معلومات عن املستخدم
يرجى قراءة بعناية تعليامت أطروحة قبل استخدام هذه املالبس السالمة .استشارة ضابط متفوقة عىل الفور سالمتك أو فيام
يتعلق املالبس املناسبة لحالة العمل الخاص بك محددة .تعليامت متجر أطروحة بعناية بحيث ميكنك االطالع عليها يف أي
وقت.

قيود االستخدام (& 9723 SIR ,6102:1A + 3102:17402 OSI NE
)5102-701 AESI/ISNA
احرص دوما عىل ارتداء مالبس مثبتة .التنظيف :ابراز خصائص هذه
املالبس بدون اسرتداد املتسخة او ملوثة واصبحت ,استبدل البطارية
باخرى جديدة .يناسب هذا ارتداء املالبس اثناء يوم العمل باكمله وال
تحتوى عىل مواد سامة ميكن ان تؤثر عىل الصحة سلبا باى طريقة
اخرى .اى تفاعالت حساسية بسبب احتكاك البرشة مع هذه املالبس.ال
تحاول اصالح املالبس .ال يجب تجاهل جميع املالبس بامان .بس ال
ينبغى تغيريها او تصفيتها مع العالمات او الشعارات .بس اال ىف
الحاالت التى وجه اليها.
قيود االستخدام ()9723 SIR
الفئة  1البنطلون بدعوى  9723 SIRبالنسبة ملجموعة التعبئة ‘ ’1يلزم
االمتثال ارتداء مع  9723 SIRبالنسبة ملجموعة التعبئة ‘ ’1الجزء
االعىل من الجسم واملالبس.

الحجم متاح واالختيار :صالح وحجم لصدر وحجم الخرص ،يرجى
الرجوع إىل الرسم البياين للحجم .واملالبس بنيت هذه يف بدل للراحة
والسامح املالبس لتلبس فوق املالبس ضخمة املتوسط .صب الحامية
الشاملة ،قد تحتاج حينها إىل ارتداء القفازات (ل 704 NEأو NE
 ،)77421أحذية (ل )54302 NEوأو خوذة السالمة
التخزين :ال تخزن يف األماكن املعرضة ألشعة الشمس القوية أو العيش.
تخزين يف ظروف نظيفة وجافة.
بعد الرعاية :إن املصنع ال تقبل املسؤولية عن املالبس أين-تم التسميات
تجاهل الرعاية ،استنتاجها أو إزالتها.
محتوى األلياف التسمية :ارجع إىل التسمية املالبس للحصول عىل
تفاصيل املوافق .
تحذير :يف حال وجود جيدة ،والرؤية املحيطية ،و ميكن أن ضعاف
السمع.
رشيط او ملصقات رتررفلكتفي الميكن تسويتها! يرجى الرجوع اىل
ملصق الثياب عدد الدورات .لالغتسال
العدد االقىص املعلن دورات التنظيف ليس هو العامل الوحيد الذى
يتصل عمر الثياب .عمر سيتوقف ايضا عىل االستخدام ,والرعاية ,الخ.
مالبس يجب التخلص عند الصفات الواقى مل تعد تنطبق عىل سبيل
املثال .1 ,اقىص عدد من الغسالت .2 .هذه املواد قد دمرت اما ضعيفة
او ممزقة .3 .الخصائص االنعكاسية الرشيط قد خبا .4 .الثياب بشكل
دائم ,واحرق متسخ او العقيدية املسحوجة.

AR

تشري إىل تسمية املنتج للحصول عىل معلومات
مفصلة حول املعايري املقابلة .وتطبق املعايري
والرموز التي تظهر عىل كل من املنتج
ومعلومات املستخدم أدناه فقط .جميع هذه
املنتجات االمتثال ملتطلبات البند ( 6102االتحاد
األورويب.)524/

 3102:88631 OSIاملالبس الواقية( .راجع
العالمة)
املتطلبات العامة وتحدد هذه املواصفة
املتطلبات العامة لبيئة العمل ،والشيخوخة،
والتحجيم ،وضع عالمات عىل املالبس
الواقية واملعلومات املقدمة من قبل الرشكة
املصنعة.

