
EN ورقة معلومات املستخدم 

NE 65331: رؤية زينة لالستخدام غري املهنية
 الرجاء قراءة هذه التعليامت بعناية قبل استخدام هذه املالبس السالمة. أيضا يجب عليك استشارة

 مسؤول السالمة أو رئيسك الفوري فيام يتعلق باملالبس املناسبة الخاصة بك لحالة العمل املحددة الخاصة
 بك. تخزين هذه التعليامت بعناية بحيث ميكنك االطالع عليها يف أي وقت.وتشري إىل تسمية عنرص

 للحصول عىل معلومات مفصلة حول املعايري املقابلة. جميع هذه العنارص االمتثال ملتطلبات التوجيه
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:)65331 NE( القيود املفروضة عىل استخدام

دامئاً ارتداء صدرية مقفلة.
 الحفاظ عىل النظافة: ادا اصبحت خصائص هذا العنرص متسخة أو ملوثة، يستوجب استبداله بواحدة

جديدة.
 هذا املنتوج هو مناسب لالستخدام لفرتات طويلة، و ال يحتوي عىل املواد السامة التي ميكن أن تؤثر عىل

الصحة سلبا بأي طريقة أخرى. ومن املعروف ال حساسية بسبب متاس الجلد مع هذا العنرص.
ال تحاول إصالح العينات التالفة.

يجب أن يتم إتالف كافة العنارص بأمان.
 ال ينبغي اضافة اي اشارات إضافية أو تغيري التسميات أو الشعارات التي صنع بها. يجب أن تلبس هذا

املنتوج إال يف الحاالت التي كان املقصود منها صناعته.

التخزين:
ال يخزن هدا املنتوج يف أماكن معرضة للشمس. يخزن نظيف يف اماكن نظيفة و جافة.

ال يجب يك الرشيط االنعكايس أو التسميات!
يجب أن يتم تجاهل املنتوج و عدم ارتادئه عندما تكون الصفات الواقية مل تعد تنطبق عىل سبيل املثال.

1-املواد قد ترضرت أما بالتاليش أو قد تم متزيقها.
2-الصفات العاكسة للرشيط تالشت.

الرشكة املصنعة دار االختبار
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DEL معلومات املستخدم--الصاممات املضيئة

 الرجاء قراءة هذه التعليامت بعناية، جنبا إىل جنب مع ورقة معلومات املستخدم
الرئييس. تخزين هذه التعليامت بعناية بحيث ميكنك االطالع عليها يف أي وقت.

تحدير
ال تنظر مبارشة يف األضواء.

تبقى بعيداً عن متناول األطفال.

القيود
تم تصميم هذا املنتج لزيادة وضوح الرؤية ملرتديها.

إذا كان الصامم مغطى أو اتلف أو اتسخ، هذا ينقص من فعالية هذا املنتج.
إزالة البطارية قبل الغسل

ارجع اىل ورقة كيفية االستعامل ملعلومات حول الغسل
تأكد من املالبس جافة متاما قبل إعادة توصيل البطارية وحدة.

العملية
 إزالة البطارية من داخل الجيب املوجود عىل جبهة اليسار الجانب كام لو ترتدي املنتج.

 الرشيحة فتح الغطاء وإدراج 2 × بطاريات وأغلق الغطاء. إرجاع البطارية اإلسكان إىل
داخل الجيب.

 تشغيل أضواء وتغيري اإلعداد، وإيقاف تشغيل بالضغط عىل الزر املوجود عىل الجانب
األمامي اإلسكان البطارية. تتم اإلشارة إىل املوقف يف خارج املنتج للراحة.
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MANUFACTURER, PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, 
FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, 
ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST LIMITED, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

MANUFACTURER

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST 
MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΉ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, 

TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE 

ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

TEST HOUSE
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