INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.

CZ

Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu

SK

E
#
b

e

F
x

-

G
d

K
c

výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha
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Odzież ochronna
Protective clothing
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний

v. 167

F
x

-

d

G

c

K

b

INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection

EN

The member of REIS GROUP

e

against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu

SK

E
#
b

e

F
x

-

G
d

K
c

výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника

UA

виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.
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NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.

HU

E
#
e

-

F
x

d

G

www.rawpol.com

c

K

b

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY KAT I.
Producent: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej(PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i
spełnia wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, które wdraża w Polsce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na www.rawpol.com
Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonym do ochrony użytkownika tylko przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie
zidentyfikowane, takimi jak: działania czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe; środki czyszczące o słabym
działaniu i o łatwo odwracalnych skutkach działania; czynniki atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i
ekstremalnych; słabe uderzenia i drgania, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą
spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i
dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy istnieje ryzyko
wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Produkt nie chroni części ciała, których nie osłania. Ochrona przed zagrożeniami i
niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.
Użytkowanie i obsługa: Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, którego poziom skuteczności
działania w stosunku do minimalnych zagrożeń użytkownik może sam ocenić. Od osobistej odpowiedzialności użytkownika
zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie.
Jeśli produkt posiada jakiekolwiek zapięcia, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je
zawiązać. Należy zwrócić uwagę, aby produkt leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odsunąć wszelkie wcześniej zapięte/
zasunięte zapięcia oraz odwiązać wcześniej zawiązane elementy, jeśli występują. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi
środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od
przeznaczenia. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie
funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne
(np. pęknięcia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia). Jeżeli zaistnieje taki negatywny wpływ, przed użyciem należy
przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy
zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
producenta w celu ich wyjaśnienia. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe
elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu
lub konsultację lekarską.
Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy.
Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres
rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na www.rawpol.com
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Zalecenia dotyczące konserwacji, czyszczenia podane są na wszywce do danego
produktu. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika. Produkty, które nie posiadają wszywki z instrukcją konserwacji,
czyszczenia należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej, miękkiej ścierki, suszyć w stanie rozłożonym.
Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ
na obniżenie stopnia ochrony.
Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:
– Pranie ręczne, max 40°C,
– Pranie w temp. do 30°C,
– Pranie w temp. do 40°C,
– Pranie w temp. do 95°C,
– Nie wybielać/chlorować,
– Nie wirować,
– Temp. prasowania 200°C,
– Temp. prasowania 150°C,
– Temp.
prasowania 110°C,
– Nie prasować,
– Nie czyścić chemicznie.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza,
temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.
Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy
środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.
Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym lub przy produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np.
290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.
Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.
W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy
pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie www.rawpol.com, www.support.rawpol.com lub www.
rawpol.com.pl/PIP. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. XXX, gdzie XXX oznacza kolejny numer wersji. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj się z jej treścią, a
także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej
partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub
też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta, w celu otrzymania dokumentu do partii towaru, który
posiadasz. Należy bezwzględnie sprawdzić czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanego towaru.
W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/
właściwą instrukcją użytkowania!
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.
Objaśnienie użytych symboli: CODE – kod towarowy produktu, NUMBER – numer artykułu, SIZES – dostępny zakres rozmiarów,
COLORS – dostępny zakres kolorów, PACKING – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie, CE – znak zgodności, – numer partii oraz data produkcji,
– znak identyfikacyjny producenta, – zapoznaj się z instrukcją użytkowania,
BRANCHES – objaśnienia piktogramów branż, do których zalecany jest produkt, znajdują się na www.rawpol.com.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG art.13 pkt 2 oraz pkt 2.12 (załącznik II) całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis
oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że
oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjaśnione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio
lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia.
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PRODUCT NAME:

