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Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén
konzultáljon a munkavédelmis kollégával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem
az ön munkakörülményeinek. Kérjük
ezeket az információkat, hogy bármikor konzultálhasson velük.
ENőrizze
ISOmeg
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A megfelelő szabványokra vonatkozó
részletes információkat a termék címkéjén
találja. Kizárólag a terméken és az alábbi
használati információkban egyaránt szereplő
szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen
termékek megfelelnek az EU 2016/425
rendelet követelményeinek.

RIS-3279

A megfelelő szabványokra vonatkozó
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követelmények (lásd a címkén)
Ez az nemzetközi szabvány pontosan
A meghatározza az általános követelményeket ergonómiai szempontokból.
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Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén
konzultáljon a munkavédelmis kollégával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem
az ön munkakörülményeinek. Kérjük őrizze meg ezeket az információkat, hogy bármikor konzultálhasson velük.
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EN ISO 20471:2013 + A1:2016 A jól
láthatósági ruházat jelzi viselőjének
jelenlétét éjjel és nappal (lásd
a címkén)

apon viseljék, nem tartalmaz olyan toxikus alkotóelemeket,
amelyek bármilyen módon is egészségügyi problémákat
okozhatnak a ruházat viselőjének. Nincs olyan ismert allergiás
reakció amely abban az esetben jelentkezhetne, ha a bőrrel
közvetlenül érintkezik a ruházat. Az eredeti ruházat címkéi és
logói nem változtathatóak, vagy kiegészíthetőek. A ruházat csak
olyan szituációkban viselhető amelyre tervezett..
Használati előírások (RIS 3279): Class 1 nadrág viselése
esetén kötelező a felsőtesten is RIS 3279 szabványnak megfeleő
ruhát hordani..

Rendelkezésre álló méret és választék:
Állítsa be a méretet a megfelelő mellkas és derékméret szerint.
Ezek a ruhadarabok komfortosra lettek kialakítva, lehetővé
teszik, hogy a ruhadarabot közepes méretű ruházatok felett is
viselni lehessen.
Tárolás:
Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős napsütésnek van
kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben.
Utókezelés:
A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben a ruházat címkéi
nem találhatóak vagy az azokon előírtak nem betartottak.
A ruhacímke:
A szabányoknak megfelelő tulajdonságokról adnak információt.
Figyelmeztetés :
Ahol kapucni található ott a periférikus látás és a hallás
jelentősen csökkenhet.
Fényvisszaverő csíkok és címkék:
A fényvisszaverő csíkokat, vagy a címkéket tilos vasalni.
A mosási ciklusszám a belső címkén van feltüntetve. A
megadott maximális mosási ciklusszám nem az egyetlen, a
termék élettartamát meghatározó tényező. Az élettartamot
befolyásolhatja a használat és tárolás módja és egyéb tényezők.
A ruhát ki kell selejtezni, ha a védelmi funkciót már nem tölti be
maradéktalanul. 1. Maximum mosási számot elérte. 2. A ruhában
mechanikus kár keletkezett: lyuk vagy lehorzsolt területek. 3. A
fényvisszaverő képessége jelentősen csökkent a ruhának. 4. A
ruha tartósan szennyezett, repedt, égett vagy erősen kopott.
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Tárolás:
Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős napsütésnek van
RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 MANUFACTURER
A jól
kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben.
Vasúti szabvány RIS-3279-TOM Issue 1 et
felváltotta a GO/RT 3279. A vasúti szabványok
ruházat jelzi viselőjének
Utókezelés:
X láthatósági
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA,
FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE,
minden Railway Group tagjára vonatkozóan
jelenlétét
éjjel
és
nappal
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RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, A
FABRICANTE,
PROIZVOĐAČ,
VÝROBCA, a ruházat címkéi
kötelezőek
gyártó PRODUCATOR,
nem fogadПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
el reklamációt
amennyiben
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
a címkén)
nem találhatóak vagy az azokon előírtak nem betartottak.
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
Használati előírások (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,
A ruhacímke:
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015) :A ruhát mindig feszesen,
yozás (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
szorosan kell viselni. Tartsuk tisztán : Ha a ruha fényvisszaverő
A szabányoknak megfelelő tulajdonságokról adnak információt.
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szkáló és visszaverő felület - 3 szint
tulajdonsága csökken a szennyeződések és elhasználódás
Figyelmeztetés
:
következtében, helyettesítsük újjal. Ne javítsuk a tönkrement
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME
AholTESTA
kapucni
ott a periférikus
látás és a hallás ruházatot. Ez a ruházat alkalmas arra, hogy az egész munkanNOTIFIE, TESTIERHAUS,
ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ,
TEST HOUSE, LABORATORIO,
VIETA,található
TESTAVIMO ĮSTAIGA,
ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
ly 1 - Alacsony
forgalmi sebesség
<30km/h
jelentősen
csökkenhet.
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DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР, ISPITNA
KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
ly 2 -Közepes
forgalmiBADAJĄCE,
sebességCASA
<60km/h
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók
Fényvisszaverő csíkok és címkék:
ly 3 -Magas forgalmi sebesség >60km/h
INTERTEK
The Warehouse, Brewery Lane,ALeigh,
WN7 2RJ UK csíkokat, vagy a címkéket tilos vasalni.
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m Maximális
		
Notified body number: 0362A mosási ciklusszám a belső címkén van feltüntetve. A
Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
Függesztve, csepegtetve
SATRA
Wyndham
Northamptonshire,
RIS-3279-TOM
Issue 1 (2016)
: Way, Telford Way, Kettering,
megadott
maximális mosási ciklusszám nem az egyetlen, an Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
szárítható
		
NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321
Vasúti
szabvány RIS-3279-TOM
Issue 1 et
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meghatározó tényező. Az élettartamoth Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
		
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublinélettartamát
15, D15 YN2P Ireland
C Nem vasalható
j
felváltotta
vasútiBody:
szabványok
befolyásolhatja a használat és tárolás módja és egyéb tényezők.
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Notified
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A West
ruhát36th
ki kell
selejtezni, ha a védelmi funkciót már nem tölti
VARTEST
Vartestvonatkozóan
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Street,
E Vasalható max 150°C
kötelezőek
		
10th Floor New York, NY 10018,maradéktalanul.
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