
PL     INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKčW   
Wyr·b:  Kamizelka ochronna o wysokiej widocznoŜci "GUSTAV" Kod: 1114 001 XXX XX (2611-BBVV) 
Cel zastosowania: Kamizelka  sŃ zakğadane jako ubranie wierzchnie ï jest to ubranie o wysokiej widzialnoŜci i nie moŨe go zakrywaĺ inne ubranie lub akcesoria. 

Kamizelka umoŨliwiajŃ dobrŃ widzialnoŜĺ uŨytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zar·wno w dzieŒ w jakichkolwiek warunkach Ŝwietlnych, tak r·wnieŨ w 
ciemnoŜci w przypadku oŜwietlenia Ŝrodkiem transportowym. Tň odzieŨ powinien uŨywaĺ kaŨdy, kto jest naraŨony na takie sytuacje. W takim przypadku odzieŨ ta 

moŨe istotnie obniŨyĺ ryzyko wypadku. Przykğady czynnoŜci to np. prace na drogach, konserwacja tor·w, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, 

transport, usğugi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem Ŝrodk·w transportowych itd. Dob·r wğaŜciwej odzieŨy ostrzegawczej 
o wysokiej widzialnoŜci wedğug klasy powinien byĺ wykonany na podstawie specyficznych potrzeb zwiŃzanych z miejscem pracy, wedğug rodzaju ryzyka i 

konkretnych warunk·w w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dob·r jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on okreŜliĺ i wybraĺ wğaŜciwy typ odzieŨy jeszcze 

przed jej stosowaniem. 
Piktogramy:  

Kamizelka ï wielkoŜĺ S-M Kamizelka ï wielkoŜĺ L-XL, XXL -XXXL, 4XL -5XL 

1 

max 25x 

2 

max 25x 

EN ISO 20471:2013 Klasa 1 lub 2 ï wg powierzchni materiağ·w rzucajŃcych siň w oczy. 

Maksymalna iloŜĺ cykli prania, po kt·rych odzieŨ zachowuje swoje wğaŜciwoŜci 

ostrzegawcze. 

Minimalna wymagana powierzchnia materiağu rzucajŃcego siň w oczy w m2 

 OdzieŨ klasy 3 OdzieŨ klasy 2 OdzieŨ klasy 1 

Materiağ tğa 0,80 0,50 0,14 

Materiağ retrorefleksyjny 0,20 0,13 0,10 

OdzieŨ ta speğnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeŒstwa wedğug RozporzŃdzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. środek ochrony 
indywidualnej kategorii II. 

 

EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, kt·ra dokonağa oceny zgodnoŜci: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. [Institut pro testov§n² a certifikaci, a. s],  

tŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n ï Louky, CZ, Jednostka notyfikowana nr 1023.   

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia wğaŜciwego poziomu ochrony, jak zostağo podane powyŨej, odzieŨ powinna byĺ noszona zapiňta przez cağy czas. 

OdzieŨ nie moŨe byĺ poddana kontaktowi z ciekğymi chemikaliami, szczeg·lnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest r·wnieŨ unikanie nadmiernego 

uszkodzenia mechanicznego, w szczeg·lnoŜci czňŜci odblaskowej (rozerwanie, urwanie, itp.).  
Transport, typ opakowania: Wyroby sŃ zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogŃ zostaĺ uszkodzone ani zniszczone.  

Magazynowanie: NIE MAGAZYNOWAĹ w miejscach z bezpoŜrednim promieniowaniem sğonecznym. Przechowywaĺ w zamkniňtych suchych, dobrze 

wentylowanych magazynach, chroniĺ przed promieniujŃcym ciepğem element·w grzejnych, ulokowaĺ minimalnie 1 m od element·w grzejnych. JeŨeli odzieŨ jest 
mokra, naleŨy jŃ pozostawiĺ do wyschniňcia w temperaturze pokojowej i dopiero p·Ŧniej schowaĺ. 

Skğad materiağowy: 100% poliester. Pasy odblaskowe: tworzŃ jŃ otwarte szklane soczewki, naklejone na tekstylnej warstwie noŜnej  

Rozmiary: rozmiary speğniajŃ wymagane przedziağy zgodnie z EN ISO 13688:2013. S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL.   
OdzieŨ jest uszyta na wysokoŜĺ standardowŃ 170 - 182 cm. Dozwolona tolerancja odchyleŒ od wymiar·w wynosi +4 i ï3%. 

