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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НАКОЛЕНКИ
Преди да използвате наколенките, моля, прочетете информацията по-долу.
Съдържанието на инструкцията е в съответствие с Регламент № 2016/425 на ЕС Производител: ТОУА SA,
ул. Soltysowicka 13-15, 51-168 Вроцлав, Полша
Тип продукт: Предпазни наколенки, предназначени за минимални рискове Те са лични предпазни средства
от категория I. Категория I обхваща само следните минимални рискове: повърхностни механични
наранявания; контакт с почистващи препарати със по-слабо действие или продължителен контакт с вода;
контакт с горещи повърхности с температура не по-висока от 50 'С; увреждане на очите в резултат на
излагане на слънце на слънчева светлина (различно от наблюдението на слънцето); атмосферни фактори,
които не са от екстремен характер.
Описание на продукта: Наколенките са изработени от кополимер EVA. Наколенките са снабдени с ленти за
закрепване към краката. Наколенките са предназначени за минимални заплахи, т.е. такива, при които
потребителят може сам да прецени дали нивото на защита, осигурено от наколенките, е достатъчно. Те се
използват за защита на коленете по време на работа,изискваща коленичене. Защитата е ограничена до
изолацията на коленете срещу директен контакт с влажна, хладна или грапава повърхност. Продуктът може
да се използва само от възрастни.
Наколенките не предпазват от въздействието на удари, замръзване, контактс горещи предмети (над 50 °
С), механични увреждания и др. Наколенките няма да осигурят ефективна защита, когато се използват в
тежки условия като например коленичене на счупени скали в мини и кариери. Наколенките не могат да се
използват като защита по време на спорт. Наколенките не са тествани за устойчивост на проникване на
вода Употреба: Преди да започнете работа, поставете чисти, неповредени наколенки на панталона.
Дължината на фиксиращата лента трябва да се регулира така, че наколенките да не се изплъзват сами по
време на употреба. Повредените наколенки не са подходящи за по-нататъшна употреба - те трябва да
бъдат заменени с нови. Сложете фиксиращите ленти възможно най-свободно, но така че да предотвратите
изплъзването на протекторите от коляното.
Клечете в позиция възможно най-опростена, без да присядате на пети. Ходете, не стойте на едно място. Не
клечете повече от час с наколенките без да се изправяте и да ходите. Около един час на колене, ходете,
без да носите протектори за коляното - най-малко 10 минути
Ако коленете или подбедриците Ви се подуят, докато работите в коленичило положение, потърсете лекар.
Неблагоприятните условия на околната среда, като неподходяща температура или влажност, могат да
повлияят неблагоприятно на ефективността на предпазването. Препоръчителен работен температурен
диапазон: от +10 до +35 градуса С. относителна влажност на въздуха <70%. В зависимост от вида на
извършваната дейност трябва да се използват други лични предпазни средства за осигуряване на
желаната защита.
Съхранение и транспорт на продукта: Наколенките трябва да се съхраняват в сухо, проветриво помещение
при температура в диапазона от +5 до +40 градуса по Целзий. и относителна влажност <70%.
Транспортирайте наколенките в доставените единични опаковки, в картонени кутии, в затворени
транспортни средства
Поддръжка на продукта: Предпазвайте от прах, мръсотия и други замърсители. Наколенките могат да се
почистват с мека, суха кърпа. Отстранете по-големите замърсители с кърпа, напоена с воден разтвор на
мек препарат. Не използвайте абразивни почистващи препарати и / или остри предмети за почистване на
наколенките.
Срок на годност: Наколеките нямат срок на годност. Преди всяка употреба трябва да се направи визуална
проверка на продукта, като се проверява дали той не е повреден или износен. Проверете дали
наколенките и лентите за закрепване остават гъвкави; че наколенките не показват намалена дебелина;
дали велкро закопчалките на закрепващите ремъци осигуряват сигурно закрепване. Ако забележите
някакви признаци на износване, повреда или разрушаване, не използвайте наколенките и ги подменете с
нови. Ако имате някакви съмнения относно това дали наколенките са износени или повредени, трябва да
спрете да ги използвате и да ги замените с нови. Всички замърсявания, стареенетоили неправилното
използване на протектора може опасно да намали неговата ефективност.
Обяснение на маркировката: VOREL - маркировка на производителя; „74624-" обозначение на модела;
„символ на инструкция "- преди да използвате наколенките, прочетете информацията за потребителя; СЕ символът отговаря на директивите за нов подход на ЕС.
Декларация за съответствие: налична в продуктовата карта на уебсайта:www.toya.pl
Дистрибутор Интерес-Бис ЕООД

