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Prašome
atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradedant ją naudoti. Aptarti
jūsų specifines darbo sąlygas ir joms tinkamą saugos aprangą turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu
viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.

Prašome atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradedant ją naudoti. Aptarti
jūsų specifines darbo sąlygas ir joms tinkamą saugos aprangą turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu
viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.
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Produkto etiketėje rasite išsamesnės
informacijos apie atitinkamus standartus.
Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie
nurodyti ant produkto ir naudotojo
informacijos lape. Visi šie produktai
atitinka EU 2016/425 normatyvo
reikalavimus.
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RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015). Šį drabužį visada dėvėkite
užsisegę ir laikykite švarų. Jei gero matomumo žymės
ISO 13688:2013 Apsauginai drabužiai
nepataisomai išteptos ar užterštos, pakeiskite drabužį nauju.B
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B= rekomenduojama krūtinės apimtis
C= rekomenduojama liemens apimtis
D= rekomenduojami dėvėtojo vidines kojos išmatavimai
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EN ISO 20471:2013 + A1:2016
HiVis gero matomumo signaliniai
drabužiai naudojimui dieną ir naktį
(žiūrėkite etiketę)

Klasifikacijos (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)

2USP0519

XXL
X X klasė fluorescensiniams ir atspindintiems paviršiams
enduojamas dėvėtojo ūgis
3XL
- 3 lygiai
enduojama krūtinės apimtis
4XL
Matuokitės pagal atitinkamą krūtinės ir liemens dydį. Žiūrėkitė įKlasė 1 - mažiausiam eismo greičio lygiui <30km/h
nduojama liemens apimtis
dydžių lentelę. Ši apranga pasiūta taip, kad būtų patogi ir galima
Klasė 2 - vidutiniškam eismo greičio lygiui <60km/h
X
enduojami dėvėtojo vidines kojos išmatavimai
MANUFACTURER
Klasė 3 - didžiausiam eismo greičio lygiui >60km/h
būtų dėvėti ant vidutiniškos kitos aprangos.
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA,
FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE,
Laikymas:
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
Nelaikykite vietose, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai.
RIS-3279-TOM leista 1 (2016) :
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
Geležinkelių pramonės standartas
Laikykite
švarioje
ir sausoje vietoje.
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
PORTWEST, WESTPORT,
CO MAYO,
IRELAND
RIS-3279-TOM 1 leidimas pakeitė
Priežiūra:
GO/RT 3279. Geležinkelių pramonės
X HiVis gero matomumo signaliniai
standartas (RIS) yra privalomas visoms
drabužiai naudojimui dieną ir naktį
Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etikečių
TEST HOUSE
geležinkelio grupėms ir taikomas visoms
(žiūrėkite etiketę)
nurodymų,
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yra
sugadintos
ar
nuimtos.
susijusioms veikloms.
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME
Pluošto
etiketė:
NOTIFIE,
ΔΟΜΗ
ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO,
TESTAsudėties
VIETA, TESTAVIMO
ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
kacijos (EN
ISO TESTIERHAUS,
20471:2013
+ A1:2016)
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР,
ISPITNA
KUĆA, CERTIFIKAČNÝ
ORGAN, TESTNA
HIŠA,
dėl
pluošto
sudėties
žiūrėkite
drabužio
etiketę.
ė fluorescensiniams ir atspindintiems
LABORATORIO DEpaviršiams
ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiurėkite etiketę.
V
Dėmesio:
iai
INTERTEK
The Warehouse, Brewery Lane,Ten
Leigh,
UK
kurWN7
yra2RJ
gobtuvas,
periferinis matymas ar klausa gali m Aukščiausia temperatūra 30°C,
W
		
Notified
body
number:
0362
lengvas
skalbimas
1 - mažiausiam eismo greičio lygiui <30km/h
susilpnėti.
SATRA
Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
Aukščiausia temperatūra 40°C,
2 - vidutiniškam
eismo greičioWyndham
lygiui <60km/h
n lengvas skalbimas
Retroreflektyvinė
juosta ar etiketės:
		
NN16 8SD, United Kingdom Notified
body number: 0321
3 - didžiausiam
>60km/h
		 eismo greičio lygiui
Bracetown
Business Park, Clonee,
Dublin
15,lyginamos
D15 YN2P Ireland
neturi
būti
lygintuvu! Skalbimų ir valymo ciklų
temperatūra 40°C,
C
h Aukščiausia
		