Ochranné oděvy
Ochranný odev
Védőruha

BRANCHES

Odzież ochronna
Protective clothing
Одяг захисний
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INSTRUCTIONS FOR USERS OF CAT.I PROTECTIVE EQUIPMENT
Manufacturer: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poland.
This product is for personal protective equipment (PPE) as defined in the European Directive 89/686/EEC and complies
with the guidelines of the directive. It was classified as category I – only for minimal risks. Category I according to the Regulation of the Minister for Economy of 21st December 2005, which implements the provisions of Directive 89/686/EEC in Poland.
Product/description: Protective clothing. Detailed characterisation of the product is provided in www.rawpol.com
Purpose: This product is a personal protection of simple design, intended to protect the user against only minimum risks, the
effects of which, if they are gradual, can be easily and at the right time identified, such as: mechanical factors, the effects of
which are superficial; cleaning agents with low action and easily reversible effects, weather factors, without taking into account
exceptional and extreme factors; low impact and vibrations, which do not have impact on important areas of the body and
whose effects cannot cause irreversible injury.
Restrictions: Do not use the product other than in accordance with the intended purpose, manual purpose, in average conditions and high-risk (for which it is appropriate to apply measures to protect individual category II and III) and if there is risk of
being caught by moving parts of machinery. This product does not protect parts of the body, which it does not cover. Protection
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against risks and dangers not mentioned herein is not guaranteed.
Use and operation: This product is personal protection of simple design, the operation efficiency level of which in relation to
minimal risks can be assessed by the user. The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. This product is intended to be worn. This product must be put on the body. If the product has any fasteners, they need to be
fastened/ zipped. If the product has components to tie, they need to be tied. It should be noted that the product lies comfortably
and gives freedom of movement (to do this, match all kinds of adjustments, if any). In order to remove the product, first unfasten/
unzip all previously fastened/zipped elements and untie previously tied elements, if any. If the product is worn together with
other individual protection equipment, note that total protective functions depending on the intended use are guaranteed. In
any event, requirements shall take precedence. Before use, the use shall check, on his/her own responsibility, that the product
is suitable to the operations, is complete and whether all protective functions are guaranteed. Check whether there are any
damages, which could have a negative impact on safety features (e.g. cracks, holes, tears, broken seams, damaged fasteners).
If there is such a negative impact, before use, return to the original good condition of the product, and if this is not possible, it
must be replaced. When operation, pay attention to keep protective functions. Lost protection means that the product has been
worn. In case of any doubts, contact the occupational safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the
manufacturer in order to explain them. The product does not have additional equipment and spare parts.
Materials used to made the product, should not adversely affect the user’s hygiene or health. However, any substance contained
in the material of the product or being a component of the product can be allergen, such as cotton, leather, metal parts, latex,
stains, etc. It is recommended that sensitive persons test the product or seek for medical advice before use.
Size: The product should be of sufficient size, which must be adjusted before starting operation. The product size is provided
directly on the product or on internal label or on packaging. Available size range is specified in the field SIZES. Full size range is
provided in the tables available on www.rawpol.com
Cleaning, maintenance and disinfection: Recommendations for maintenance, cleaning are provided on the label of the product. It is recommended to use generally commercially available cleaners, preservatives for each type of material, which does
not have negative impact on the user’s body. The products, which do not have sewn-in the maintenance, cleaning label, must
only be cleaned with damp, soft cloth, dry flat.
It is not recommended to use any additional methods for disinfection and disinfectants, as this may have impact on reducing
levels of protection.
The pictograms for maintenance, cleaning, which can be applied, along with an explanation.
– Hand wash, max 40°C,
– Wash in temp. to 30°C,
– Wash in temp. to 40°C,
– Wash in temp. to 95°C,
– Do not
bleach / chlorine,
– Do not tumble dry,
– Ironing temperature 200°C,
– TIroning temperature 150°C,
– Ironing
temperature 110°C,
– Do not iron,
– Do not dry clean.
Storage: The product must be stored in dry, well-ventilated area. Too high air humidity, temperature, or intense light can adversely affect the quality. The manufacturer is not liable for the quality of the product that is not stored in accordance with the
recommendations.
Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) the product in the package with cardboard or plastic
film. Loading, transport and unloading should take place in environment protecting against splashes, dirt and damage.
Product durability can be assessed on the basis of product wearing. Because of the differences in intensity of use and environmental influences, such as sunlight, rain, etc. it is not possible to specify time limit. The product keeps protective features until
damage that cannot be removed without lowering the level of protection occurs. Mechanical damage causes the product to be
repaired immediately withdrawn from use.
Date of manufacture is indicated on the packaging or the product. This is with the batch number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digits indicate month of manufacturing, and the subsequent four digits identify year of manufacturing.
Other digits together with the above identify the number of batch.
In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current
instructions are available on the www.rawpol.com, www.support.rawpol.com or www.rawpol.com.pl/PIP. This manual is marked
with version v. XXX, where XXX is the subsequent version number. Before starting operation, verify having current/appropriate
operation manual for the product, read this manual carefully and keep it for duration of the use of protection. If the labels
explained herein are not the same as labels on the product or on the packaging, this means that the manual is for other batch
or other product. In this case, it is essential to contact the person who made the manual available, or contact the manufacturer
or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain a document to the batch, which you have. It is essential
to verify having current/appropriate manual for the possessed product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the
batch, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. Do nor start operation without reading
information included in the current/correct operation manual!
THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.
Explanation of used symbols: CODE – commodity product code, NUMBER – article number, SIZES – available sizes, COLORS –
available colour range, PACKAGING – quantity of the product in the smallest packaging/ quantity in the cartoon, CE – mark of
conformity, – batch number and date of manufacturing,
– manufacturer’s identification mark, – refer to the operational
manual, BRANCHES – explanation of industries pictograms, for which the product is recommended, are on www.rawpol.com.
This manual is an integral part of the packaging, being its marking at the same time. In accordance with the European Directive
89/686/EEC Article 13 (2) and paragraph 2.12 (Annex II) all indications may not be placed on the product. Description of marking
herein is binding information, as well as in the event that there are factors, which may have caused the marks on the product are
missing. All unexplained marks herein do not relate directly or indirectly to health and safety.
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ І-ої КАТ.
