
Ochranné rukavice BÁTMETAL - informace pro uživatele 
Přečtěte následující návod dříve než začnete rukavice používat. 
 
Rukavice jsou určeny jako ochrana rukou proti pořezání nožem nebo obdobným nástrojem s rovným 
ostřím v potravinářském průmyslu, rukavice s manžetou lze použít i při práci s ručním nožem 
v plastikářském, textilním, a papírenském průmyslu, při pokládce podlah a obdobných operacích. 
 

Použití: rukavice, jsou oboustranné, lze je použít na pravou i levou ruku. Pro přizpůsobení z pravé na levou a naopak je 
třeba rukavici obrátit naruby, u rukavic s manžetou stahovací pásek na zápěstí prostrčit otvorem v manžetě a obrátit 
přezky na stahovacích páscích. Stahovací pásky nastavte tak aby rukavice pevně a přitom pohodlně držela na ruce. 
Velikost rukavice musí odpovídat velikosti ruky uživatele. Rukavice jsou dodávány v následujících velikostech 
vyznačených barvou stahovacího pásku: 
Bílá SMALL 
Červená MEDIUM 
Modrá LARGE 
Oranžová EXTRA LARGE 
Délka manžety musí odpovídat délce předloktí – vzdálenost mezi koncem manžety a horním koncem vnitřní strany 
předloktí musí být nejméně 45 mm a nejvíce 75 mm. 
V následující tabulce je uveden max. rozsah ochrany předloktí poskytovaný rukavicemi s manžetou (měřeno od zápěstí): 
 

Velikost rukavice s manžetou Rozsah ochrany 
Bílá SMALL 120 mm 
Červená MEDIUM 

160 mm 
Modrá LARGE 
Oranžová EXTRA LARGE 180 mm 

Upozornění: pokud jsou po utažení volné konce stahovacích pásků delší než 25 mm, musí být na tuto délku zkráceny. 
 

Údržba: 
Před použitím se ujistěte že rukavice případně manžeta a upevňovací pásky nejsou poškozené. Poškozená rukavice 
musí být vyřazena z užívání a předána k opravě. Oprava rukavice může být provedena pouze osobou pověřenou 
výrobcem. Jen autorizovaná oprava garantuje shodu s bezpečnostními normami.  
 
Čišt ění: 
Rukavice perte po každém použití v teplé (50°C) mýdlové vodě nebo ve vodném roztoku jemného detergentu. Po vyprání 
rukavice důkladně opláchněte horkou (min. 82°C) pitnou vodou. Nepoužívejte kyseliny ani toxické chemikálie. 
K desinfekci používejte pouze prostředky schválené pro použití v potravinářství. Vyprané rukavice vysušte při pokojové 
teplotě. Rukavice lze prát v pračce. 
Rukavice nesmí být čištěny údery o tvrdou podložku. 
 
Skladování:  rukavice skladujte čisté a dobře vysušené na suchém, chladném a dobře větraném místě 
 
Bezpečnostní instrukce: 
- Důkladně prostudujte tento návod před používáním a dbejte na jeho dodržování. 
- Každý den před započetím práce prověřte zda rukavice případně manžeta a upevňovací pásky nejsou poškozené, 

poškozené rukavice musí být okamžitě vyřazeny z užívání a předány k autorizované opravě. 
- Používejte pouze originální náhradní díly BÁT METAL 
- Neprovádějte žádné úpravy rukavic kromě uvedených v tomto návodu 
- Rukavice jsou vodivé, nesmí být používány v blízkosti nechráněného elektrického zařízení a instalace - nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem 
- rukavice jsou určeny na ochranu před zraněním nožem. Nechrání p řed úrazem zp ůsobeným pilami a stroji 

s pohyblivými částmi. P ři práci s t ěmito stroji nesmí být tyto rukavice používány.  
- Při čištění dodržujte postup uvedený v tomto návodu. 
Důležité: rukavice neposkytují náležitou ochranu pokud nejsou výše uvedená doporučení dodržována. Vhodnost použití 
těchto rukavic musí posoudit uživatel podle konkrétních podmínek za kterých budou rukavice užívány. 
 

Tyto rukavice jsou ve shodě s požadavky normy DIN EN 1082. Jsou určeny k ochraně rukou před pořezáním 
při práci s nožem. Šířka ost ří nože ve vzdálenosti 20 mm od špi čky musí být nejmén ě 12,5 mm. Nikdy 
nepoužívejte n ůž, který nevyhovuje tomuto požadavku!   

 
Dovozce:ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 25301 Hostivice 
 
Výrobce: BÁTMETALL Termelö és Kereskedelmi Kft. H-7140 Bátaszék Szentháromság tér 3. Maďarsko 
 

ES certifikát typu vydal TÜV Rheinland InterCert, notifikovaná osoba č. 0299 