B
A

C
D

املوىص به االرتفاع تحتل حينها
املوىص به مقاس الصدر من املالبس
املوىص به محيط الخرص حينها
;6102:1A + 3102:17402 OSI NEالتغطية
تحذير يشري اىل وجود مالبس املستخدمني طوال X
اليوم والليل (انظر امللصق
X

تصنيف () 6102:1A + 3102:17402 OSI NEصنّفت للالصف
انعكايس
وسطح
ّ

X

صنف  - 1مستوى األدىن يرسع حركة مرور <h/mk03
صنف  - 2يرسع حركة مرور <h/mk06
صنف  - 3يرسع حركة مرور >h/mk06

 : )6102( 1 eussI MOT-9723-SIRمعيار الصناعة
للسكك الحديدية  MOT-9723-SIRالعدد  1محل
 .9723 TR / OGمعايري صناعة السكك الحديدية
( )SIRهي إلزامية عىل جميع أعضاء املجموعة
السكك الحديدية وتنطبق عىل جميع األنشطة ذات
الصلة.

تسميات غسل الرعاية :الرجوع إىل التسمية املالبس لغسل تفاصيل املقابلة.
 MAXالحد األقىص  50غسالت

50x

 MAXالحد األقىص  25غسالت

25x

MAX

12x

MAX

5x

الحد األقىص  12غسالت
الحد األقىص  5غسالت

خط جاف
m
m
تقطر خط املالبس
n
n
h
 Cالالحديكوياألقىص الحديد  110درجة مئوية h
j
 Dالحد األقىص الحديد  150درجة مئوية j

E
K
L

ال يجف التنظيف
نظافة املالبس املهنية

درجة الحرارة  40درجة مئوية ،وعملية خفيفة
درجة الحرارة  40درجة مئوية ،عملية طبيعية
درجة الحرارة  60درجة مئوية ،عملية طبيعية
ال التبييض
ال تستخدمي التنظيف الجاف
تعرث منخفض جاف
تستخدمي التنظيف الجاف وضعها الطبيعي

S
30-32
76-80
46-48
38-40
M
33-34
84-88
50
42-44
L
36-38
92-96
52-54
46-48
XL
100-104
 40-41يرجى
لصدر وحجم الخرص،
50-52متاح واالختيار56:صالح وحجم
الحجم
XXL
42-44
46-47بدل للراحة
 108-112بنيت هذه يف
58-60للحجم .واملالبس
البياين
54-56إىل الرسم
الرجوع
3XL
116-120
62
58-60
ضخمة املتوسط.
64-68فوق املالبس
62-64املالبس لتلبس
والسامح
صب الحامية4XL
48-50
124-128

املوىص به االرتفاع تحتل حينها
الصدر من املالبس
املوىص به مقاس D
املوىص به محيط الخرص حينها

R

الشاملة ،قد تحتاج حينها إىل ارتداء القفازات (ل 704 NEأو NE
 ،)77421أحذية (ل )54302 NEوأو خوذة السالمة
;6102:1A + 3102:17402 OSI NEالتغطية
MANUFACTURER
التخزين :ال تخزن يف األماكن املعرضة ألشعة الشمس القوية أو العيش.
تحذير يشري اىل وجود مالبس املستخدمني طوال X
ظروف نظيفة وجافة.
تخزين
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ,
PROIZVOĐAČ,
VÝROBCE,
TOOTJA,
VALMISTAJA,
FABRICANT,
HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ,
FABBRICANTE,يفGYÁRTÓ,
اليوم والليل (انظر امللصق
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
بعد الرعاية :إن املصنع ال تقبل املسؤولية عن املالبس أين-تم التسميات
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
تجاهل الرعاية ،استنتاجها أو إزالتهاPORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND.تصنيف () 6102:1A + 3102:17402 OSI NEصن
محتوى األلياف التسمية :ارجع إىل التسمية املالبس للحصول عىل
X
انعكايس
وسطح
ّ
تفاصيل املوافق .
TEST HOUSE
تحذير :يف حال وجود جيدة ،والرؤية املحيطية ،و ميكن أن ضعاف
صنف  - 1مستوى األدىن يرسع حركة مرور <mk03
AGJENSIA
E
TESTIMIT,
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА
ИЗПИТВАНЕ,
ISPITNA
KUĆA,
ZKUŠEBNÍ
DŮM,
TESTHUIS,
TEST
MAJA,
TESTAAJA,
ORGANISME
السمع.
 Xصنف  - 2يرسع حركة مرور <h/mk06
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
>h/mk06
صنف  - 3يرسع حركة مرور
رشيط او ملصقات رتررفلكتفي الميكن تسويتها! يرجى الرجوع اىل
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
ЦЕНТРات .لالغتسال
ملصق الثياب عدد الدور
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
العدد االقىص املعلن دورات التنظيف ليس هو العامل الوحيد الذى
INTERTEK
الخThe Warehouse, Brewery.
Lane,
االستخدامLeigh,,
عىل WN7 2RJ
يتصل عمر الثياب .عمر سيتوقف ايضا UK
والرعاية,
الصناعة
معيار
:
()6102
1
eussI
MOT-9723-SIR
		
