
                        
                        Pre zabezpečenie najvyššej možnej ochrany a komfortu pri používaní tohto bezpečnostného 
                        produktu, je nutné zobrať na vedomie nasledovné informácie.

1/ Žiadne oblečenia nezaručí absolútnu ochranu  pred úrazom pri práci s
motorovou pílou. Stupeň ochrany závisí od mnohých faktorov  /napríklad. rýchlosť motorovou 
pílou, krútiaceho momentu motora, uhla dopadu atď./
Dodržujte návod na obsluhu použitého  náradia.

2/  Štúdie preukázali, že /napríklad živica, olej alebo palivo/ na tkanine 
môže mať negatívny vplyv na funkciu ochranného oblečenia. 
Rovnako tak počet praní môže narušiť účinnosť ochrannej vložky.
Dodržujte preto nasledujúce pokyny pre čistenie:
Používajte bežné pracie prostriedky. Po vypratí odev vyprášiť a nechať voľne vysušiť vo visiacej 
polohe.
Dodržujte  pokyny  na etikete umiestnenej na vnútornej strane odevu.

                        - 40 ° C Normálne pranie
                        - Nežmýkať
                        - Stredná teplota žehlenie (1 alebo 3-bod), 
                        - Nepoužívajte bielidlo
                        - Nesušte 
                        - Nepoužívajte suché čistenie
                        - Nepoužívajte zmäkčovače
                        - Chemicky nečistite

                        Ochranné  oblečenie potrebuje zvláštnu starostlivosť a malo by sa pravidelne
                        čistiť. Odporúča sa pri každodennom používaní, priemerne raz týždenne oprať.

3/  Vyvarujte sa kontaktu tohto bezpečnostného produktu s ostrými predmetmi ako napr.(reťazové 
píly, klince, kovové nástroje atď./
Ďalej kontakt s agresívnymi látkami ako sú napr./kyseliny, oleje, 
rozpúšťadlo, palivo atď./ aby nedošlo k poškodeniu materiálu.
Potrebné je sa vyvarovať kontaktu s horúcimi predmetmi 
(Výfuk, atď.) a ďalšie zdroje tepla (otvorený oheň, ohrievače, atď.) 

                        Pokiaľ prišil odev pri práci do styku s palivom, olejom, mazadlami alebo inými 
                        horľavými látkami, je  nutne odev oprať a zameziť tak vzniku nebezpečenstva požiaru.
                       
                       



                
                        4/  Opravovať sa môžu iba vonkajšie textílie podľa návodu na opravu. / Priložený v opravnom sete/
                        Pri poškodení ochrannej vložky je potrebné ochranný odev vymeniť. Akákoľvek iná manipulácia 
                        znižuje ochranný učinok!
                        
                        Tento ochranný odev je v súlade so smernicou 89/686 EHS / EHS. 
                        Dotknuté normy: 
                        A) STN EN 381, časť 5, Design A, trieda 1, 20 m / s 

                        Rozsah ochrannej vložky je na celej prednej strane nôh a okrem toho má navyše 50 mm na ľavej 
                        nohe (bočný šev) a na vnútornej strane pravej nohy . Ochrana od rozkroku smerom nahor asi 20 cm 
                       s medzerou v strede asi 3 cm.

                       B/ EN 381,  Classe 2, 24 m / s

                       C/ EN 381, Design C, trieda 1, 20 m / s

                           Rozsah ochrannej vložky je na celom obvode  nôh a od rozkroku smerom nahor asi 20 cm   
   s medzerou v strede asi 3 cm.

5/ Výber správnej veľkosti: 

f. PROFIFOREST ponúka rôzne veľkosti a typy ochranného odevu 
Taktiež rôznych strihov a vlastností materiálov.
Preto je dôležité zvoliť správnu veľkosť oblečenia podľa veľkostných tabuliek uvádzaných 
výrobcom. Všeobecne platí, že oblečenie by mali byť zvolené tak, aby odev nebol nijako 
obmedzujúci pri práci. 

6/ Skladovanie a preprava: 

Priemerná ochranný odev je bezpečne zabalený v plastovom vrecku. 
Skladovanie v dobre vetranej a suchej miestnosti.
Vyhnúť sa kontaktu s kvapalinami alebo UV žiareniu.

Pre opravu a náhradné diely kontaktujte svojho predajcu výrobkov spoločnosti PROFIFOREST 
s.r.o.