Виробник: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp (Тов. “РАВ-ПОЛь ЕКСПОРТ-ІМПОРТ”), Юліанув 50, 96-200 Рава Мазовєцка/
Польща.
Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (PPE), визначених в Європейській Директиві 89/686/
EWG і відповідає вказівкам даної директиви. Належить до виробів І-ої категорії — виключно для використання в умовах
мінімального ризику. І-а категорія, згідно з Постановою Міністра економіки від 21 грудня 2005 року, що впроваджує в
Польщі постанови Директиви 89/686/EWG.
Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій на вебсайті www.rawpol.com
Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною,
призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наслідки дії яких,
незважаючи на поступово зростаючий характер, можуть бути легко та вчасно зідентифіковані, а саме: дія механічних
факторів поверхневого характеру; чистячі засоби зі слабкою дією, наслідки дії яких можна легко усунути; атмосферні
фактори, не враховується дія факторів надзвичайних та екстремальних ситуацій; слабкі поштовхи і вібрації, дія яких не
пошкоджує істотно важливих ділянок тіла, а також не може призвести до незворотного пошкодження тіла.
Обмеження у використанні: Даний продукт повинен використовуватись за призначенням, з дотриманням рекомендацій
даної інструкції, при наявності середнього та високого ступенів ризику (у такій ситуації необхідно експлуатувати засоби
індивідуального захисту ІІ-ої та ІІІ-ої категорій), а також при ймовірності виникнення ризику поглинання/всмоктування
в результаті контакту з рухомими частинами виробничого обладнання. Захисні властивості виробу не поширюються на
неприховані ділянки тіла. Гарантування захисту є можливим з-за обставин, передбачених інструкцією.
Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу
є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто.
Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння.
Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи
для зав’язування, потрібно їх зав’язати. Необхідно звернути увагу на те, щоб виріб не стискував рухів (регулюючи
розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та
розв’язати всі попередньо зав’язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби
індивідуального захисту, слід звернути увагу не те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно
з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть першорядне значення. Перед використанням
користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих
функцій, його комплектність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень,
які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, дірки, розриви швів, пошкоджені застібки).
Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному
вигляді, при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження
захисних функцій. Втрата захисних властивостей означатиме зношення продукту.
З усіх питань звертайтесь з а консультацією до спеціаліста з охорони праці, виробника чи уповноваженого представника
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виробника. Додатковий інвентар та замінні частини не входять до комплекту.
Матеріали, з яких виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вміст речовин
у матеріалі, з якого виконано виріб, та яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві
елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо
протестувати продукт або звернутись за консультацією до лікаря.
Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг
слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або
на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний
асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці www.rawpol.com.
Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується
застосовувати доступні у продажу чистячі засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого
виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров’я користувача. Вироби, які не містять етикетки
з інструкцією по догляду, слід чистити за допомогою вологої, м’якої ганчірки, сушити у розкладеному вигляді.
Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може
вплинути на зниження рівня захисту.
Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистки, які можна застосовувати та їх пояснення:
– Ручне прання, при макс. Темп. 40°C,
– Прати при макс.темп. 30°C,
– Прати при макс.темп. 40°C,
– Прати
при макс.темп. 95°C,
– Заборонено використовувати відбілювачі/хлор,
– Не віджимати,
– Прасувати при темп.
200°C,
– Прасувати при темп. 150°C,
– Прасувати при темп. 110°C,
– Не прасувати,
– Хімчистка заборонена.
Зберігання: Виріб потрібно зберігати в сухому добре провітрюваному місці. Надмірна вологість повітря, температура чи
інтенсивне світло можуть шкідливо впливати на його якість. Виробник не несе відповідальності за дефекти виробу, що
виникли внаслідок порушення рекомендацій щодо його зберігання.
Вид пакету: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому
пакеті. Завантаження, перевіз та розвантаження повинні відбуватись в умовах забезпечення захисту від замочування,
забруднення та пошкодження.
Тривалість експлуатації можна визначити на основі зношення виробу. З огляду на неоднорідну інтенсивність
використання та вплив середовища, наприклад, сонячного світла, дощу і т.п. стає неможливим вказати конкретний термін
тривалості експлуатації. Якщо ремонт виробу призводить до зниження його рівня захисту, то виріб втрачає свої захисні
властивості. Виріб, на якому виявлено механічні пошкодження, потрібно відремонтувати або негайно списати.
Дата виготовлення: Вказана на збірному пакеті або на виробі з номером партії, н.п. 290120191234; роз‘яснення: третя
та четверта цифра означають місяць виготовлення, наступні чотири цифри означають рік виготовлення. Решта цифр з
вищенаведеними ідентифікують номер партії.
Якщо у результаті правових змін чи дії інших факторів дана інструкція втратить свою актуальність, тоді потрібно
завантажити її нову версію. Актуальні інструкції доступні на веб-сайтах www.rawpol.com, www.support.rawpol.com
lub www.rawpol.com.pl/PIP. Електронна версія даної інструкції –це v. XXX, XXX означає наступний номер версії. Перед
початком виконання робіт з‘ясуйте, чи інформація в інструкції з експлуатації є актуальною/ стосується саме цього виробу,
ознайомтесь зі змістом інструкції, а також зберігайте її протягом усього періоду експлуатації виробу, призначеного для
індивідуального захисту.
Якщо умовні позначення, вказані в інструкціїї, не співпадають з позначеннями, розміщеними на виробі або на пакеті,
це означатиме, що інструкція з експлуатації стосується іншої партії виробів або іншого виробу. З метою отримання
документу на отриманий вами товар або партію товарів, необхідно звернутись до особи, яка взаймалась постачанням
товару, виробника або уповноваженого представника виробника. Обов‘язково перевірте, чи інформація в інструкції з
експлуатації є актуальною/стосується саме цього виробу. Якщо інформація в інструкції є неактуальною або не стосується
отриманої партії товарів, слід негайно придбати інструкцію з експлуатації з актуальною інформацією/яка стосуватиметься
отриманих виробів та ознайомитись з її змістом. Обов‘язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, інформація
в якій є актуальною/достовірною!
ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ МОЖНА НЕОДНОРАЗОВО КОПІЮВАТИ, ЩО НАДАЄ КОЖНОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ МОЖЛИВІСТЬ
ОЗНАЙОМИТИСЬ З НЕЮ.
Пояснення символів: CODE – товарний код виробу, NUMBER - артикул, SIZES – розмірний асортимент, COLORS –
асортимент кольорів, PACKING – кількість виробів в найменшім за розмірами пакеті/кількість в картонній коробці,
- ідентифікаційний код виробника,
- просимо
CE – знак відповідності, - номер партії та дата виготовлення,
ознайомитись з інструкцією з експлуатації, BRANCHES – пояснення піктограм/умовних позначень тих галузей людської
діяльності, в яких рекомендується використовувати даний виріб, розміщені на www.rawpol.com.
Невід‘ємною частиною упаковки є інструкція, яка одночасно є її ярликом. Відповідно до Європейської Директиви
89/686/EEC ст.13 п. 2 та п. 2.12 (додаток II) дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Інформація про
маркувальні знаки/умовні позначення, розміщена в інструкції, є допоміжною також у тому випадку, коли під впливом
зовнішніх факторів маркувальні знаки на виробі будуть знищені/нерозбірливі. Відсутність інформації про маркувальні
знаки/умовні позначення в інструкції означатиме те, що вони не мають істотного впливу на безпеку та здоров’я
користувача.

