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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 при употреба
Облеклото трябва да бъде носено 
пристегнато по всяко време, за да се 
осигури правилното ниво на защита, както 
е посочено по-горе. 
Запазете Чисто Ако свойствата за 
висока видимост на това облекло станат 
непоправимо замърсени, заменете с ново. 
Ако дрехите се променят или филтрират с 
допълнителни етикети или лого, те вече не 
отговарят на декларирания стандарт.
Съхранение
НЕ съхранявайте на места, подложени 
на пряка слънчева светлина. Ако дрехата 
се намокри, оставете да изсъхне при 
стайна температура преди употреба.  Това 
облекло трябва да се поддържа чисто, за 
да остане ефективно. Сменете незабавно, 
ако е трайно повредено, оцветено или 
избледняло.

Грижа за Облеклото
Обърнете се към етикета на дрехата 
за инструкциите относно почистване 
.  Производителят няма да поеме 
отговорност за облекла, където етикетите 
за грижи са били игнорирани, дефектни 
или премахнати
Моля, вижте етикета на дрехата за 
броя на заявените цикли на изпиране. 
Посоченият максимален брой цикли на 
почистване не е единственият фактор, 
свързан с продължителността на живота 
на облеклото. Животът също зависи от 
употребата, грижата, съхранението и т.н. 
Облеклата трябва да се изхвърлят, когато 
защитните качества вече не се прилагат: 
напр. 1. Максимален брой изпирания. 2. 
Материалът е повреден или избледнял, 
или е разкъсан. 3. Отразителните качества 
на лентата са избледнели. 4. Облеклото е 
трайно замърсено, напукано, изгорено или 
силно протрито.
Етикетите за пране: Вижте етикета на 
дрехата за съответните подробности 
за изпиране.
Ретрорефлективна лента и етикети
Ретрорефлективната лента или етикети не 
трябва да се изглаждат.

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Наименование и адрес на Сертифициращ Орган: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Номер на Нотифициращ Орган: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Номер на Нотифициращ Орган:2777

ДЕТСКИ ОБЛЕКЛА С ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ

Максимално 50 
Пранета

MAX
50x

Максимално 25 
Пранета

MAX
25x

Максимално 12 
Пранета

MAX
12x

Максимално 5 
Пранета

MAX
5x

Максимална температура 30 ° C, 
лек процес

Максимална температура 40 ° C, 
лек процес

Максимална температура 40 ° C, 
нормален процес

Максимална температура 60 ° C, 
лек процес

Да не се Избелва

Да не се Суши Машинно

Машинно Сушене при 
лек Режим

Машинно Сушене при 
нормален Режим

Нормално Сушене

Сушене на Простор

Да не се Глади

Изглаждане при 110°C

Изглаждане при 150°C

Да не се подлага на 
Химическо Чистене

Професионално 
Химическо Чистене
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