
TR KAYIŞLI DIZLIK

KOD ÜRÜN İSMİ STANDART SEVİYE TEST HOUSE
KP20 Lightweight Knee Pad EN 14404:2004+A1:2010 Tip 1 Seviye 0 SATRA

KP30 Super Gel Knee Pad EN 14404:2004+A1:2010 Tip 1 Seviye 0 SATRA
KP40 Utimate Gel Knee Pad EN 14404:2004+A1:2010 Tip 1 Seviye 1 SATRA
KP50 Non-Marking Knee Pad EN 14404:2004+A1:2010 Tip 1 Seviye 1 ANCPP

ÜRETİCİ FİRMA
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 

AT sertifikasına sahip Onaylanmış Kuruluşun Adı ve Adresi:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCPP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno 
(Notified Body 0302).Kp50

KULLANICI BİLGİSİ

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ 
Bu ürün, riski en aza indirgemek ve diz çökmüş konumda çalışmak için koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır ve ani yaralanmalar, 
sert yüzeyleri, küçük taşları ve benzer nesneleri yüzeylerde oluşturur. Bununla birlikte, KKD’nin hiçbir öğesinin tam koruma 
sağlayamayacağını ve riskli faaliyetini yerine getirirken daima dikkatli olmasını gerektiğini unutmayın.
KORUMA PERFORMANS SEVİYELERİ NASIL SEÇİLMELİ
Seviye 0:  Düz ve düz olmayan yüzeylerde koruma sağlayan koruyucular batmalara karşı koruma sağlamazlar
Seviye 1:  Düz ve düz olmayan yüzeylerde koruma sağlayan koruyucular batmalara karşı (100+5) N koruma sağlarlar 
Seviye 2 : Düz ve düz olmayan yüzeylerde koruma sağlayan koruyucular batmalara karşı (250 + 10) N koruma sağlarlar
PERFORMANS VE KULLANIM KISITLARI
Bu ürün, BS EN 14404: 2004 + A1: 2010’a uygun olarak test edilmiştir ve tablo halinde listelenmiş performansa ulaşmıştır.
Bu dizlikler, diz çökmüş konumda çalışırken kullanıcının dizlerinin sınırlı bir şekilde korunması için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 
çalışan dizlerine kronik hasar tehlikesinin farkında olmalı ve etkileri yavaşlatmak için diz çökmüş konumdan düzenli olarak 
ayrılmalıdır.
BEDENLER
Bu ürün, dizinize yerleştirilmeli ve alt ve üst şeritlerle rahat ve istikrarlı bir konumda sarılmalı, kan akışını sınırlamadan, kayışların 
dizinin arka orta kısmında geçmemesine dikkat edilmelidir. Çok gevşek veya çok dar olan ürünler hareketi sınırlar ve optimum 
seviyede koruma sağlamaz. Herhangi bir işe başlamadan önce pedlerin konumlarını daima test edin. Bu koruyucunun tümüne uyan 
bir boyut mevcuttur ve ayarlanabilir kayışları vardır. Boyutlandırma, <100 cm’lik bir bel boyutuna dayanır. Yumuşak tarafın dizinizle 
yüzleştiğinden ve iplerin doğru konumda tutulması için kayışlardaki kanca ve halka bandı hizalandığından emin olarak, bandın 
bacağınızın arkasına sarılmasını sağlayın.
KULLANIM
Herhangi bir kirlenme, koruyucunun değiştirilmesi veya hatalı kullanılması koruyucunun performansını tehlikeye atacaktır. Bu ürün 
suya dayanıklı değildir. Dizlikler minimum 2 yıl hizmet ömrüne sahiptir fakat bu değişiklik gösterebilir. Ürünler her kullanımdan 
önce kontrol edilmelidir.
UYUMLULUK
Korumayı en iyi duruma getirmek için, bazı durumlarda bu ürünleri uygun botlar / eldivenler / kask / kulak koruyucuları ile 
kullanmak gerekebilir. Bu durumda, riskle ilgili faaliyeti yerine getirmeden önce, tüm koruyucu ürünlerinizin uyumlu ve uygulamanız 
için uygun olduğundan emin olmak için tedarikçinize danışın.
DEPOLAMA VE TAŞIMA
Ürünü kullanmadığınızda, aşırı sıcaklıklardan uzakta iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Sıcaklık gibi çevre koşullarındaki değişik-
likler koruyucunun performansını düşürebilir. Asla üzerine üzerine ağır nesneler koymayın. Mümkünse aşırı katlanmayı önlemek ve 
tercihen dikey olarak asılı olarak saklamak. Ürün ıslak ise, saklamaya yerleştirmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
ONARIM
Ürün hasar görürse, optimum düzeyde koruma sağlamaz ve bu nedenle derhal değiştirilmelidir. Hasarlı ürünü kesinlikle kullan-
mayın. Diz pedlerinde kırık kabuklar veya yırtık petler gibi ciddi aşınma belirtileri gösteriyorsa, diz pedleri değiştirilmelidir. 
İŞARETLEME Ürün veya Ürün etiketine bakın.

YIKAMA BAKIM TALIMATLARI

TEMİZLİK 
Bu ürün temiz bir şekilde silinmelidir - bir ısı kaynağı yakınında kurutmayın.

KOD MALZEME BOYUT BEL BOYUTU
KP20 Naylon, Etilen-Vinil Asetat Köpüğü, Plastik Ayarlanabilir < 100 CM

KP30 PVC kabuk , Naylon Etilen-Vinil Asetat Köpüğü  Neopren Ayarlanabilir < 100 CM
KP40 PVC kabuk, , Naylon Etilen-Vinil Asetat Köpüğü  Neopren Ayarlanabilir < 100 CM
KP50 TPR kabuk  Genişletilmiş polipropilen köpük  Polyester Ayarlanabilir < 100 CM

İLGILI STANDARTLAR HAKKINDA AYRINTILI BILGI IÇIN ÜRÜN ETIKETINE BAKIN. YALNIZCA AŞAĞIDAKI ÜRÜN 
VE KULLANICI BILGILERI ÜZERINDE BULUNAN STANDARTLAR VE SIMGELER GEÇERLIDIR. TÜM BU ÜRÜNLER 
YÖNETMELIK (AB 2016/425) ŞARTLARINA UYGUNDUR.

KULLANICI BİLGİSİ
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