E

c

#

F
b

G
x
e

d
-

K

NÁVOD PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KAT I.
Výrobce: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Polsko.
Tento výrobek patří mezi prostředky osobní ochrany (PPE) určené v evropské Směrnici 89/686/EHP a splňuje pokyny
této směrnice. Výrobek byl zařazen do kategorie I – pouze pro minimální ohrožení. Kategorie I dle Nařízení ministra hospodářství
ze dne 21. prosince 2005, které v Polsku zavádí ustanovení Směrnice 89/686/EHP.
Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika je uvedena na www.rawpol.com
Určení: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jejichž následky, pokud postupně narůstají, mohou být jednoduše a ve správném čase identifikovány,
takové jako jsou: působení mechanických faktorů, jejichž účinky jsou povrchové; čisticí prostředky se slabým účinkem a lehce
odvratitelnými následky; povětrnostní faktory, bez zohlednění výjimečných a extrémních faktorů; lehké nárazy a vibrace, které
nemají vliv na významné pro život oblasti těla, a jejichž účinky nemohou způsobit neodvratitelná poškození těla.
Omezení: Nepoužívejte výrobek v rozporu s určením, doporučeními návodu, v podmínkách středního a velkého rizika (pro které
platí použití prostředků osobní ochrany dle kategorie II a III) a pokud existuje riziko vtáhnutí pohyblivými částmi strojů. Výrobek
nechrání části těla, které nezahaluje. Není zaručena ochrana před ohroženími a nebezpečími, která nejsou uvedena v návodu.
Použití a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, jehož úroveň účinnosti vůči minimálním ohrožením může uživatel sám posoudit. Na osobní odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku.
Výrobek určen k nošení. Výrobek je nutno obléci na sebe. Pokud má výrobek jakákoliv zapnutí, je nutné je zapnout/zasunout.
Pokud má výrobek části k zavázání, je nutné je zavázat. Je nutno dbát na to, aby byl oblečený výrobek pro uživatele pohodlný,
a umožňoval nerušený pohyb (pro tento účel je nutno nastavit regulace veškerého druhu, pokud je jimi výrobek vybaven).
Za účelem sundání výrobku je nutno nejprve rozepnout/rozsunout veškeré dříve zapnutá/zasunutá zapnutí a rozvázat dříve
zavázané prvky, pokud je takovými výrobek vybaven. Pokud je výrobek nošen spolu s jinými prostředky osobní ochrany, je
nutno dávat pozor na to, aby byly zajištěny všechny ochranné funkce podle určení. V každém případě požadavky mají přednost.
Před použitím uživatel na vlastní odpovědnost zjistí, zda je výrobek vhodný k daným činnostem, zda je kompletní, a zda jsou
zaručeny všechny ochranné vlastnosti. Je nutno zjistit, zda neobsahuje poškození, která by mohla mít vliv na ochranné funkce
(např. prasknutí, díry, roztržené švy, poškozená zapnutí). Pokud takovýto negativní vliv existuje, před použitím je nutné uvést
výrobek do původního správného stavu, a pokud to není možné, je nutno jej vyměnit. Během práce je také nutné dbát na zachování ochranných funkcí. Ztráta ochranných vlastností znamená, že výrobek je opotřeben. V případě jakýchkoliv pochybností je
nutné kontaktovat odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobce či oprávněného zástupce výrobce za účelem jejich
vysvětlení. Výrobek nemá dodatečné vybavení ani náhradní části.
Materiály, ze kterých je výrobek zhotoven, by neměly mít negativní vliv na zdraví či hygienu uživatele. Avšak každá látka obsažená ve výrobku, či která je součástí výrobku, může být alergenem, např. bavlna, kůže, kovové prvky, latex, barviva apod. Osobám
zvláště citlivým se před použitím doporučuje dřívější otestování výrobku či lékařskou konzultaci.
Velikost: Výrobek musí mít příslušnou velikost, kterou je nutno zjistit jeho vyzkoušením před zahájením práce. Velikost je uvedena přímo na výrobku či na vnitřní etiketě nebo na obalu. Dostupný rozsah velikostí je uveden v poli SIZES. Plný rozsah velikostí
je uveden v tabulkách na www.rawpol.com
Čištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění jsou uvedena na etiketě k danému výrobku. Doporučuje se
použití čisticích prostředků a prostředků údržby pro daný materiál, které jsou obecně dostupné na trhu, a které nemají negativní
vliv na uživatele. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutno čistit pouze pomocí vlhkého, měkkého
hadříku, a sušit v rozloženém stavu.
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Neodporučuje se použití žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení
úrovně ochrany.
Piktogramy týkající se údržby a čištěné, které mohou být použity spolu s vysvětlivkami:
– Pouze ruční praní, max 40°C,
– Praní v teplotě do 30°C,
– Praní v teplotě do 40°C,
– Praní v teplotě do 95°C,
– Nesmí se bělit chlórem,
– Nesmí se sušit v bubnové sušičce,
– Teplota žehlení. 200°C,
– Teplota žehlení 150°C,
– Teplota žehlení 110°C,
– Nesmí se žehlit,
