
 

REFLEXNÍ ODĚVY REFLEXNÍ ODĚVY 
Tento návod k použití vysvětluje zacházení s výstražnými oděvy. 
Dodržování postupu uvedeních v návodu prodlouží životnost a užitnost výstražného oděvu.
Tento ochranný oděv je navržen v souladu s Nařízením EU 2016/425 (kategorie II) a splňuje evropské normy EN 471 nebo 
EN 20471.

Použit 
Výstražný oděv je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele a má způsobovat dobrou viditelnost uživatele 
v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly 
dopravního prostředku. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály, jejich uspořádání 
a minimální plochu. Zkušební metody zaručují, že oděv udrží určitou minimální úroveň ochrany i po ošetřování a čištění. 

Informace pro uživatele

Značení
Na štítku v oděvu je:  
označení loga výrobce, velikost, název nebo typ   
oděvu, symboly pro praní a údržbu, materiál, 
označení norem, které oděv splňuje.

Návod na údržbu, životnost a likvidace:

Každý uživatel si má výrobek vyzkoušet a ujistit se, 
že zvolil správnou velikost. Stav oděvů kontrolujte před 
každým použitím. 
Respektujte prací symboly uvedené na výrobku. 
Životnost výrobku je závislá na intenzitě používání 
a náročnosti činnosti, při  které je používán. 
Určit proto jeden konkrétní časový údaj životnosti 
není možné. 
Oděvy nevhodné k používání se mohou likvidovat 
jako běžné textilní odpady. 

Výrobce: 
HELMUT FELDTMANN GmbH, 
Zunftstrasse 28, Buchholz, Německo

Balení, skladování, přeprava: 
 Oděvy jsou baleny v igelitovém sáčku, v tomto obalu je   
 skladujte při pokojové teplotě na suchém
 a větraném místě, chraňte jej před světlem a teplem.  
 Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality  
 způsobené špatným skladováním. Oděv přepravujte 
 v původním balení nebo v plastovém pytli. 

Upozornění ! 
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou 
uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou 
alergických reakcí. V případě podráždění pokožky oděv 
dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého 
uživatele aby posoudil, zda oděv využívá  za vhodných 
podmínek. 
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- třída 1 – kraťasy, montérková blůza
- třída 2 – vesty, trika, montérkové kalhoty
- třída 3 – bundy

Výstražné oblečení je vždy dobré nosit zapnuté a nikdy nepřekrývat jinými doplňky kvůli zvýšení viditelnosti oděvů. 
Na oblečení neprovádějte žádné změny.      
Jestliže je oděv znečištěný a reflexní efekt je tím poškozen, nesmí byt dále nošen a musí byt vyměněn.
Nesprávné použití oděvu zprošťují výrobce jakékoliv odpovědnosti !
   


