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УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА КАТ II
Оторизиран представител на производителя (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPOŁKA JAWNA, Julianow 50, 96-200
Rawa Maz. / Полша. Този продукт принадлежи към личните предпазни средства (ЛПС), определени в Европейската
директива 89/686 / ЕИО и отговаря на насоките на тази директива. Класифициран е в категория II. Категория II
съгласно Регламента 21 декември 2005 г., който прилага разпоредбите на Директива 89/686 / ЕИО в Полша.
Стандарти: EN ISO 20471: 2013 +А1:2016 „Дрехи с висока видимост. Методи и изисквания за изпитване. “, EN ISO
13688: 2013„ Защитно облекло. Общи изисквания.". Нотифициран орган: TUV Rheinland LGA Products GmbH Tillystrase 2
- 90431 Nurnberg, Германия, номер на единица: 0197. Продукт / описание: Защитно облекло с висока видимост.
Подробни характеристики на продукта са достъпни на www.rawpol.com ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Дрехите с висока
видимост са предназначени да осигурят повишена видимост на потребителя при всякаква светлина, когато е в
полезрението на операторите на превозни средства или друго механизирано оборудване при дневни условия и на
тъмно под светлините на автомобила. Продуктът също така предпазва от минимални рискове, ефектите от които, ако
постепенно се увеличават, могат лесно и своевременно да бъдат идентифицирани, като: действието на механични
агенти с повърхностни ефекти; почистващи препарати с ниска реагентност и лесно обратими ефекти; атмосферни
фактори, без да се вземат предвид изключителни и екстремни фактори; слаби удари и вибрации, които не засягат
жизненоважни области на тялото и ефектите от които не могат да причинят необратими увреждания на тялото
ОГРАНИЧЕНИЯ: Не използвайте продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен, или ако съществува
риск от улавяне от движещи се части на машината. Продуктът не защитава частите на тялото, които не покрива.
Защитата срещу опасности и опасности, които не са споменати в ръководството, не е гарантирана.
УПОТРЕБА И РАБОТА
Защитната функция на продукта зависи от личната отговорност на потребителя. Продуктът е
предназначен за носене. Сложете продукта. Ако продуктът има крепежни елементи, те трябва да бъдат затворени /
закопчани/. Ако продуктът има елементи, които трябва да бъдат завързани, те трябва да бъдат завързани. Уверете се,
че продуктът лежи удобно и позволява свобода на движение (за тази цел коригирайте всички видове корекции, ако
има такива). За да премахнете продукта, първо разкопчайте / отдалечете всички предварително закопчани/ затворени
закрепващи елементи и развържете предварително завързаните елементи, ако има такива. Продуктът трябва да се
носи за оптимална защита винаги закрепен, поддържайте чист и не ограничавайте видимостта на повърхността на
продукта, като я покривате. Видимостта на продукта може да бъде намалена, ако продуктът не е почистен правилно
или модифициран. Продуктът, който е трайно избледнял или трайно замърсен, трябва да бъде заменен.
Отразяващите ивици трябва да са отвън, когато се носят. Ако продуктът се носи заедно с други лични предпазни
средства, уверете се че комбинираните защитни функции са гарантирани, в зависимост от предназначението. Във
всеки случай изискванията имат предимство. Преди употреба потребителят проверява на свой риск дали продуктът е
подходящ за предвидената работа, окомплектован, чист и не е избледнял и че всички защитни функции са
гарантирани. Проверете за повреди, които могат да имат отрицателен ефект върху защитната функция (напр.

разкъсвания, дупки, скъсани шевове, повредени закрепващи елементи, износени отразяващи ивици). Ако възникне
такъв отрицателен ефект, продуктът трябва да бъде възстановен в първоначалното си състояние преди употреба (за
тази цел се свържете с производителя или упълномощен представител на производителя) и ако това не е възможно,
той трябва да бъде заменен. По време на работа обърнете внимание и на запазването на защитните функции.
