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Πριν
χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα
REF: 2USP
πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό σας σε σχέση με τα
κατάλληλα ενδύματα για την ιδιάζουσα κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές,
EN ISO 20471
έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευθείτε
ανά πάσα στιγμή.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα
πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό σας σε σχέση με τα
κατάλληλα ενδύματα για την ιδιάζουσα κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές,
έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευθείτε ανά πάσα στιγμή.
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα
αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα
πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται
τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες
χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

λερωθεί ή μολυνθεί, αντικαταστήστε το με ένα νέο. Το ένδυμα
αυτό είναι κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης
εργάσιμης ημέρας και δεν περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Δεν υπάρχουν γνωστές αλλεργικές αντιδράσεις λόγω
RIS-3279
της επαφής του δέρματος με αυτό το ρούχο. Μην επιχειρήσετε
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για
λερωθεί ή μολυνθεί, αντικαταστήστε το με ένα νέο. Το ένδυμα
να επιδιορθώσετε κατεστραμμένα ενδύματα. Όλα τα ενδύματα
CERTIFIED
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα
αυτό είναι κατάλληλο www.portwest.com/declarations
για χρήση κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης
πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια. Η ενδυμασία δεν πρέπει
να τροποποιηθεί ή να φιλτράρεται με επιπλέον ετικέτες ή
αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα
εργάσιμης ημέρας και δεν περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν
Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με λογότυπα. Η ενδυμασία πρέπει να φορεθεί μόνο σε καταστάσεις
πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται
να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία με οποιονδήποτε άλλο B
το Πρότυπο ISO 13688:2013 (δείτε ετικέτα) για τις οποίες προορίζεται.
Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό
τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες
τρόπο. Δεν υπάρχουν γνωστές αλλεργικές αντιδράσεις λόγω
Περιορισμοί χρήσης (RIS 3279): Κλάση 1 Τα παντελόνια
C
A Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις
ισχυρίζονται συμμόρφωση με RIS 3279 απαιτείται να φορεθούν
χρήστη παρακάτω.
του δέρματος
ρούχο. Μην επιχειρήσετε
A Όλα αυτά
D τα προϊόντα B της επαφής
INCHES
CM με αυτό τοEURO
σχετικά με την εργονομία, την παλαίωση, τα
με ένα RIS 3279 άνω τεμάχιο σώματος.
CM
32”-34”
80-88
40-44
συμμορφώνονταιCMμε τις απαιτήσεις
του XS να επιδιορθώσετε
κατεστραμμένα
ενδύματα.
Όλα τα ενδύματα
μεγέθη, και τη σήμανση της προστατευτικής
D
SHORT 152-164
74
S
36”-38”
92-96
46-48
ενδυμασίας
και
τις
πληροφορίες
που
κανονισμού
(ΕΕ 2016/425).79
πρέπει να
απορρίπτονται
με ασφάλεια.
Η ενδυμασία δεν πρέπει
REG 164-176
M
40”-41”
100-104
50-52
Διαθέσιμο
μέγεθος & επιλογή:
από τον κατασκευαστή.
να τροποποιηθεί
ή να108-112
φιλτράρεται με54-56
επιπλέον ετικέτες ή A= Συνιστώμενοπαρέχονται
TALL 176-188
84
L
42”-44”
Τοποθετήστε σύμφωνα με το σωστό μέγεθος στήθους και μέσης,
εύρος ύψους χρήστη
X TALL 188-202
92
XL
46”-48”
116-124
58-62
ανατρέξτε στο διάγραμμα μεγέθους. Αυτά τα ενδύματα έχουν
B= Συνιστώμενη περίμετρος θώρακα χρήστη
λογότυπα.
Η
ενδυμασία
πρέπει
να
φορεθεί
μόνο
σε
καταστάσεις
Προστατευτική
ενδυμασία
σύμφωνα μεXXL
50”-52”
128-132
64-66
ενσωματωθεί για την άνεση και επιτρέπουν στο ένδυμα να φορεθεί
C= Συνιστώμενη περίμετρος μέσης χρήστη
το Πρότυπο ISO 13688:2013 (δείτε ετικέτα)
3XL για τις οποίες
54”-55” προορίζεται.
136-140
68-70
D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδιού χρήστη πάνω από το μέσο ογκώδες ρουχισμό.
4XL
56”-58”
144-148
72-74
B
Αποθήκευση: ΜΗΝ
Γενικές απαιτήσεις
Αυτό το Ευρωπαϊκό
(RIS 3279): Κλάση
5XL Περιορισμοί
60”-64” χρήσης
152-160
76-80 1 Τα παντελόνια
αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ή ισχυρή ηλιακή
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, H υψηλής
A Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις
ισχυρίζονται συμμόρφωση με RIS 3279 απαιτείται να φορεθούν
ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.