Notified Body: 2777
normalus skalbimas
skaičius nurodytas etiketėje. Gaminio dėvėjimo laikas priklauso
D
VARTEST
Vartest Laboratories, Inc,, 19
neWest
vien36th
tiktaiStreet,
nuo skalbimų skaičiaus, bet ir nuo naudojimo,j Aukščiausia temperatūra 60°C,
		
Floor :New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
E
normalus skalbimas
RIS-3279-TOM
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(2016)
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ir
tt.
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savybės
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K
Nebalinti
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pramonėsPlaza
standartas
prarado
AITEX
Emilio Sala 1, 03801 Alcoy,
Alicante,savo
Spainfunkcijas, pavyzdžiui: 1. pasiektas maksimalusH
RIS-3279-TOM
1 leidimas
pakeitė
L
skalbimų skaičius; 2. medžiaga yra nublukusi arna įplėšta; U Nedžiovinti džiovyklėje
		
Notified
body number: 0161
GO/RT
pramonės
OTI 3279. Geležinkelių
Institut
fur Okologie,Technik und
Innovation
GmbH, Spengergasse
3. juostų
atspindinčios
savybės nubluko; 4. drabužis yra
		
20 1050 Vienna,
body number:
0534 įtrūkės, nudegęs ar nusitrynęs.
standartas
(RIS) yra privalomas
visomsAustria Notified
nepataisomai
išteptas,
geležinkelio grupėms ir taikomas visoms
www.portwest.com/declarations
susijusioms
veikloms.

Naudojimo apribojimai: (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015). Šį drabužį visada dėvėkite
užsisegę ir laikykite švarų. Jei gero matomumo žymės
nepataisomai išteptos ar užterštos, pakeiskite drabužį nauju.
Šis drabužis skirtas dėvėti visą darbo dieną ir jame nėra jokių
toksinių medžiagų, darančių poveikį sveikatai. Netaisykite
sugadintų drabužių. Panaudotą drabužį išmeskite tam skirtoje
vietoje. Ant drabužio negalima dėti papildomų logotipų ar
etikečių, Drabužį dėvėkite pagal paskirtį..
RIS 3279 naudojimo apribojimai: Klasės 1 kelnės
RIS 3279 turi būti dėvimos su tos pačios klasės viršutiniu
drabužiu RIS 3279.

Dydžiai ir Atranka:
Matuokitės pagal atitinkamą krūtinės ir liemens dydį. Žiūrėkitė į
dydžių lentelę. Ši apranga pasiūta taip, kad būtų patogi ir galima
būtų dėvėti ant vidutiniškos kitos aprangos.
Laikymas:
Nelaikykite vietose, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai.
Laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
Priežiūra:
Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etikečių
nurodymų, jos yra sugadintos ar nuimtos.
Pluošto sudėties etiketė:
dėl pluošto sudėties žiūrėkite drabužio etiketę.
Dėmesio:
Ten kur yra gobtuvas, periferinis matymas ar klausa gali
susilpnėti.
Retroreflektyvinė juosta ar etiketės:
neturi būti lyginamos lygintuvu! Skalbimų ir valymo ciklų
skaičius nurodytas etiketėje. Gaminio dėvėjimo laikas priklauso
ne vien tiktai nuo skalbimų skaičiaus, bet ir nuo naudojimo,
laikymo ir tt. Drabužių nebenaudokite jei jų apsauginės savybės
prarado savo funkcijas, pavyzdžiui: 1. pasiektas maksimalus
skalbimų skaičius; 2. medžiaga yra nublukusi arna įplėšta;
3. juostų atspindinčios savybės nubluko; 4. drabužis yra
nepataisomai išteptas, įtrūkės, nudegęs ar nusitrynęs.

Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje
Džiovinti džiovyklėje normalioje temperatūroje
Džiovinti pakabinus
Džiovinti negręžtus pakabinus
Nelyginti
Lyginimas 110°C
Lyginimas max 150°C
Sausas valymas negalimas
Profesionalus sausas valymas

MAX Daugiausia

50x

50 skalbimų

MAX Daugiausa

25x

25 skalbimai

MAX

Daugiausia
12 skalbimų

12x

MAX Daugiausia

5x

5 skalbimai

