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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY 
Tento produkt je navržen tak, aby minimalizoval riziko a poskytoval ochranu při práci v klečící poloze a okamžitému zranění z tvrdých 
povrchů, malých kamenů a podobných předmětů na povrchu. Vždy však pamatujte na to, že žádná položka OOP nemůže poskytnout 
plnou ochranu a vždy je třeba věnovat pozornost činnosti spojené s rizikem.
JAK VYBRAT ÚROVNĚ VÝKONU OCHRANY
Úroveň 0:  Chrániče kolen vhodné pro použití na plochých nebo nerovných podlahových plochách a bez ochrany před penetrací
Úroveň 1:  Chrániče kolen vhodná pro použití na plochých nebo nerovných podlahových plochách a poskytující ochranu před 
penetrací nejméně (100 + 5) N 
Úroveň 2 : Chrániče kolen vhodná pro použití na plochých nebo nerovných podlahových plochách a poskytující ochranu před 
penetrací nejméně (250 + 10) N
VÝKON A OMEZENÍ POUŽITÍ
Tento výrobek byl testován v souladu s BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 a dosáhl výkon uvedených v tabulce. Test byl proveden s 
kompozicí Portwest kalhoty 65% polyester, 35% bavlna, 300 g. Kapsa 25cm x 17cm.
Tyto kolenní vložky jsou navrženy tak, aby poskytovaly omezenou ochranu kolen při práci v klečící poloze. Pracovník však musí brát 
na vědomí nebezpečí chronických poškození kolen a musí pravidelně opouštět pozici klečení.
MONTÁŽ A VELIKOST
Tento výrobek je určen k vložení do kapsy na nohavicích navržených pro tento účel na úrovni kolen. Tyto chrániče OOP by se měly 
nacházet v centrální poloze v kapse k tomu určené. Výrobky, které jsou příliš volné nebo příliš těsné, omezují pohyb a nebudou 
poskytovat optimální úroveň ochrany. Před zahájením jakékoli práce vždy vyzkoušejte umístění polštářků v kapsách. Tento chránič je 
k dispozici v jedné velikosti. Velikost je založena na velikosti pasu <100 cm. Zkontrolujte velikost rozměru pasu pro velikost, protože 
se může lišit podle stylu.
POUŽÍVÁNÍ
Jakákoli kontaminace, změna chrániče nebo poškození může nebezpečně snížit výkon chrániče.  Je povoleno oříznout spodní část 
KP44 a S156, je-li to požadováno, jak je naznačeno logem nůžek natištěným na výrobcích. Vezměte prosím na vědomí, že v případě 
KP44 to sníží maximální velikost pasu na <81 cm.   Tento výrobek není odolný proti vodě. Kolení vložky mají životnost minimálně 2 
roky, i když se to může lišit. Výrobky by měly být před každým použitím zkontrolovány.
KOMPATIBILITA
Chcete-li optimalizovat ochranu, může být v některých případech nutné používat tyto výrobky s vhodnou obuví / rukavicemi 
/ ochrannými přilbami / chrániči sluchu. V takovém případě se před provedením činnosti související s rizikem obraťte na svého 
dodavatele, aby se ujistil, že všechny vaše ochranné produkty jsou kompatibilní a vhodné pro vaši aplikaci.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Pokud se výrobek nepoužívá, skladujte v dobře větraném prostředí mimo dosah extrémní teploty. Změny okolních podmínek, jako 
je teplota, mohou snížit výkon chrániče. Nikdy neumisťujte těžké předměty na chrániče. Je-li to možné, vyhněte se nadměrnému 
skládání na sebe a nejlépe jej uložte vertikálně. Pokud je výrobek vlhký, nechte ho před uložením zcela vysušit.
OPRAVA
Pokud se výrobek poškodí, nebude poskytovat optimální úroveň ochrany, a proto by měl být okamžitě vyměněn. Nikdy nepoužívejte 
poškozený výrobek. Pokud kolenní chrániče vykazují příznaky silného opotřebení, jako jsou zlomené skořápky nebo roztrhané 
polštářky, je třeba vyměnit kolenní vložky. 
OZNAČENÍ Viz štítek produktu
ČIŠTĚNÍ 
Tento výrobek je možné čistit - nesušit v blízkosti vysokého zdroje tepla.

POKYNY PRO PRANÍ

PODROBNÉ INFORMACE O ODPOVÍDAJÍCÍCH NORMÁCH NALEZNETE NA ŠTÍTKU PRODUKTU. POUŽIJÍ SE POUZE 
STANDARDY A IKONY, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ JAK NA VÝROBKU, TAK I NA UŽIVATELSKÝCH INFORMACÍCH NÍŽE. 
VŠECHNY TYTO VÝROBKY SPLŇUJÍ POŽADAVKY NAŘÍZENÍ (EU 2016/425).

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KÓD JMÉNO VÝROBKU STANDARD ÚROVEŇ TESTOVACÍ ORGANIZACE
KP44 Portwest Ultra kolenní vložky EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Úroveň 1 SATRA

KP55 CEKolenní vložky EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Úroveň 1 SATRA
S156 Portwest Kolenní vložky EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Úroveň 0 SATRA

VÝROBCE
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Jméno a adresa notifikačního úřadu který vydal CE certifikát:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notifikovaná osoba 2777).

CODE MATERIÁL VELIKOST VELIKOST PASU
KP44 Ethylen-vinylacetátová pěna Jedna velikost 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopren Ethylen-vinylacetátová pěna Jedna velikost 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Ethylen-vinylacetátová pěna Jedna velikost 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kód Styl Kód Styl Kód Styl
T501 Vision  Hi Vis Trouser TX36 Munich Trouser TX39 Bremen Bib & Brace
T602 Urban Work Holster Trouser TX32 Dresden Holster Trouser S987 Multi Pocket Trousers
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