C με την εργονομία, την παλαίωση, τα
Προειδοποίησης Ένδυση
X ορατότητας
σχετικά
C
INCHES
DEσώματος.FR
Φροντίδα μετά τη χρήση:
με
ένα RIS 3279CM
άνω τεμάχιο
σηματοδοτώντας την παρουσία του χρήστη
Ο κατασκευαστήςδεν θα φέρει ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες
XS
26-28
68-72
42-44
34-36
μεγέθη, και τη σήμανση τηςAπροστατευτικής
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας
φροντίδας έχουν αγνοηθεί, καταστραφεί ή έχουν αφαιρεθεί.
S
30-32
76-80
46-48
38-40
(βλέπε
ετικέτα)
ενδυμασίας και τις πληροφορίες που
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες:
M
33-34
84-88
50
42-44
Διαθέσιμο
μέγεθος
& επιλογή:
X Ταξινομήσεις (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες
παρέχονται από τον κατασκευαστή.
L
36-38
92-96
52-54
46-48
X
Class
για
την
φθορισμού
και
αντανακλαστική
XL
40-41
100-104 με το 56
50-52στήθους και μέσης,
λεπτομέρειες περιεκτικότητας.
Τοποθετήστε
σύμφωνα
σωστό μέγεθος
ώμενο εύρος ύψους χρήστηD
επιφάνεια
3
επίπεδα
XXL
42-44
108-112
58-60
54-56
Προειδοποίηση:
ανατρέξτε
στο
διάγραμμα
μεγέθους.
Αυτά
τα
ενδύματα
έχουν
ώμενη περίμετρος θώρακα χρήστη
3XL
46-47
116-120
62
58-60
Κλάση 1 - Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητα κίνησης <30 χλμ/ώρα
Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η
ενσωματωθεί
για
την άνεση64-68
και επιτρέπουν
στο ένδυμα να φορεθεί
4XL
48-50
124-128
62-64
X Κλάση 2 - ενδιάμεσο επίπεδο ταχύτητας κίνησης <60 χλμ/ώρα περιφερική όραση και ακοή.
ώμενη περίμετρος μέσης χρήστη
Κλάση
3
Υψηλότερο
επίπεδο
ταχύτητα
κίνησης>
60
χλμ/ώρα
Αντανακλαστική ταινία και ετικέτες:
ώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδιού χρήστη πάνω από το μέσο ογκώδες ρουχισμό.
RIS-3279-TOM Τεύχος 1 (2016) : Πρότυπο Αντανακλαστική ταινία ή ετικέτες δεν πρέπει να
Αποθήκευση: ΜΗΝ
MANUFACTURER
σιδηροδρομικής βιομηχανίας RIS-3279- σιδερώνονται!Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό και
αποθηκεύετε
σε
μέρη
που
εκτίθενται
σε
άμεση
ή
ισχυρή
ηλιακή
TOM Τεύχος 1 έχει αντικατασταθεί GO / RT το πρόγραμμα πλυσίματος που ισχύει.Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός
ENPROFHUESI,
ISO 20471:2013
A1:2016,VÝROBCE,
H υψηλής
ПРОИЗВОДИТЕЛ,+PROIZVOĐAČ,
TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE,
ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.
3279. Πρότυπα Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS,
ПРОИЗВОДИТЕЛ,
PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
ορατότητας
Προειδοποίησης
Ένδυση
με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί
(RIS) είναι υποχρεωτικά για όλα τα μέλη της
Φροντίδα
μετά τη χρήση:
ÜRETICI, ВИРОБНИК
επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση, φροντίδα, κλπΕνδύματα
σηματοδοτώντας την παρουσία τουPROIZVAJALEC,
χρήστη TILLVERKARE,
Ομάδας των Σιδηροδρόμων και ισχύουν για
PORTWEST, WESTPORT,
CO MAYO, IRELAND θα φέρει ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες
Ο
κατασκευαστήςδεν
θα πρέπει να απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές ιδιότητες δεν
όλες τις σχετικές δραστηριότητες.
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας
ισχύουν πλέον για παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός πλύσεων έχει
φροντίδας
έχουν
αγνοηθεί,
καταστραφεί
ή
έχουν
αφαιρεθεί.
Περιορισμοί χρήσης (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,
(βλέπε ετικέτα)
επιτευχθεί. 2. Το υλικό έχει καταστραφεί είτε από το ξεθώριασμα ή έχει
TEST HOUSE
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες:
RIS 3279 και ANSI / ISEA 107 έως 2.015): Να φοράτε πάντα
σχιστεί. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει.
σεις (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
το
ρούχο
κουμπωμένο.
Κρατήστε
καθαρό:
Εάν
οι
υψηλές
4.Το Ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο ή με
Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME
ιδιότητες ορατότητας του ενδύματος έχουν αμετάκλητα
βαριές εκδορές.
ια την φθορισμού
και
αντανακλαστική
λεπτομέρειες
περιεκτικότητας.
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
α - 3 επίπεδα
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
Προειδοποίηση:
Ετικέτες
φροντίδας
πλυσίματος:
Ανατρέξτε
στην
ετικέτα
του
ενδύματος
για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.
LABORATORIO
DE
ENSAYOS,
TESTHUS,
TEST
KURULUŞU,
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
- Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητα κίνησης <30 χλμ/ώρα

