
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

OPIS PRODUKTU: KAMIZELKA ODBLASKOWA 

TYP PRODUKTU/ NR : 60001210-OR / 60001210-YL 

KOLOR: fluorescencyjny żółty , fluorescencyjny pomarańczowy. 

MATERIAŁ: 100% poliester 

Zagrożenie przed którym kamizelka chroni: Kamizelka odblaskowa sygnalizuje obecność użytkownika. Kamizelka odblaskowa jest przeznaczona do zapewniają 
widoczności użytkownika w każdych warunkach oświetleniowych, gdy użytkownik jest oglądany przez operatorów pojazdów lub inne osoby obsługujące 
zmechanizowane sprzęt w warunkach dziennych i przy oświetleniu reflektorów w ciemności. Kamizelka odblaskowa wykonana jest z materiałów odblaskowych 
zapewniających drugą klasę widoczności. Może być używany w dzień i w nocy lub w pomieszczeniach, podczas słabej widoczności i innych okolicznościach w, których 
należy zwrócić uwagę na osoby, które je noszą. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony życia w transporcie publicznym lub w życiu codziennym ludzi. Ma na celu 
ograniczyć możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej  spowodowanej przez nieostrożność użytkownika. Jest szeroko stosowana w przemyśle, budownictwie i 
rekreacji  na świeżym powietrzu 

Zagrożenie Standard Metoda oceny 
Dobra widoczność:  
360 stopni (widoczność ze wszystkich stron)  
Rozpoznawanie kształtów.  
Otacza tułów. 
Można stosować w dzień i w nocy 

EN ISO 20471 warunek 4 Ocena konstrukcji kamizelki 

Dobra widoczność:  
Widoczność cały dzień. 

EN ISO 20471 warunek 5.1/5.2/5.3 Wydajność kolorów dla 
fluorescencyjnych materiał 

Dobra widoczność: 
Widoczność całą noc. 

EN ISO 20471 warunek 6 Parametry fotometryczne dla materiału 
odblaskowego 

 

60001210-OR / 60001210-YL: 
 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 

 

  

Klasy widoczności zgodnie z EN ISO 20471:2013+A1:2016. 

Materiał Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 

Materiał tła 0,80 0,50 0,14 

Materiał retrorefleksyjny 0,20 0,13 0,10 

Skuteczność połączonych materiałów N/D N/D 0,20 

UWAGA: Klasa widoczności odzieży jest liczona dla najmniejszego rozmiaru 
Odzież ta jest zgodna z wymogami (UE) 2016/425 i wyżej wymienionymi normami. 

PRZECHOWYWANIE: Zawsze przechowywać w czystych i suchych warunkach. NIE przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie, silne 

światło słoneczne. 

DOSTĘPNE ROZMIARY I WYBÓR ROZMIARU: Dopasuj do rozmiaru klatki piersiowej zapięcie umożliwia dopasowanie kamizelki zapewniający 

wygodę oraz noszenie kamizelki na cienkiej warstwie odzieży. Jeśli pod spodem trzeba nosić grubszą odzież, może być wymagany większy rozmiar. 

ROZMIAR KLATKA PIER. (A) WZROST (B)  

 

S 88-96 150-155 

M 96-104 155-166 

L 104-112 155-166 

XL 112-120 168-180 

2XL 120-128 190-194 

3XXL 128-136 192-200 

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA: Zawsze noś ubranie z zapięte. 

Utrzymuj kamizelkę w czystości: jeśli właściwości odblaskowe tego ubrania zostaną zniszczone, zabrudzone lub zanieczyszczony, wymienić 

kamizelkę na nową. Kamizelka odblaskowa spełnia europejskie standardy EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016. Bezpieczeństwo jest zapewnione tylko w 

przypadku użycia i zastosowania odpowiedniego rozmiaru kamizelki. Przed użyciem sprawdź zabrudzenia i uszkodzenia. Funkcje ochronne mogą 

zostać ograniczone lub nawet utracone. Jeśli kamizelka jest nadmiernie zabrudzona lub uszkodzona, należy ją wymienić na nową.  

OKRES UŻYTKOWANIA: dwa lat.  

OSTRZEŻENIE: kamizelka odblaskowa nie chroni przed zagrożeniami chemicznymi, takimi jak ciepło, ogień, elektryczność lub inne zagrożenia 

mechaniczne.  

UTYLIZACJA: Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami.  

KONSERWACJA: Maksymalnie 25 prań zgodnie z instrukcją na metce. Podana maksymalna liczba cykli nie jest jedynym czynnikiem związanym z 

żywotnością odzieży, żywotność zależy również od użytkowania, przechowywania itp. 

Producent: Shanghai Oma Safety Products Co., Ltd. Address: Room 506, No. 23, Lane 423, Xincun Road, Shanghai 200065, China. Wyprodukowano 
w Chinach. 
Deklaracja Zgodności UE: www.impeldelivery.pl  
Badanie zgodności Typu UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016425 wykonano w Jednostce Notyfikowanej 0598. SGS Fimko Oy, Takomotie 8, 

FI-00380 Helsinki. Finlandia. 

KLASA 2 

http://www.impeldelivery.pl/