سبيلNotified body number:
مالبس يجب التخلص عند الصفات الواقى مل تعد تنطبق عىل0362
SATRAمحل
 MOT-9723-SIRWyndhamالعدد 1
للسكك الحديدية
ضعيفةWay, Telford
Way, Kettering,
 Northamptonshire,دمرت اما
املثال .1 ,اقىص عدد من الغسالت .2 .هذه املواد قد
الحديدية
NN16معايري صناعة السكك
.97238SD,
TR United
/ OG Kingdom Notified
		
number:
 .4bodyالثياب بشكل
قد خبا.
 0321الرشيط
او ممزقة .3 .الخصائص االنعكاسية
 Bracetownعىل جميع أعضاء املجموعة
( )SIRهي إلزامية
		
Business Park, Clonee, Dublin 15, D15
YN2P Ireland
املسحوجة.
دائم ,واحرق متسخ او العقيدية
		ذات
Notifiedوتنطبق عىل جميع األنشطة
Body:الحديدية
2777السكك
الصلة.
VARTEST
Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
through A2LA is 2180.01
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161
تسميات غسل الرعاية :الرجوع إىل التسمية املالبس لغسل تفاصيل املقابلة.
Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534
خط جاف
 MAXالحد األقىص  50غسالت
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درجة الحرارة  30درجة مئوية ،وعملية خفيفة

معلومات عن املستخدم
2USPفيامREF:
يرجى قراءة بعناية تعليامت أطروحة قبل استخدام هذه املالبس السالمة .استشارة ضابط متفوقة عىل الفور سالمتك أو
يتعلق املالبس املناسبة لحالة العمل الخاص بك محددة .تعليامت متجر أطروحة بعناية بحيث ميكنك االطالع عليها يف أي
وقت.
EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED
تشري إىل تسمية املنتج للحصول عىل معلومات
& 9723 SIR ,6102:1A + 3102:17402
قيود االستخدام (OSI NE
www.portwest.com/declarations
مفصلة حول املعايري املقابلة .وتطبق املعايري
)5102-701 AESI/ISNA
والرموز التي تظهر عىل كل من املنتج
احرص دوما عىل ارتداء مالبس مثبتة .التنظيف :ابراز خصائص هذه
ومعلومات املستخدم أدناه فقط .جميع هذه
املالبس بدون اسرتداد املتسخة او ملوثة واصبحت ,استبدل البطارية
املنتجات االمتثال ملتطلبات البند ( 6102االتحاد
باخرى جديدة .يناسب هذا ارتداء املالبس اثناء يوم العمل باكمله وال
A
األورويبD.)524/
سلبا باى طريقةB
INCHES
CMان تؤثر عىل الصحة
EUROمواد سامة ميكن
تحتوى عىل
CM
CM
XS
80-88
املالبس.ال
” 32”-34مع هذه
بسبب احتكاك البرشة
40-44تفاعالت حساسية
اخرى .اى
SHORT 152-164
74
S
”36”-38
92-96
46-48
املالبس بامان .بس ال
100-104تجاهل جميع
اصالح املالبس .ال يجب
تحاول
REG 164-176
79
M
”40”-41
50-52
العالمات او الشعار
تغيريها او تصفيتها مع
ينبغى
TALL 176-188
84
ات .بس اال ىف L
”42”-44
108-112
54-56
TALLرXاجع
188-202الواقية( .
 3102:88631املالبس
OSI
92
XL
”46”-48
التى وجه اليها116-124.
58-62
الحاالت
XXL
”50”-52
128-132
64-66
العالمة)
)9723
(SIR
االستخدام
قيود
3XL
”54”-55
136-140
68-70
املواصفة
يلزم
 9723144-148بالنسبة
البنطلون بدعوى SIR
الفئة 1
ملجموعة التعبئة ‘4XL’1
”56”-58
72-74
املتطلبات العامة وتحدد هذه B
A
املتطلبات العامة لبيئة العمل ،والشيخوخة،
التعبئة ‘ ’1الجزء5XL
”60”-64
152-160
76-80
بالنسبة ملجموعة
ارتداء مع 9723 SIR
االمتثال
االعىل من الجسم واملالبس.
والتحجيم ،وضع عالمات عىل املالبس C
C
INCHES
CM
DE
FR
الواقية واملعلومات املقدمة من قبل الرشكة
26-28
68-72
42-44
34-36
 XSاملصنعةA .

50x

تقطر خط املالبس

m
m
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درجة الحرارة  30درجة
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