– Nesmí se čistit chemicky.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém, dobře větraném místě. Příliš velká vlhkost vzduchu, teplota či intenzivní světlo mohou mít negativní vliv na jeho kvalitu. Výrobce nenese odpovědnost za kvalitu zboží skladovaného v rozporu s pokyny
Druh balení: Doporučuje se distribuci (včetně přepravy) tohoto výrobku v obalu z kartonu či fólie. Nakládku, přepravu a vykládku je nutno provádět za podmínek zabezpečujících před namočením, zašpiněním a poškozením.
Dobu trvalosti je možné posoudit na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různé intenzitě použití a vlivů prostředí, takových jako je sluneční světlo, déšť apod. není možné určit konkrétní termín. Výrobek zachovává ochranné vlastnosti do okamžiku
poškození, které se nedá odstranit bez snížení úrovně ochrany. Výskyt mechanických poškození má za následek, že je nutno
provést opravu výrobku či okamžitě jej přestat používat.
Datum výroby je uveden na hromadném balení nebo na výrobku. Uvedeno je společně s číslem šarže, např. 290120191234;
vysvětlení: třetí a čtvrtá číslice určují měsíc výroby, a další čtyři číslice určují rok výroby. Ostatní číslice spolu s výše uvedeným
určují číslo šarže.
V případě, že se tento návod stane neaktuálním v důsledku měnícího se práva či jiných faktorů, je nutno stáhnout si novou verzi.
Aktuální návody jsou dostupné na stránkách www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.rawpol.com.pl/PIP. Tento
návod je označen verzí v. XXX, kde XXX znamená další číslo verze. Před zahájením práce zjistěte, zda máte aktuální/správný
návod k použité výrobku, seznamte se s jeho obsahem, a také jej uchovejte po celou dobu používání ochranného prostředku. Pokud označení vysvětlená v návodu nesouhlasí s označeními uvedenými na výrobku či balení, znamená to, že můžete disponovat
návodem k použití pro jinou šarži zboží či jiný výrobek. V takovém případě nutně kontaktujte osobu, která Vám návod poskytla,
či výrobce nebo oprávněného zástupce výrobce, za účelem získání dokumentu k šarži výrobku, kterou máte. Je nezbytné zjistit,
zda máte aktuální/správný návod k použití. V případě, že je návod neaktuální či nesprávný pro danou šarži výrobků, je nezbytné
získat aktuální, správný návod k použití a seznámit se s jeho obsahem. Nezahajujte práci bez seznámení se s aktuálním/
správným návodem k použití!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LIBOVOLNĚ MNOŽIT, ABY SE S NÍM MOHL SEZNÁMIT KAŽDÝ UŽIVATEL VÝROBKU.
Vysvětlení použitých symbolů: CODE – kód zboží výrobku, NUMBER – číslo výrobku, SIZES – dostupný rozsah velikostí, COLORS – dostupný rozsah barev, PACKING – množství výrobku v nejmenším balení/množství v kartonu, CE – symbol shodnosti,
- číslo šarže a datum výroby,
– identifikační značka výrobce, – seznamte se s návodem k použití, BRANCHES - vysvětlení
piktogramů oborů, pro které je výrobek doporučen, se nacházejí na www.rawpol.com.
Tento návod je nedílnou součástí balení, a zároveň je jeho označením. V souladu s evropskou Směrnicí 89/686/EHP čl.13 bod 2
a bod 2.12 (příloha II) všechna označení nemusí být umístěna na výrobku. Popis označení v obsahu návodu je závazný, také v
případě, kdyby vznikly faktory, které by měly za následek, že označení na výrobku je nečitelné. Veškerá označení nevysvětlená v
tomto návodu, se přímo či nepřímo netýkají bezpečnosti a zdraví.
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NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽOV OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV KAT I.
Výrobca: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Poľsko. Tento výrobok patrí medzi prostriedky osobnej ochrany (PPE) určené v európskej Smernici 89/686/EHP a spĺňa pokyny tejto smernice. Výrobok bol zaradený
do kategórie I - iba pre minimálne ohrozenia. Kategória I podľa Nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005, ktoré v
Poľsku zavádza ustanovenia Smernica 89/686/EHP.
Výrobok/popis: Ochranný odev. Podrobná charakteristika je uvedená na www.rawpol.com
Určenie: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, určeným k ochrane užívateľa iba pred
minimálnymi ohrozeniami, ktorých následky, ak postupne narastajú, môžu byť jednoducho a v správnom čase identifikované,
také ako sú: pôsobenie mechanických faktorov, ktorých účinky sú povrchové; čistiace prostriedky so slabým účinkom a ľahko
odvrátiteľnými následky; poveternostné faktory, bez zohľadnenia výnimočných a extrémnych faktorov; ľahké nárazy a vibrácie,
ktoré nemajú vplyv na významné pre život oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť neodvrátiteľné poškodenie tela.
Obmedzenia: Nepoužívajte výrobok v rozpore s určením, odporúčaniami návodu, v podmienkach stredného a veľkého rizika
(pre ktoré platia použitie prostriedkov osobnej ochrany podľa kategórie II a III) a ak existuje riziko vtiahnutia pohyblivými časťami
strojov. Výrobok nechráni časti tela, ktoré nezahaľuje. Nie je zaručená ochrana pred ohrozeniami a nebezpečenstvami, ktoré nie
