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UPORABNIŠKA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA 
Ta izdelek je oblikovan tako, da minimizira tveganje in zagotavlja zaščito pri delu v klečečem položaju. Zaščiti pred takojšnimi 
poškodbami zaradi trdih površin in drobnih kamenčkov, ter podobnih predmetov na površinah. Vendar se vedno zavedajte, da noben 
izdelek za osebno zaščitno, ne more zagotoviti popolne zaščite, zato je treba pri izvajanju teh dejavnosti vedno skrbno ravnati.
KAKO IZBRATI PRIMERNO STOPNJO ZAŠČITE
Stopnja 0:  Ščitniki za kolena, primerni za uporabo na ravnih ali neravnih tleh, ki ne zagotavljajo zaščite pred prodorom
Stopnja 1:  Ščitniki za kolena, primerni za uporabo na ravnih ali neravnih tleh, ter zagotavljajo zaščito pred prodorom s silo vsaj 
(100 + 5) N 
Stopnja 2 : Ščitniki za kolena, ki so primerni za uporabo na ravnih ali neravnih tleh, ter zagotavljajo zaščito pred prodorom s silo 
vsaj (250 + 10) N
UČINKOVITOST IN OMEJITVE UPORABE
Ta izdelek je bil preizkušen v skladu s standardom BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 in je dosegel učinkovitost, navedeno v tabeli. Test je 
bil izveden na hlačah Portwest s sestavo 65% poliestra, 35% bombaža, 300g. Velikost žepa 25cm x 17cm.
Kolenčniki so oblikovani tako, da v klečečem položaju nudijo optimalno zaščito kolen uporabnika. Vendar se mora delavec zavedati 
nevarnosti kroničnih poškodb kolen in mora večkrat opustiti položaj, da se upočasnijo učinki.
PRILAGAJANJE IN VELIKOSTI
Ta izdelek je namenjen za vstavljanje v žep, ki je v ta namen zasnovan na višini kolen, v hlačah Portwest z žepnimi vstavki za kolena. 
Ta osebna zaščitna oprema se vstavi v sredino žepne vrečke, katere oblika ga drži v položaju. Izdelki, ki so bodisi preveč ohlapni ali 
prešibki, bodo omejevali gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. Vedno preverite pozicioniranje blazinic v žepih pred 
začetkom vsakega dela. Ta zaščita je na voljo v eni velikosti. Velikost temelji na velikosti pasu <100 cm. Za velikost pasu poglejte 
tabelo, saj se ta lahko razlikuje glede na slog.
UPORABA
Vsako onesnaženje, sprememba ščitnika ali zloraba nevarno zmanjša učinkovitost ščitnika.  Dovoljeno je odrezati spodnji del 
kolenskih vložkov KP44 in S156, če je to potrebno, kot je razvidno iz oznake škarij, natisnjenih na izdelkih. Upoštevajte, da bo pri 
KP44 to zmanjšalo največji obseg pasu na <81 cm.  Ta izdelek ni vodoodporen. Kolenski vložki imajo življenjsko dobo najmanj 2 leti, 
čeprav se to lahko razlikuje. Pred vsako uporabo je potrebno izdelke pregledati.
ZDRUŽLJIVOST
Za optimalno zaščito je v nekaterih primerih morda treba uporabiti ta izdelek v kombinaciji z ustreznimi čevlji / zaščitnimi rokavicami 
/ čelado/ slušalkami. V takem primeru se pred izvajanjem rizične dejavnosti, posvetujte s svojim dobaviteljem, da zagotovite, da je 
vsa vaša zaščitna oprema združljiva in primerna za vašo uporabo.
SKLADIŠČENJE IN PREVOZ
Ko izdelek ne uporabljate, ga shranjujte na dobro prezračenem mestu, stran od ekstremnih temperatur. Spremembe okoljskih 
pogojev, kot je temperatura, lahko zmanjšajo učinkovitost ščitnika. Nikoli nanj ne postavljajte težkih predmetov. Če je mogoče, 
se izogibajte prevelikemu prepogibanju in po možnosti shranite navpično. Če je izdelek moker, pustite, da se popolnoma posuši, 
preden ga shranite.
POPRAVILA
Če se izdelek poškoduje, NE zagotavlja več optimalne ravni zaščite in ga zato TAKOJ zamenjajte. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega 
izdelka. Če kolenski vložki kažejo znake hude obrabe, kot so zdrobljena lupina ali raztrgana blazinica, je potrebno le te zamenjati. 
OZNAKE Oglejte si izdelek ali oznako na njem.
ČIŠČENJE 
Ta izdelek je potrebno obrisati do čistega- ne sušite v bližini izvora toplote.

NAVODILA ZA PRANJE

PODROBNE INFORMACIJE O USTREZNIH STANDARDIH NAJDETE NA ETIKETI IZDELKA. UPORABLJAJO SE SAMO 
STANDARDI IN IKONE, KI SE POJAVLJAJO NA IZDELKU IN V PODATKIH ZA UPORABNIKE SPODAJ. VSI TI IZDELKI 
USTREZAJO ZAHTEVAM UREDBE (EU 2016/425).

UPORABNIŠKA NAVODILA

KODA IME IZDELKA STANDARD STOPNJA TESTNA HIŠA
KP44 Portwest Ščitnik za kolena Ultra EN 14404:2004+A1:2010 Tip 2  Stopnja 1 SATRA

KP55 CEŠčitnik za kolena EN 14404:2004+A1:2010 Tip 2  Stopnja 1 SATRA
S156 Portwest Ščitnik za kolena EN 14404:2004+A1:2010 Tip 2  Stopnja 0 SATRA

PROIZVAJALEC
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Ime in naslov priglašenega organa, ki je izdal certifikat ES:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland (Notified Body 2777).

CODE MATERIAL VELIKOST OBSEG PASU
KP44 Etilen-vinil acetatna pena Ena velikost 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopren Etilen-vinil acetatna pena Ena velikost 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Etilen-vinil acetatna pena Ena velikost 21.5 x 16.5cm < 83CM

Koda Slog Koda Slog Koda Slog
T501 Vision  Hi Vis Trouser TX36 Munich Trouser TX39 Bremen Bib & Brace
T602 Urban Work Holster Trouser TX32 Dresden Holster Trouser S987 Multi Pocket Trousers
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