Informacja użytkownika i opis
Odzież ochronna wysokiej widoczności, zgodna z normą EN ISO 20471: 2013
Nr modelu: YoYo-201; YoYo-204
Kategoria III

Kategoria II

Kategoria I

Ogólny

Materiał

0,80

0,50

0,14

Odblaskowy

0,20

0,13

0,10

nie dotyczy

nie dotyczy

0,20

Łączony

Kategoria odzieży zależna jest od powierzchni materiału widocznego.

Klasyfikuje się jako odzież kategorii II.
Materiał ogólny: 100% poliester, ręcznie szyty, fluorescencyjny, w kolorach żółtym lub pomarańczowym
Taśma wysoko-refleksyjna: 100% poliester pokryty szklanymi kulkami w kolorze szarym

Przechowywanie i utylizacja

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym

Produkt jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa określonymi przez Europejską

opakowaniu, w chłodnym, suchym i czystym miejscu, z

Dyrektywę nr 89/686/EEC dot. wymagań związanych z widocznością. W celu

dala od źródeł światła i ciepła.

zapewnienia odpowiedniej ochrony (zgodnie z w. w. dyrektywą) odzież ta
powinna być noszona na wierzchu i zapięta przez cały czas. Należy ją utrzymywać

Uwaga! Nie należy prasować pasów odblaskowych.

w możliwie jak najlepszej czystości. Podczas noszenia, odblaskowa taśma

Przy pozbywaniu się produktu należy stosować się do

powinna być skierowana na zewnątrz. Elementy bezpieczeństwa kamizelki

obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji.

zapewniają ochronę w sytuacji, gdy jest ona odpowiednio dopasowana i
prawidłowo zapięta. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że kamizelka

OSTRZEŻENIE:

odblaskowa jest czysta, niezniszczona lub nie posiada innych uszkodzeń

Widoczność kamizelki może ulec pogorszeniu, jeżeli nie

mogących negatywnie wpłynąć na jej właściwości.

jest ona utrzymywana w odpowiedniej czystości lub

OGRANICZENIA UŻYCIA:

poddana została wszelkim modyfikacjom.

Kamizelka przeznaczona jest głównie do użycia w sytuacjach kiedy widoczność

Dostępne rozmiary

jest niska. Nie zapewnia ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi,
nadmierną temperaturą, ogniem, zimnem oraz prądem lub w innych
niebezpiecznych sytuacjach.
OKRES TRWAŁOŚCI:
Przewidywana maksymalna liczba prań jakim poddana może zostać kamizelka nie
jest jedynym czynnikiem wpływającym na jej trwałość. Żywotność kamizelki
zależy również od sposobu jej użycia, przechowywania, itd.

Rozmiar
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Obwód klatki
piersiowej (A)
126-130
128-132
130-134
132-136
136-140
140-144
144-148

Wzrost (B)
164-170
168-174
172-178
176-182
180-186
184-188
186-192

Wskazówki dot. pielęgnacji:

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
TUV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystraße 2,
D-90431 Nürnberg (0197)

Pranie: maks. 25 razy.
Nie prać w proszkach enzymatycznych.
Prać jak rzeczy sztuczne, w minimalnej
temperaturze. Prać ręcznie w ciepłej wodzie.
Płukać w zimnej wodzie, nie wyżymać i nie
odwirowywać.

Wyprodukowano w Chinach, Importer:
PHU LIZARD Jarosław Suski
ul. Główna 33, 86-021 Maksymilianowo, POLAND
www.odblaski.net.pl