sú uvedené v návode.
Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti
voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zaručenie ochrannej funkcie
výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/
zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobok pre používateľov pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je nimi výrobok
vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skôr zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať
skôr zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany,
je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú
prednosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či
sú zaručené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie
(napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť
výrobok do pôvodného správneho stavu, a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie
ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. V prípade akýchkoľvek pochybností
je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobca alebo oprávneného zástupcu výrobcu za
účelom ich vysvetlenia. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.
Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka
obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod.
Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.
Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práce. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikete alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí
je uvedený v tabuľkách na www.rawpol.com
Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikete k danému výrobku. Odporúča
sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú
negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikety s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej,
mäkkej handričky, a sušiť v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných
prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.
Piktogramy týkajúce sa údržby a čistenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetlivkami:
– Pranie len ručné, max. 40°C,
– Pranie pri teplote do 30°C,
– Pranie pri teplote do 40°C,
– Pranie pri teplote do
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Výrobok sa nesmie bieliť,
– Teplota žehlenia 200°C,
– Teplota žehlenia 150°C,
95°C,
– Teplota žehlenia 110°C,
– Výrobok sa nesmie žehliť,
– Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Príliš veľká vlhkosť vzduchu, teplota či intenzívne svetlo
môžu mať negatívny vplyv na jeho kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu tovaru uskladneného v rozpore s pokynmi.
Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a
vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.
Dobu trvalosti je možné posúdiť na základe opotrebenia výrobku. Vzhľadom k rôznej intenzite použitia a vplyvov prostredia, takých ako je slnečné svetlo, dážď a pod. nie je možné určiť konkrétny termín. Výrobok zachováva ochranné vlastnosti do okamihu
poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. Výskyt mechanických poškodení má za následok, že je nutné
vykonať opravu výrobku alebo okamžite ho prestať používať.
Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločne s číslom šarže, napr. 290120191234;
vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniaceho sa práva či iných faktorov, je nutné
stiahnuť si novú verziu. Aktuálne návody sú dostupné na stránkach www.rawpol.com, www.support.rawpol.com nebo www.
rawpol.com.pl / PIP. Tento návod je označený verziou v. XXX , kde XXX znamená ďalšie číslo verzie. Pred začatím práce zistite, či
máte aktuálny/správny návod pre použitie výrobku, zoznámte sa s jeho obsahom, a tiež ho uchovajte po celú dobu používania
ochranného prostriedku. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V takom prípade nutne kontaktujte
osobu, ktorá Vám návod poskytla, či výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu, za účelom získania dokumentu k šaržu
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výrobku, ktorú máte. Je nevyhnutné zistiť, či máte aktuálny/správny návod na použitie. V prípade, že je návod neaktuálny alebo
nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom.
Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/ správnym návodom na použitie!
TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE MNOŽIŤ, ABY SA S NÍM MOHOL ZOZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.
Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, NUMBER - číslo výrobku, sizes - dostupný rozsah veľkostí, COLORS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartóne, CE – symbol zhodnosti,
- číslo šarže a dátum výroby,
– identifikačná značka výrobcu, – zoznámte sa s návodom na použitie, BRANCHES - vysvetlenie piktogramov odborov, pre ktoré je výrobok odporúčaný, sa nachádzajú na www.rawpol.com.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou balenia, a zároveň je jeho označením. V súlade s európskou smernicou 89/686/EHP čl.13
