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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.
EN ISO 20471

RIS-3279
A megfelelő szabványokra vonatkozó
részletes információkat a termék címkéjén
EN 343
találja. Kizárólag a terméken és az CERTIFIED
alábbi
használati információkban egyaránt szereplő
szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen
termékek megfelelnek az EU 2016/425
rendelet követelményeinek.

EN 343: 2019
Eső elleni védelem (lásd a címkén)

X Átázás elleni védelem 4 szint
Y Átázás és pára elleni védelem 4 szint
R Kész ruházati esőtorony-teszt, opcionális

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.
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.

ISO 13688:2013 Védőruha - Általános
követelmények (lásd a címkén)
Ez az nemzetközi szabvány pontosan
C
A meghatározza az általános követelményeket ergonómiai szempontokból.
D
Az információ a gyártó által van jelölve
a védőruhákon.
A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
B = A ruha viselőjének ajánlott mellbősége
C = A ruha viselőjének ajánlott derékbősége
D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábhossza
B
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RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :
Vasúti szabvány RIS-3279-TOM Issue 1 et
felváltotta a GO/RT 3279. A vasúti szabványok
minden Railway Group tagjára vonatkozóan
kötelezőek

__

Felhasználási
korlátozások
__
(EN__
ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 és ANSI/ISEA
107-2015): A ruhadarabot mindig zárva viselje. Tartsa tisztán:
5C
__
__
__
Ha a ruházat láthatósági tulajdonságai helyrehozhatatlanul
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
szennyeződtek, cserélje ki egy újra. Ez a ruhadarab egész
ly 1 - Alacsony forgalmi sebesség <30km/h
munkanapon keresztül használható és nem tartalmaz olyan
“__” jelenti: nincs limit a viselés időtartamára vonatkozóan
mérgező anyagokat, amelyek más módon hátrányosan
ly 2 -Közepes forgalmi sebesség <60km/h TEST HOUSE
Vízgőz-ellenállás hatása bevont szövetekre vagy laminátumokra,
befolyásolhatják az egészséget. A ruha bőrrel való érintkezése
ly 3 -Magas forgalmi sebesség >60km/h
nem okoz allergiás reakciót. Ne kísérelje meg megjavítani a
hőmérsékleteken
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, különböző
TESTHUIS, TESTkörnyezeti
MAJA, TESTAAJA,
ORGANISME
sérült ruházatot. Az összes ruházatot biztonságosan el kell
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
dobni. A ruházatot nem szabad megváltoztatni vagy felirattal
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
vagy logóval ellátni. A ruházatot csak olyan helyzetekben
RIS-3279-TOM Issue
1 (2016)
LABORATORIO
DE :ENSAYOS, TESTHUS, TESTRendelkezésre
KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТРés választék: Állítsa be a méretet
álló méret
szabad viselni, amelyekre szánták..

EN 343: 2019
Eső elleni védelem (lásd a címkén)

X Átázás elleni védelem 4 szint
Y Átázás és pára elleni védelem 4 szint
R Kész ruházati esőtorony-teszt, opcionális
Az „R” szimbólum helyettesíthető „X” szimbólummal, ha a
vizsgálatot nem hajtják végre vagy nem megfelelő.

X

Osztály 1 Minimum szint
Osztály 2
Osztály 3
Osztály 4 Legmagasabb szint

Y

Osztály 1 Minimum szint
Osztály 2
Osztály 3
Osztály 4 Legmagasabb szint

A levehető ujjakkal rendelkező ruházat csak akkor biztosítja a
teljes védelmet, ha az ujjak a ruházaton vannak.
Ajánlott maximális viselési idő egy teljes öltöny esetében – amely
tartalmaz egy nadrágot és egy dzsekit - meleg bélés nélkül.
EN 343: 2019
Temp: A
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hőmérséklet
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“__” jelenti: nincs limit a viselés időtartamára vonatkozóan
Vízgőz-ellenállás hatása bevont szövetekre vagy laminátumokra,
különböző környezeti hőmérsékleteken

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.
Csomagolás/tárolás előtt ellenőrizze, hogy a csuklya teljesen
száraz-e.
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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Vasúti szabvány RIS-3279-TOM Issue 1 et
a megfelelő mellkas és derékméret szerint. Ezek a ruhadarabok
Használati előírások
felváltotta a GO/RT 3279. A vasúti szabványok komfortosra lettek kialakítva, lehetővé teszik, hogy a
(RIS 3279): Class 1 nadrág viselése esetén kötelező a felsőINTERTEK
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minden
Railway Group tagjára
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Notified Body: 2777 száraz-e.
71:2013
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Utókezelés:A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás
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megfelelő tulajdonságokról Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
C Nem vasalható
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Plaza Emilio
Sala 1, 03801
Alcoy, Alicante,szabányoknak
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