
EE
Detailse informatsiooni vastavate standardite 
kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid 
ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja 
kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted 
vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.
Kasutus piirangud
Riietus tuleb alati kinnitada, et tagada õige 
kaitsetase nagu eespool kirjeldatud 
Hoida puhtana Riietuse nähtavuse omadused 
võivad muutuda, kui riietus on pöördumatult 
määrdunud või saastunud, siis asendage 
see uuega. Kui rõivaid muuta või lisada 
täiendavaid silte või logosid, siis ei pruugi see 
enam vastata deklareeritud standarditele.
Ladustamine
MITTE hoiustada kohas, kus on otsene ja 
tugev päikesevalgus. Kui riietus muutub 
märjaks, kuivatada see enne ladustamist 
toatemperatuuril.  Riietust tuleb hoida 
puhtana, et see säilitaks oma tõhususe. 
Asendage kohe, kui see on püsivalt 
kahjustatud, värvine või pleekinud.

Järelhooldus
Hooldusjuhiste saamiseks vaadake pesu 
juhendit .  Tootja ei võta endale vastutust 
rõivaste eest, kus on ignoreeritud, rikutud või 
eemaldatud hooldusmärgised.
Palun vaadata märgiselt lubatud pesude 
märgist.Puhastustsüklite maksimaalne arv 
ei ole ainus tegur, mis on seotud riietuse 
elueaga. Kestus sõltub ka kasutusest, 
hooldusest, ladustamisest jne. Rõivad tuleb 
ära visata, kui kaitsekvaliteet enam ei kehti: 
nt. 1. Pestud maksimaalne arv 2. Materjal on 
kahjustatud kas tuhmumise või lõhkumisega 
3. Paelte peegeldus on kadunud 4. Riietus on 
püsivalt määrdunud, põlenud või kraabitud.
Pesujuhendi etikett: Vaadake pesemise 
detailseid andmeid etiketilt.
Tagasipeegeldavad helkursildid 
ja paelad.
Tagasipeegelduvaid paelu või silte ei 
või triikida.

TOOTJA 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Teavitatud asutuse nimi ja aadress 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Teavitatud asutuse number: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Teavitatud asutuse number:2777

JUUNIORIDE KÕRGNÄHTAVUSEGA RIIETUS

Maximum 50 pesuMAX
50x

Maximum 25 pesuMAX
25x

Maximum 12 pesuMAX
12x

Maximum 
5 pesu

MAX
5x

Max temp 30°C, kerge protsess

Max temp 40°C, kerge protsess

Max temp 40°C, normaalne protsess

Max temp 60°C, normaalne protsess

Mitte pleegitada

Mitte trumme kuivatust

Aeglane trummel kuivatus

Normaalne trummelkuivatus

Sirge kuivatus

Rippuv kuivatus

Mitte triikida

Triikida max 110°C

Triikida max 150°C

Mitte kuivpuhastust

Proffessionaalne kuiv-
puhastus
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