bod 2 a bod 2.12 (príloha II) všetky značky nemusí byť umiestnené na výrobku. Opis označenia v obsahu návode je záväzný, aj
v prípade, keby vznikli faktory, ktoré by mali za následok, že označenie na výrobku je nečitateľné. Všetky opisy nevysvetlené v
tomto návode, sa priamo alebo nepriamo netýkajú bezpečnosti a zdravia.
ÚTMUTATÓ I KATEGÓRIÁJÚ VÉDŐFELSZERELÉS FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Gyártó: RAW-POL EXPORT-IMPORT Sp. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Maz. / Lengyelország.
Ez a termék a 89/686/EKG Európai Irányelvben meghatározott egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik és megfelel
az irányelv követelményeinek. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra. A 89/686/EKG Irányelv
rendelkezéseit Lengyelországban bevezető Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelkezése szerinti 1. kategória.
Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a www.rawpol.com oldalon található
Rendeltetés: Ez a termék egy egyszerű szerkezetű, a felhasználót csak olyan minimális veszélyek ellen védő egyéni védőfelszerelés, melyek hatásait, ha azok fokozatosan emelkednek, könnyen és megfelelő időben be lehet azonosítani, mint: felületi hatású
mechanikus tényezők; gyenge erősségű és könnyen visszafordítható hatású tisztítóanyagok; légköri tényezők, a kivételes és
extrém tényezők kivételével; gyenge ütések és rezgések, melyek nincsenek befolyással a test életfunkcióiért felelő területeire és
amelyek hatásai nem okozhatnak visszafordíthatatlan testi sérüléseket.
Korlátozások: Tilos a terméket a rendeltetéstől, az útmutatóban foglalt ajánlásoktól eltérő módon, közepes és nagy kockázatnak
kitett feltételek mellett (amelyekre II vagy III kategóriájú egyéni védőeszközt kell használni) és olyan esetekben használni, amikor
fennáll a kockázata, hogy a gép mozgó elemei becsípik a védőruhát. A termék nem nyújt védelmet a test fedetlen részeinek. Az
útmutatóban nem foglalt veszélyek és kockázatok ellen a termék nem garantál védelmet.
Használat és kezelés: A termék egyszerű szerkezetű egyéni védőeszköz, amelynek minimális veszélyforrásokkal szembeni hatékonyságát a felhasználó saját maga meg tudja határozni. A felhasználó személyes felelősségétől függ a termék védelmi funkciójának a biztosítása. A terméket viselni kell. A terméket fel kell venni. Ha a bármilyen csatolással rendelkezik, be kell csatolni/
fel kell húzni. Ha a termék bekötésre szolgáló elemekkel rendelkezik, be kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy a termék kényelmesen
feküdjön a felhasználóján és szabad mozgást biztosítson (e célból minden típusú szabályozást meg kell igazítani, ha léteznek).
A termék levételéhez előbb szét kell csatolni/szét kell húzni minden korábban becsatolt elemet és ki kell kötni a korábban bekötött elemeket, ha előfordulnak. Ha a terméket más egyéni védőeszközzel együtt viseli, ügyelni kell arra, hogy a rendeltetéstől
függően biztosítva legyenek a termék együttes védőfunkciói. A követelményeknek minden esetben elsőbbségük van. Használat
előtt a felhasználó saját felelősségére ellenőrzi, hogy a termék alkalmas-e a tervezett tevékenységekre, kompletten felszerelt
és minden védelmi funkciót garantál-e. Ellenőrizni kell, hogy nem érte sérülés, melyek negatív hatással lehetnének a termék
védelmi funkcióira (pl. repedések, lyukak, elszakadt varratok, sérült csatolások). Ha fennáll ilyen negatív hatás, használat előtt
vissza kell állítani a termék megfelelő állapotát, ha ez nem lehetséges, ki kell cserélni. A munkavégzés során szintén ügyelni kell a
védelmi funkciók megőrzésére. A védelmi funkciók elvesztése azt jelenti, hogy a termék elhasználódott. Bárminemű kételyek felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a munkavédelmi szakemberrel, a gyártóval vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjével
a felmerülő gondok elmagyarázására. A termék nem rendelkezik további felszereléssel és alkatrésszel.
Azok az anyagok, amelyekből a termék készült, nincsenek negatív hatással a felhasználó egészségére és higiéniájára. Mindezek
ellenére termék anyagában lévő minden egyes alapanyag, illetve kiegészítő elem allergiát okozhat, pl. a pamut, bőr, fémelemek,
latex vagy a színezékek stb. A különösen érzékeny személyek számára, használat előtt ajánlatos előbb letesztelni a terméket vagy
tanácsot kérni a kezelőorvosától.
Méret: A terméknek megfelelő méretűnek kell lennie, amit munkavégzés előtt felpróbálással kell ellenőrizni. A termék mérete
közvetlenül a terméken vagy a belső varraton vagy a csomagoláson látható. Az elérhető méretek a SIZES mezőben láthatók. A
teljes mérettáblázat a www.rawpol.com honlapon lévő táblázatban található.
Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés: A karbantartásra, tisztításra vonatkozó ajánlások az adott termék varratán találhatók.
A kereskedelemben kapható, az adott anyagnak megfelelő általános tisztítószereket, ápolószereket ajánlott használni, amelyek
nincsenek negatív hatással a felhasználóra. Azokat a termékeket, amelyeken nincs bevarrás karbantartási, tisztítási útmutatóval,
kizárólag nedves, puha törlőkendővel kell megtisztítani és szétnyitott állapotban megszárítani.
Semmilyen további fertőtlenítő szert vagy szereket nem szabad használni, mivel az hatással lehet a védelmi szint csökkenésére.
Karbantartásra, ápolásra vonatkozó jelek, amelyek alkalmazásra kerülhetnek a jelmagyarázattal együtt:
– Csak kézi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 30°C-on,
– Kézi, gépi mosás 40°C-on,
– Kézi, gépi mosás 95°C-on,
– Fehéríteni/klórozni tilos,
– Gépi szárítás tilos,
– Vasalás 200°C-on,
– Vasalás 150°C-on,
– Vasalás 110°C-on,
– Vasalni tilos,
– Vegytisztítani tilos.
Tárolás: A terméket száraz, jól szellőztetett helyen tárolni. A túl magas páratartalom, hőmérséklet vagy intenzív napsugárzás
negatív hatással lehet a termék minőségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő feltételek mellett
tárolt termék minőségéért.
Csomagolás fajtája: A termék forgalmazása (szállítása) karton vagy fóliacsomagolásban ajánlott. A berakodás, szállítás és a
kirakodás nedvességtől, szennyeződéstől és sérüléstől védő feltételek mellett ajánlott.
A szavatossági időt a termék kopása alapján lehet megállapítani. A változó használati intenzitás és a környezeti hatások miatt,
mint napsugárzás, eső stb. nincs lehetőség konkrét dátum megadására. A termék olyan sérülés előfordulásáig őrzi meg a védelmi tulajdonságait, amelyet nem lehet eltávolítani a védelmi szint csökkenése nélkül. A mechanikus sérülések előfordulása azt
eredményezi, hogy a terméket meg kell javíttatni vagy azonnal ki kell vonni a forgalomból.
A gyártási dátum a gyűjtőcsomagoláson vagy a terméken található. A tételszámmal együtt kerül bemutatásra, pl.
290120191234; jelentése: a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás hónapját, a következő négy számjegy a gyártás évét
határozza meg. A maradék számjegy a fentiekkel együtt a tételszám beazonosításáért felel.
Abban az esetben, ha a jelen útmutató a jogszabály vagy más tényezők változása hatására elveszítené az érvényességét, le
kell tölteni az új verziót. Az aktuális útmutatók a www.rawpol.com, www.support.rawpol.com vagy a www.rawpol.com.pl/PIP
oldalakon találhatók. A jelen útmutató v. XXX jelölést kapott, ahol az XXX a verzió következő számát jelenti. A munkavégzés
megkezdése előtt ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a meglévő termék aktuális/megfelelő használati útmutatójával, ismerkedj meg
az útmutató tartalmával, valamint azt őrizd meg az egyéni védőeszköz teljes használati idejére. Amennyiben az útmutatóban
elmagyarázott jelölések nem egyeznek meg a terméken található jelölésekkel, az azt jelenti, hogy másik tételszámú termékkel vagy másik termék használati útmutatójával rendelkezel. Ebben az esetben feltétlenül lépj kapcsolatba azzal a személlyel,
aki átadta az útmutatót vagy a gyártóval vagy a gyártó feljogosított képviselőjével olyan termék útmutatójának a beszerzése
céljából, amilyennel rendelkezel. Feltétlenül ellenőrizni kell, hogy rendelkezel-e a terméked aktuális/megfelelő használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató érvénytelen vagy nem felel meg a terméknek, feltétlenül be kell szerezni az aktuális/
megfelelő útmutatót és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ne kezd el a munkavégzést az aktuális/megfelelő használati
útmutató megismerkedése nélkül!
A JELEN ÚTMUTATÓ TÖBBSZÖRÖSÍTHETŐ, HOGY AZZAL A TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓJA MEGISMERKEDHESSEN.
Felhasznált jelek jelmagyarázata: CODE – az áru termékkódja, NUMBER - cikkszám, SIZES – elérhető mérettartomány, COLORS
– elérhető színválaszték, PACKING – darabszám a legkisebb csomagolásban/darabszám a kartonban, CE – megfelelőségi jel, tételszám és gyártás dátuma,
– gyártó azonosító jele, – ismerkedj meg a használati útmutatóval, BRANCHES – a szakmai
jelölések magyarázata, amelyre a termék ajánlott, a www.rawpol.com honlapján található
A jelen útmutató a csomagolás elválaszthatatlan részét képezi, amelynek egyúttal jelölése is. A 89/686/EWG Európai Irányelv 13.
cikke, 2. pontja és a 2.12 pontja (II melléklet) alapján nem kell az összes jelölést feltüntetni a terméken. A útmutató tartalmában
megtalálható jelölések leírása tekinthető érvényes információnak, tehát ha olyan tényezők lépnek fel, amelyek azt eredményezték, hogy a terméken lévő jelölések olvashatatlanok. A jelen útmutatóban nem megmagyarázott mindenféle jelölés nincs
közvetlen vagy közvetett hatással a biztonságra és az egészségre.
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