات حسب المواصفة
األسيقة وظروف التعرض بخالف تلك التي لم  في الشخصية الحماية معّدات استخدام ينبغي ال

العلب.  على إليها اإلشارة تمت أو العالمات عنها تعبر
المصنوعة من الزجاج المعدني المدّعم إال مع  العينية/المرشحات القطع استخدام يمكن وال

بالمثل.  مدعمة عينيّة قطعة
الحساسية الشديدة، قد تتسبب مالمسة المواد المصنعة منها المعدة  ذوي األشخاص حالة وفي

ردود فعل حساسية.

SA دليل تعليمات االستخدام

أرقام التدرج لمرشحات األشعة 
فوق البنفسجية

ود
الك

قم 
ر

2

رج
لتد

م ا
رق

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

أرقام التدرج لمرشحات األشعة 
تحت الحمراء 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

أرقام التدرج للمرشحات الشمسية 
لالستعماالت الصناعية

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

أرقام التدرج لمرشحات أعمال 
اللحام وما يتصل به من تقنيات 

ليس هنالك أي 
رقم كود

1,2 1,4 1,7 2 2,5 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

بيان االداء حسب مقاومة المنتج للصدمات 
سرعة الصدمة  العنصر الصادم  التعريف قابلية التطبيق  العالمة 

حوالي 5.1 م/ث  كرة من الصلب قطر 
Ø 22 مم 

الوزن األدنى 43 جرام

زيادة المتانة  جميع أنواع حمايات 
العيون  

S

حبيبات مرتفعة السرعة
سرعة الصدمة  العنصر الصادم  التعريف  قابلية التطبيق  العالمة 

45 م/ث كرة من الصلب
قطر Ø 6 مم

الوزن 0.86 جرام 

صدمة منخفضة الطاقة كافة أنواع حمايات 
العيون

F

120 م/ث صدمة متوسطة الطاقة النظارات ووقاية الوجه    B
190 م/ث صدمة عالية الطاقة وقاية الوجه  A

تتابع تمثيل اإلطار ورموز عالمة الدعم
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 EN175 اإلشارة إلى المواصفة EN175
الرمز/الرموز لمجال/مجاالت االستخدام

الوزن بالجرام )متى كان ذلك وثيق الصلة(

بيان باألداء/مجاالت االستخدام حسب العالمات

السياق الذي يوفر فيه المنتج ذي العالمة الحماية نوع االستخدام  تالعالمة

األخطار الميكانيكية غير المفصلة واألخطار الناجمة عن التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء والشمس االستخدام األساسي ابدون عالمة

الغبار الذي يحتوي على جزيئات يزيد حجمها عن 5 ميكرون الحماية من السوائل 3

الغاز واألبخرة والرذاذ والدخان والغبار الذي يحتوي على جزيئات 
يقل حجمها عن 5 ميكرون مرتفعة األبعاد حماية من حبيبات 4

القوس الكهربائي الناجم عن الدوائر القصيرة في النظم الكهربائية الحماية من الغاز وجزيئات الغبار الدقيقة 5

رذاذ المعادن المنصهرة وشظايا الصلب الساخنة الحماية من القوس الكهربائي/الدوائر الكهربائية القصيرة  8

الحماية من المعادن المنصهرة وشظايا الصلب الساخنة 9

تتابع تمثيل رموز عالمات اإلطارات
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الرقم المعياري

رمز/رموز المجال/المجاالت ذات الصلة

رمز زيادة المتانة/المقاومة للجزيئات عالية السرعة/درجات الحرارة المتطرفة )إذا كانت ذات صلة(

الرمز الذي يشير إلى أن معدة الحماية الشخصية محددة لرأس صغير األبعاد : الرمز H )إذا كان ذي صلة(

الرقم/أرقام التدرج القصوى للجزء العيني – متوافقة مع هيكل اإلطار/الدعم )إذا كان ذي صلة( 

تتابع تمثيل رموز عالمات القطع العينية

رقم التدرج )للمرشحات فقط( 
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الفئة البصرية )باستثناء األغطية الواقية(: الرمز 1 أو 2 أو 3

رمز القوة الميكانيكية: على حسب الحالة S أو F أو B أو A )متى كان ذلك ذي صلة(

رمز مقاومة القوس الكهربي الناتج عن الدائرة الكهربائية القصيرة: 8 )عندما يكون ذلك منطبقًا(

رمز عدم تماسك المعادن المنصهرة والمقاومة للشظايا الصلبة الساخنة: 9 )إذا كان األداء مضمونًا(

رمز المقاومة للتلف السطح الذي سببه الجزيئات الدقيقة K )إذا كان األداء مضمونًا(
رمز المقاومة ضد غبش النظريات

) N ( اذا كان األداء مضمون 
رمز االنعكاس المحسن: R )إذا كان األداء مضمونًا(

رمز الجزء العيني األصلي أو البديل:  s  األصلي  )اختياري(

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/
Fabricante/Hersteller/Fabricante/
Fabrikant/Fabrikant/Produsenten/
Tillverkare/Valmistaja/ Gyártó/
Производител/Proizvođač/ 
Κατασκευαστής/Producent/Výrobce/ 
Proizvajalec/Виробник/Producător/Výrob-
ca/Производитель/Üretici/
: 製造元 / الشركة المصنّعة

Univet S.r.l. 
Via Giovanni Prati, 87
25086 Rezzato (BS) - Italy
www.univet.it 
info@univet.it

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. 

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

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