
BG  ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

EN 13356: Аксесоари за повишена видимост за непрофесионална употреба
Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате това предпазно 
облекло. Също така трябва да се консултирате с вашия служител по безопасност или с 
непосредствен началник по отношение на подходящите дрехи за вашата специфична 
работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, за да можете да ги 
потърсите по всяко време.За подробна информация относно съответните стандарти 
вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват 
както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези 
продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕU 2016/425). 
 
Ограничения за употреба (EN 13356):
Винаги носете облеклото, закопчано.
Поддържайте чисто: Ако свойствата на този елемент станат безвъзвратно замърсени 
или захабени, заменете го с нов.
Този артикул е подходящ за продължителен период от време и не съдържа токсични 
вещества, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето по друг начин. Не са 
известни алергични реакции, дължащи се на контакт с кожата с този артикул.
Не се опитвайте да поправяте повредени елементи.
Всички елементи трябва да се изхвърлят на безопасно място.
Продуктът не трябва да се променя или да се прилагат допълнителни етикети или лога. 
Продуктът трябва да се носи само в ситуации, за които е предназначен.

Съхранение:
НЕ съхранявайте на места, подложени на директна или силна слънчева светлина. 
Съхранявайте в чисти, сухи условия.
Светлоотразителната лента или елементи не трябва да се Гладят!
Продуктите трябва да се изхвърлят, когато защитните качества вече не са адекватни, 
напр.
1. Материалът е повреден или чрез избледняване, или е разкъсан.
2. Отразителните качества на лентата са избледнели.
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