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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.
Naudojimo apribojimai
Drabužis turi būti dėvimas pilnai užsegtas, 
kad atitiktų reikiamus saugumo reikalavimus 
nurodytus aukščiau. 
Laikyti švariai Jei gero matomumo savybės 
dėl aprangos užteršimo ar nešvarumų yra 
pažeistos, pakeiskite ją nauja. Jei ant aprangos 
yra prisiuvamos etiketės ar logotipai, apranga 
taisoma, ji gali nebeatitikti deklaruojamo 
standarto.
Laikymas
Nelaikykite vietose, kur patenka tiesioginiai 
saulės spinduliai. Jei apranga sudrėksta, 
prieš padėdami ją saugojimui, išdžiovinkite 
kambario temperatūroje.  Aprangą laikykite 
švariai, kad išliktų jos apsauginės savybės. Jei 
apranga sugadinama, nublunka, yra dėmėta, 
nedelsiant pakeiskite ją nauja.

Priežiūra
Skalbimo instrukcijas rasite drabužio etiketėje. 
.  Gamintojas neatsako už aprangos saugumą, 
jei ji buvo dėvima nesilaikant etiketės 
nurodymų, etiketė buvo pažeista ar nuimta.
Skalbimų skaičius yra nurodytas gaminio 
etiektėje. Nurodytas maksimalus skalbimų 
skaičius nėra vienintelis faktorius nurodantis 
drabužio dėvėjimo trukmę. Drabužio dėvėjimo 
trukmė priklauso nuo naudojimo, priežiūros, 
laikymo. Drabužiai turi būti išmesti, jei 
apsauginės savybės nebegalioja: pvz. 1. 
Pasiektas maksimalus skalbimų skaičius. 2. 
Drabužio audinys yra pažeistas, nublukęs ar 
suplyšęs. 3. Atspindinčios juostos savybės yra 
nublukusios. 4. Drabužis yra nepataisomai 
išteptas, įplyšęs, apdegęs ar subraižytas.
Retroreflektyvinė juosta ir etiketės
Retroreflektyvinė juosta ar etiketės neturi 
būti lyginamos.
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GERO MATOMUMO APRANGA JAUNUOLIAMS

Ne daugiau 50 
skalbimų

MAX
50x

Ne daugiau 25 
skalbimų

MAX
25x

Ne daugiau 12 
skalbimų

MAX
12x

Ne daugiau 5 
skalbimų

MAX
5x

Aukščiausia temp 30°C, švelnus 
skalbimas

Max temp 40°C, švelnus skalbimas

Aukščiausia temp. 40°C, normalus 
skalbimas

Aukščiausia temp 60°C, normalus 
skalbimas

Nebalinti

Nedžiovinti džiovyklėje

Džiovinti džiovyklėjė žemoje 
temperatūroje

Džiovinti džiovyklėjė normal-
ioje temperatūroje

Džiovinti pakabinus

Negręžti, džiovinti pakabinus

Nelyginti

Lyginti max 110°C

Lyginti max 110°C

Nenaudoti sauso valymo

Profesionalus sausas 
valymas

40

60

30
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