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EN 13356: Прибор за видливост за непрофесионална употреба
Ве молиме внимателно прочитајте ги овие инструкции пред да ја користите 
оваа заштитна облека. Исто така, треба да се консултирате со вашиот службеник 
за безбедност или непосредно претпоставено во врска со соодветна облека 
за вашата конкретна работна ситуација. Внимателно чувајте ги овие упатства 
за да можете да ги консултирате во секое време.Погледнете во етикетата 
на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се 
применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на 
информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со 
барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425). 
Ограничувања на употреба (EN 13356):
Секогаш носете го прицврстениот предмет.
Чувајте ја чистата: Доколку својствата на оваа стварта станат неповратно 
извалкани или контаминирани, заменете со нов.
Оваа содржина е погодна за употреба во подолг временски период и не содржи 
токсични супстанции кои може негативно да влијаат врз здравјето на друг 
начин. Не се познати алергиски реакции поради контакт со кожата со оваа точка.
Не обидувајте се да ги поправите оштетените предмети.
Сите предмети треба безбедно да се отфрлат.
Ставката не треба да се менува или да се применат дополнителни етикети или 
логоа. Ставката треба да се носи само во ситуации за кои е наменета.
Складирање:
НЕ чувајте ги местата под директна или силна сончева светлина. Чувајте ги во 
чисти, суви услови.
Ретрофлексивната лента или етикетите не треба да се пеглаат!
Предмети треба да се отфрлат кога заштитните особини повеќе не се 
применуваат, на пр.
1. Материјалот е оштетен или исчезнува или е раскинат.
2. Рефлексивните квалитети на лентата се избледени.
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