
BRUKSANVISNING: 
Användningsområde: skydd mot stänk från vätskor samt små mekaniska risker.
Detta skyddsvisir är robust och har låg vikt (hållbara komponenter avsedda för långt tids användning) samt är flexibelt och 
mycket motståndskraftigt mot desinfektionsmedel och alkoholbaserad sterilisering. 

SKYDDANDE ANSIKTSVISIR  
PREMIUMMODELL
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BYTE AV RESERVDELAR:
Om skärmen på ditt CASCO skyddsvisir har repats eller skadats kan du beställa en ny och byta. CASCO visirskärm – artikelnr 08.2020.82. 
Om Disc-Fit justersystemet för storleksinställning inte fungerar korrekt eller har blockerats kan du beställa ett nytt och byta. Disc-
Fit justersystemet för storleksinställning har artikelnummer 08.2020.81.
Du kan ta bort Disc-Fit justersystemet genom att dra bort huvudringen. För montering av delarna, se punkt ”1.1 Bruksanvisning”.

VARNING! Ta bort skyddsfolien före användning!

Skyddsvisiret är försett med ett Disc-Fit justersystem för storleksinställning 
och anpassas steglöst till storleken på ditt huvud med huvudringen.
Placera Disc-Fit justersystemet på båda sidor av huvudringen och välj 
fäste A eller B beroende på din huvudstorlek och tryck sedan på fästena 
för att stänga dem.
Huvudringens inre fästen kan användas för huvudomkretsar på 58-64 cm (A) medan huvudringens yttre fästen är avsedda för 
huvudstorlekar på 52–58 cm (B). Förbered skyddsvisiret genom att vrida Disc-Fit justersystemets ratt moturs (vänster/plus) 
tills huvudringen är helt öppen. Sätt på dig skyddsvisiret och vrid Disc-Fit justersystemet medurs (höger/minus) tills skyddsvi-
siret sitter bekvämt och stadigt på ditt huvud.

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING:
Det här visiret är avsett för alkoholbaserad desinfektion och sterilisering, men kan även rengöras med ett milt rengöringsmedel, 
vatten och en mjuk trasa eller mikrofiberduk som inte repar. Låt visiret torka helt innan du använder det. Använd inte lösnings-
medel. Korrekt rengöring, underhåll och användning är viktiga förutsättningar för att visiret ska fylla sin funktion utan problem. 
Använd inte varmluftssterilisering!
Förvara visiret i dess originalförpackning på en torr och sval plats med skydd mot direkt solljus. Maximal hållbarhetstid när 
visiret inte används: 8 år.

VARNING! Det här skyddsvisiret ger endast skydd i användningsläge!

GARANTI:
När CASCO skyddsvisir används för avsett ändamål lämnas 24 månaders garanti på material och tillverkning. Garantin omfattar 
inte repor. CASCO har rätt att efter eget gottfinnande besluta om visiret ska repareras, bytas ut eller krediteras köparen. Vid 
begäran om garantiservice ska visiret returneras på köparens bekostnad. 
Visiret får inte avvika från det ursprungliga skicket och/eller vara skadat till följd av felaktig användning.

SPECIFIKATIONER:
Materialet som används i den här produkten överensstämmer med REACH-förordningen//Produkt tillverkad av euro-peiskt 
material, tillverkad i EU.
• EPDM/slutet cellskum (huvudringens insida) är ett mycket mjukt och bekvämt material som inte glider.
• Ultraklart polykarbonat i visirets skärm – klassat som optisk klass I.
• Huvudringens utsida är tillverkad av polypropen, ett fiberhärdat kompositmaterial som säkerställer större flexibilitet,
   hållbarhet och komfort på samma gång.

RESERVDELAR:
- Visirdel; artikelnr: 08.2020.82
- Disc-Fit justersystem för storleksinställning; artikelnr: 08.2020.81
Utgångsdatum för produkten är två år efter tillverkningsdatum.

Tillverkningsdatum ÅÅÅÅ/MM

VARNING:
- Material som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer;
- Repade eller skadade visirskärmar ska bytas ut;
- Ögonskydd som bärs över slipade glasögon kan överföra slag och på så vis orsaka fara för användaren;
- Om skydd mot partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer krävs, välj då ett ögonskydd med ett T efter 
märkningen för mekanisk resistens, t.ex. FT, BT eller AT. Om märkningen för mekanisk resistens inte följs av ett T ska 
ögonskyddet endast användas som skydd mot partiklar med hög hastighet vid rumstemperatur;



MÄRKNING:

CASCO 1 S - EN 166 3 CASCO 1 S H - EN 166 3

Märkning: Förklaring av märkningar

CASCO Tillverkarens namn

1 Optisk klass

S Symbol för förhöjd hållfasthet

EN 166 Den europeiska standardens 
nummer

3 Vätskor (droppar eller stänk)

KONTAKT:
CASCO International GmbH 
Gewerbering Süd 11
D-01900 Großröhrsdorf / Bretnig 
Tyskland
Telefon +49 (0) 35955 / 839-0
Telefax +49 (0) 35955 / 839-99
E-post: info@casco-helme.de 
WWW.CASCO-HELME.DE

TILLVERKARE:
S.C. CASCO Group S.C.S
Parc Industrial Sud Nr. 8-8/A
RO-440247 Satu Mare
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Detta CASCO skyddsvisir har konstruerats, utvecklats och tillverkats i enlighet med förordningen om personlig skyddsut-
rustning (EU) 2016/425 und er tillämpning av den harmoniserade standarden EN 166:2001.
Försäkran om överensstämmelse för din CASCO-produkt finns på följande länk:  
http://casco-helme.de/en/content/safety.php

Provningsinstitut: CSI S.p.A., Viale Lombardia 20/B, 20021 Bollate, IT, ID No. 0497.

Referenser: 
Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj
EN 166:2001: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:105:0
Du kan läsa försäkran om överensstämmelse för våra produkter på vår webbplats: http://casco-helme.de/en/content/safety.php


