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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.
Használati korlátozások
A ruhát mindig feszesen, szorosan kell viselni, 
hogy megfelelő védelmet biztosítson. 
Tartsa tisztán. Ha a ruha fényvisszaverő 
tulajdonsága csökken a szennyeződések és 
elhasználódás következtében, helyettesítsük 
újjal. Az eredeti ruházat címkéi és logói 
nem változtathatóak, vagy kiegészíthetőek. 
Változatás vagy logózás esetén már nem felel 
meg a megadott szabványnak.
Tárolás
Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt, vagy 
erős napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, 
száraz környezetben.  Tartsa tisztán. Azonnal 
cserélje ki, ha tartósan megrongálódott, foltos 
vagy kifakult.

Utókezelés
A mosási információk a belső címkén 
vannak feltüntetve. .  A gyártó nem fogad el 
reklamációt amennyiben a ruházat címkéi 
nem találhatóak vagy az azokon előírtak 
nem betartottak.
A mosási ciklusszám 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. pl. 1. 
Maximum mosási számot elérte. 2. A 
ruhában mechanikus kár keletkezett: lyuk 
vagy lehorzsolt területek. 3. A fényvisszaverő 
képessége jelentősen csökkent a ruhának.
Kezelésre vonatkozó jelölések:A vonatkozó 
információk a ruha címkéjén találhatók
Retroreflective tape and labels
A fényvisszaverő csíkokat, vagy a címkéket 
tilos vasalni.
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Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás

Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás

Max mosási hőfok 40°C, normál mosás

Max mosási hőfok 60°C, normál mosás

Ne használjon fehérítőt

Gépi szárítás tilos

Szárítógép használható 
alacsony hőfokon

Szárítógép használható 
normál hőfokon

Felakasztva szárítandó

Felcsíptetve szárítandó

Nem vasalható

Maximum 110°C-on 
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Maximum 150°C-on 
vasalható
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