
Ochranný oděv s vysokou viditelností
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Vysvětlivky k symbolům:
Tyto informace pro uživatele popisují používání oděvů s vysokou viditelností podle
normy EN ISO 20471 . Uživatel ochranného oděvu si musí pečlivě:2013+A1:2016
přečíst pokyny a řídit se jimi. Jste povinni tuto informační brožuru dodat společně s
každým kompletem osobních ochranných prostředků, nebo ji předat příjemci. Brožuru
lze za tímto účelem bez omezení reprodukovat.
Budete-li tyto pokyny dodržovat, tento oděv s vysokou viditelností vám bude dlouho a
spolehlivě sloužit.

Tento oděv s vysokou viditelností je navržen v souladu s nařízením EU 2016/425 a
evropskými normami EN ISO 20471:2013 A1:2016 a EN ISO 13688:2013.+

Vysvětlivka k piktogramu:

+A1:2016EN ISO 20471:2013 zveřejněná v Úředním věstníku
Evropské unie dne 12. 4. 2017.
X= minimální plocha podkladních a reflexních materiálů
(třídy 1–3, třída 3 je nejvyšší)

Pokyny pro skladování a péči – mezinárodní symboly pro péči:
100% polyester
Používání:
Tento oděv splňuje evropské normy EN ISO 20471 (oděvy s vysokou:2013+A1:2016
viditelností) a EN ISO 13688:2013 (ochranné oděvy – obecné požadavky).
Ochranné vlastnosti jsou účinné jen tehdy, má-li oděv s vysokou viditelností vhodnou
velikost pro uživatele (není příliš malý) a je správně zapnut. Oděv s vysokou
viditelností je nutné před použitím prohlédnout, zda je čistý, nepoškozený, nemá
roztrhané švy, opotřebené reflexní pruhy nebo podobné vady. Koncový uživatel nese
odpovědnost za vhodnost daného kusu oděvu a za příslušnou třídu funkční
charakteristiky podle hrozícího rizika. V případě pochybností se obraťte na výrobce.
Poznámka: Budou-li na oděvu s vysokou viditelností provedeny neoprávněné
změny, nebude již splňovat normy. Musí pak být vyměněn za nový oděv s vysokou
viditelností.

Omezení pro používání:
Oděv se používá ke zvýšení viditelnosti za zhoršených světelných podmínek (ve dne
nebo v noci). Nechrání proti chemikáliím, vysokým teplotám ani požáru, chladu,
elektřině ani jiným rizikům, jež nejsou popsána v části „Používání“. Oděv s vysokou
viditelností se nesmí nosit vnitřní stranou nahoru. Pokud již oděv s vysokou
viditelností není možné dostatečně vyčistit a reflexní pruhy jeví známky opotřebení,
zlikvidujte jej do domovního odpadu a vyměňte za nový oděv s vysokou viditelností.
Pokud je na štítku s údaji o péči uveden maximální počet cyklů čištění, není to jediný
faktor, který ovlivňuje životnost oděvu. Životnost bude rovněž záviset na způsobu
použití, péči a podmínkách skladování atd. Pokud maximální počet cyklů čištění není
uveden, materiál byl testován minimálně po 5 praních.

Pokyny pro skladování a likvidaci:
Pokud se oděv s vysokou viditelností nepoužívá, je nutné jej uložit při pokojové
teplotě na suchém, pokud možno bezprašném místě mimo dosah přímého
slunečního záření. Oděv nezavěšujte na zadní stranu židle nebo sedadla. Vysoké
teploty, světlo a prach materiály poškozují a zhoršují jejich ochranné vlastnosti.

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Další informace a EU prohlášení o shodě naleznete na: www.feldtmann.de
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FI-00380 Helsinki, Finland
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Přizpůsobení:

Podkladní materiál vnější bundy: m² (například až x cm0,12 20cm 30
20 30vpředu a x cm vzadu)