Загубата на защитни свойства означава, че продуктът е изразходван. В случай на съмнения, свържете се със
специалиста по здраве и безопасност, производителя или упълномощения представител на производителя за
разяснение. Продуктът няма допълнително оборудване и резервни части. Материалите, от които е произведен
продуктът, не трябва да влияят неблагоприятно на здравето или хигиената на потребителя. Всяко вещество,
съдържащо се в материала на продукта или съставляващо компонент на продукта, може да бъде алерген, например
памук, кожа, метални елементи, латекс, оцветители и др. За особено чувствителни хора се препоръчва да се тества
продукта преди употреба или да се консултирате с лекар. Размер: Продуктът трябва да бъде с правилния размер,
който трябва да се коригира чрез изпробване преди започване на работа. Размерът на продукта е посочен директно
върху продукта или върху вътрешния етикет или върху опаковката. Даден е наличният диапазон от размери в
таблица достъпна на www.rawpol.com Почистване, дезинфекция и съхранение:препоръки за поддръжка и
почистване са дадени на етикета за всеки продукт. Препоръчва се да се използват търговски почистващи препарати,
и препарати за консервация/съхранение/ за вида на материала, които не оказват неблагоприятно влияние. Не се
препоръчва използването на допълнителни методи за дезинфекция и дезинфектанти, тъй като това може да намали
степента на защита

Пиктограми за поддръжка, почистване, които могат да бъдат приложими с обяснение:
- Ръчно пране при до 30°C, - Пране при до 30°C,
- Пране при до 40°C
- Пране при до 95°C,
- Не избелвайте, - Не центрофугирайте,
- Темп. гладене 200°C,
Темп. гладене 150°C,
- Темп. гладене 110°C,
- Не гладете,Не почиствайте химически реагенти,
MAX 25 x - максималният брой изпирания
Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, влияещ върху живота на
дрехата. Срокът на годност зависи и от начина на употреба, съхранение и т.н.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява на сухо, добре проветриво място, далеч от пряка слънчева
светлина. Твърде високата влажност на въздуха, температурата или интензивната светлина могат да
повлияят неблагоприятно на качеството му. Производителят не носи отговорност за качеството на
продукта при неправилно съхранение.
Тип опаковка: Препоръчително е този продукт да се разпространява (включително транспорт) в
картонена или фолио опаковка. Товаренето, транспортирането и разтоварването трябва да става при
условия, които предпазват от навлажняване, замърсяване и повреди.
Срокът на годност може да се прецени по употребата на продукта. Поради различната интензивност на
използване и влияния на околната среда като слънчева светлина, дъжд и др. не е възможно да се посочи
конкретна дата. Продуктът запазва своите защитни свойства до повреди, които не могат да бъдат
отстранени, без да се намали нивото на защита. Появата на механични повреди означава, че продуктът
трябва да бъде поправен или незабавно изваден от употреба.
Датата на производство е посочена върху общата опаковка или при продукта. Показана е с партиден
номер, например 290120191234; обяснение: третата и четвъртата цифра показват производствения месец,
а следващите четири цифри показват производствената година. Останалите цифри, заедно с горните,
идентифицират партидния номер. В случай, че това ръководство бъде неактуално в резултат на промяна
на законите или други фактори, моля изтеглете нова версия. Настоящите ръководства са достъпни на
www.rawpol.com, www.support.rawpol.com или www.rawpol.com.pl/PIP.
Това ръководство е маркирано с версия v. XXX, където XXX означава поредния номер на версията. Преди
да започнете работа, проверете дали имате текущото / правилното ръководство на потребителя за вашия
продукт, прочетете съдържанието му и го запазете през цялото време на използване на защитния продукт.
Ако маркировките, обяснени в инструкциите, не са същите като маркировките върху продукта или върху
опаковката, това означава, че може да имате инструкциите за употреба за друга партида стоки или за
други стоки. В този случай не забравяйте да се свържете с лицето, което ви е предоставило ръководството,
или с производителя или с упълномощен представител на производителя, за да получите документ за
партидата стоки, която имате. Абсолютно необходимо е да проверите дали разполагате с актуалните /
правилни инструкции за употреба на вашите стоки. В случай, че ръководството е остаряло или е
неправилно за партидата стоки, които имате, трябва да се снабдите с текущото / правилното ръководство
и да прочетете съдържанието му.
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ РАЗМНОЖАВА КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ С ПРОДУКТА
Обяснение на използваните символи: A/C - вътр. APP стоков код, P/C - стоков код на производителя,
НОМЕР - номер на артикул, РАЗМЕРИ - налична гама от размери, ЦВЕТОВЕ - налична гама от цветове,
ОПАКОВКА - количество продукт в най-малката опаковка / количество в кашон, - знак за съответствие,
СТАНДАРТИ - стандарти, APP Оторизиран представител на производителя, - партиден номер и дата на
производство, - идентификационен знак на приложението, - прочетете инструкциите за употреба, БРАНШ
- обяснения на пиктограмите за отраслите, за които се препоръчва продуктът, могат да бъдат намерени на
www.rawpol.com, 2 - знак.)

