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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).
Omejitve uporabe
Da je zagotovljena ustrezna raven zaščite, kot 
je navedeno zgoraj, je potrebno oblačilo nositi 
ves čas zaprto. 
Ohranite čisto. Če se odsevna telesa tega 
oblačila zelo umažejo ali kontaminirajo, jih 
zamenjajte z novim. Če oblačila spremenite ali 
filtrirate z dodatnimi nalepkami ali logotipi, 
je možno da več ne ustrezajo prijavljenemu 
standardu.
Shranjevanje
Ne shranjujte na mestih, ki so izpostavljeni 
direktni sončni svetlobi. Če se oblačilo zmoči, 
ga pustite, da se pred shranjevanjem posuši 
pri sobni temperaturi.  Vzdržujte čistočo 
oblačila, da oblačilo ostane učinkovito. V 
primeru da se poškoduje, obarva ali zbledeli 
ga takoj zamenjajte.

Nega po uporabi
Navodila za pranje, najdete na etiketi .  
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za 
oblačila, na katerih so negovalne nalepke 
neupoštevane, nerazvidne ali odstranjene
Za število zahtevanih ciklov pranja glejte 
nalepko za oblačila. Navedeno največje število 
ciklov čiščenja ni edini dejavnik, povezan z 
življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je 
odvisna tudi od uporabe, nege, skladiščenja 
itd. Oblačila je potrebno zavreči, če zaščitne 
lastnosti ne veljajo več: npr. 1. Največje število 
pranja je doseženo. 2. Material je poškodovan 
bodisi z zbledenjem ali raztrganim. 3. Odsevne 
lastnosti traku so izginile. 4. Oblačilo je trajno 
umazano, razpokano, zgorelo ali močno 
obrabljeno.
Oznake za pranje:Ustrezne podatke o pranju 
najdete na etiketi
Retrorefleksivni (odsevni) trak in nalepke
Retrorefleksivni (odsevni) trak ali nalepke 
ne smete likati.
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OTROŠKA ODSEVNA OBLAČILA

Največ 50 pranjMAX
50x

Največ 25 pranjMAX
25x

Največ 12 pranjMAX
12x

Največ 5 pranjMAX
5x

Najvišja temp.30°C, nežno pranje

Najvišja temp.40°C, nežno pranje

Najvišja temp.40°C, normalno pranje

Najvišja temp.60°C, normalno pranje

Ne uporabljajte belila

Ne sušite v sušilnem stroju

Nizka temperatura sušenja

Normalna temperatura 
sušenja

Sušenje na vrvi

Pustite da se odkaplja

Ne likajte

Likajte pri največ 110°C

Likajte pri največ 150°C

Ne kemično čistiti

Profesionalno kemično 
čiščenje
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