Utrzymanie i czyszczenie: 

Symbole konserwacji znajdzie uŨytkownik wyrobu na wszytej etykiecie.  
Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, praĺ jak materiağy syntetyczne, maks. w 30ÜC, nie uŨywaĺ pğynu zmiňkczajŃcego i BIO 

Ŝrodk·w piorŃcych, obchodziĺ siň delikatnie, zimne pğukanie, kr·tkie odwirowanie, nie wybielaĺ, nie suszyĺ w suszarce bňbnowej, nie prasowaĺ, nie czyŜciĺ 

chemicznie.  
Rňczne czyszczenie pas·w odblaskowych:     1. Woda 30 ÁC  -  delikatna, miňkka szmatka, gŃbka lub delikatna szczoteczka. 

2. Delikatny Ŝrodek do prania lub Ŝrodek czyszczŃcy. 

3. Po wyczyszczeniu spğukaĺ cağŃ odzieŨ, pozostawiĺ do zupeğnego wyschniňcia. 
Maksymalna iloŜĺ praŒ obejmuje tylko wğaŜciwoŜci dotyczŃce wysokiej widzialnoŜci. 

Uwaga: 

 - Przed kaŨdym uŨyciem sprawdŦ wzrokowo stan odzieŨy. OdzieŨ tň naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci, aby nadawağa siň do uŨytku. NaleŨy jŃ natychmiast wymieniĺ, 
jeŨeli jest w spos·b trwağy zanieczyszczona lub wyblakğa!!! 

- W przypadku naruszenia kompletnoŜci odzieŨy (rozdarcie, przetarcie, niewsp·ğmierne uszczuplenie materiağu, prucie siň szw·w itp.) dochodzi do obniŨenia 

poziomu ochrony odzieŨy i wyr·b staje siň nieodpowiednim w rozumieniu wyŨej wymienionych przepis·w prawnych oraz technicznych. 
- Naprawiaĺ tylko z zastosowaniem materiağ·w i substancji speğniajŃcych wymagania stosownej normy. 

- Klasa ochrony jest okreŜlana wedğug powierzchni widocznego materiağu, dlatego teŨ oznakowanie powierzchni tej odzieŨy jest zabronione lub ograniczone. 

- Vesta w rozmiarach S-M zakwalifikowana do 1 kategorii odzieŨy ostrzegawczej. 
- JeŨeli wyr·b bňdzie uŨywany, przechowywany lub pielňgnowany w spos·b inny niŨ podany, moŨe to spowodowaĺ jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalnoŜci. 

- Podana maksymalna iloŜĺ cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem zwiŃzanym z okresem uŨytkowania czňŜci odzieŨy. Okres uŨytkowania bňdzie takŨe 

zaleŨağ od stosowania, przechowywania itd. 
- Noszenie odzieŨy o wysokiej widzialnoŜci nie daje gwarancji, Ũe uŨytkownik bňdzie widzialny w kaŨdej sytuacji. 

Przy Ŝcisğym przestrzeganiu ustalonego celu zastosowania nie powstajŃ ryzyka, kt·re mogğyby zagraŨaĺ zdrowiu uŨytkownika (wyr·b nie moŨe byĺ uŨywany                

w okolicznoŜciach, kt·re wymagajŃ innego typu funkcji ochronnych, takich jak np. ochrona przed zagroŨeniami termicznymi, chemicznymi, uchwycenie przez 
ruchome czňŜci maszyn itp.).  

Utylizacja: Utylizacja odzieŨy jest regulowana ustawami poszczeg·lnych kraj·w lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalenie. 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty do 
pobraniañ. 

Znakowanie: Wszyta etykieta (wz·r) Typ wyrobu 

Kategoria wyrobu 
Znak zgodnoŜci  

Skğad materiağowy 

Piktogramy konserwacji wedğug EN ISO 3758:2012     

Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiar·w kontrolnych  

Piktogramy ochrony wğŃcznie z normŃ zharmonizowanŃ                                                     
   OstrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania  

   Numer lot 

Identyfikacja producenta  
 

 

 
 

 

 
 

 

tƻŘŠōǊŀŘǎƪł нслκрфΣ IƭƻǳōŠǘƝƴΣ мфу лл tǊŀƘŀ W przypadku dalszych pytaŒ prosimy o skontaktowanie siň z producentem:   
9, Czech Republic  

http://www.canis.cz/
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