
SLO    NAVODILO ZA UPORABO  

Izdelek: odsevni telovnik, artikel WW1 

Dobavitelj: TRIUSO Qualitätswerkzeuge, Steeg 4, D-84428 Buchbach, Nemčija                                                   

V SKLADU Z EN340 – EN471 – EN343 

Navodila za uporabo: 

- Odstranite izdelek iz embalaže. 

- Namestite izdelek tako, da je odsevna tkanina in odsevni trakovi obrnjeni navzven in da se popolnoma 

ujemajo. 

- Izdelek ustrezno pritrdite s trakovi. Priporočamo rednost uporabe izdelka. Da bi bila zagotovljena 

optimalna vidljivost izdelka, mora biti izdelek vedno čist, bistveno je upoštevanje direktive 89/686/EEC. 

Navodila za vzdrževanje: 

Ta izdelek je prestal vso potrebno testiranje glede kvalitete in zmogljivosti. Priporoča se pranje in vzdrževanje, 

kot je navedeno na etiketi. 

- Mešani deli oblačila morajo biti prani ločeno (drugače upoštevajte navodila za vzdrževanje občutljivih 

oblačil). 

- Zadrge, samolepljivi trakovi se morajo zapeti, pritrditi predno oblačilo očistimo. 

- Priporočljivo je, da se oblačilo pred čiščenjem obrne (notranja stran se obrne navzven). 

- Če se oblačilo umaže ali poškoduje, ga je potrebno zamenjati z novim. 

Omejitev uporabe: 

 To oblačilo pripomori k večji vidnosti – zato nosite oblačilo popolno pritrjeno. Zavedati se je potrebno, da lahko 

oblačilo zmanjša vidno polje in zmanjša slišnost. 

Razpoložljivost velikosti in izbire: 

Prilagodite glede na prileganje prsnemu košu / pasu / velikosti. Oblačilo omogoča udobnost. V kolikor se nosi 

čez ostala oblačila, priporočamo uporabo oblačila večje velikosti. 

Navodila za shranjevanje: 

Oblačilo je potrebno shranjevati v originalni embalaži, na čistem, suhem, zračnem mestu, proč od direktne 

svetlobe. 

Legenda simbolov za vzdrževanje tekstila: 

 

Ročno pranje 

 

 

Beljenje s klorom je dovoljeno, vendar le hladno in v razredčeni raztopini. 

 

 
Likanje pri temperaturi do 110°C.   Likanje s paro je lahko nevarno. 

 

 Kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monofluortriklormetanu in vseh topilih  navedenih za 

simbol F. 

 

Kemično čiščenje v trifluoretanu, white špiritu. Postopki čiščenja so brez     

omejitev. 



 

Dovoljeno sušenje v bobnu. Normalen cikel 

sušenja. 

 

Dovoljeno sušenje v bobnu. Sušenje pri nižji temperaturi. 

 

Pranje prepovedano 

 

Beljenje ali odstranjevanje madežev s klorom ni dovoljeno 

 

Kemično čiščenje ni dovoljeno. Enako ni dovoljeno odstranjevanje madežev s 

topili 

 

Likanje prepovedano. Obdelava s paro ni     

dovoljena. 

Kemično čiščenje  

 

Sušenje v bobnu ni 

dovoljeno. 

Številka pralnih ciklov kot povzeto po ISO 6330 

Pakiranje:  

Oblačilo je pakirano posamezno v transportno vrečko in tako je omogočeno vzdrževanje lastnosti proizvoda in 

omogoča vidnost etikete. 

Pregledne institucije:  

SATRA Technology Centre,Wyndham Way,Telford Way,Kettering,Northamptonshire, NN16 8SD, Velika Britanija 

Merchandise Testing Laboratories (Uk) Ltd., 57 Ashbourne Road, Derby, Derbyshire, Velika Britanija 

Centexbel Ghent, Technologiepark 7, 9052 Gent, Belgija 

Centro tecnológico LEITAT, Passeig 22 de Juliol, 218, E - 08221, Terrassa (Barcelona), Španija 

Bureau Veritas Consumer Products Services (UK) Ltd, Derby, 57, Ashbourne Rd , DE22 3FS, Velika Britanija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