X

Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η
- ενδιάμεσο
επίπεδο ταχύτητας κίνησης
<60 χλμ/ώρα
INTERTEK
The Warehouse,
Brewery Lane,περιφερική
Leigh, WN7 2RJ
UK και ακοή.
όραση
Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία
		
Notified body
number: 0362Αντανακλαστική ταινία και ετικέτες:
- Υψηλότερο
επίπεδο ταχύτητα κίνησης>
60 χλμ/ώρα
Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία
SATRA
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
Αντανακλαστική
ταινία
ή
ετικέτες
δεν
πρέπει
να
RIS-3279-TOM
Τεύχος 1NN16
(2016)
: Πρότυπο
Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική διαδικασία
		
8SD, United
Kingdom Notified body number: 0321
σιδερώνονται!Ανατρέξτε
σιδηροδρομικής
βιομηχανίας
		
BracetownRIS-3279Business Park, Clonee,
Dublin 15, D15 YN2P Irelandστην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό καιΜέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία
Notified Body: GO
2777/ RT το πρόγραμμα πλυσίματος που ισχύει.Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός
TOM		
Τεύχος 1 έχει αντικατασταθεί
VARTEST
Vartest Laboratories,
West 36th
Street, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται
H Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
κύκλων
καθαρισμού
3279.
Πρότυπα Σιδηροδρομικής
ΒιομηχανίαςInc,, 19
17025 Testing
No.
τη διάρκεια
ζωήςCertificate
του ενδύματος.
Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί
U Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
(RIS)		είναι υποχρεωτικά για10thόλαFloor
ταNew
μέληYork,
τηςNY 10018,μεISO/IEC
		
through A2LA is 2180.01
επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση, φροντίδα, κλπΕνδύματαV Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
Ομάδας
καιEmilio
ισχύουν
AITEXτων Σιδηροδρόμων
Plaza
Sala 1,για
03801 Alcoy, Alicante, Spain
θα πρέπει να απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές ιδιότητες W
δεν Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία
όλες		
τις σχετικές δραστηριότητες.
Notified body number: 0161
ισχύουν
πλέον
γιαSpengergasse
παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός πλύσεων έχει
OTI
Institut fur Okologie,Technik und
Innovation
GmbH,
οί χρήσης
(EN
ISO
20471:2013
+
A1:2016,
επιτευχθεί.
2.
Το
υλικό
έχει
καταστραφεί
είτε
από
το
ξεθώριασμα
ή έχει
		
20 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534
ι ANSI / ISEA 107 έως 2.015): Να φοράτε πάντα
σχιστεί. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει.
υμπωμένο.
Κρατήστε καθαρό: Εάν οι υψηλές
4.Το Ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο ή με
www.portwest.com/declarations
2USP0519
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Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει
Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει

C
D
E
K
L

χωρίς να το στραγγίξετε
Μην σιδερώνετε

MAX Μέγιστο

50x

50 πλύσεις

MAX Μέγιστο

25x

25 πλύσεις

MAX

Μέγιστο
12 πλύσεις

Σιδερώνετε το πολύ στους 110°C

12x

Σιδερώνετε το πολύ στους 150°C

MAX Μέγιστο

Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα

5x

5 πλύσεις

