
Rok produkcji / year of production / Herstellungsdatum: 2014 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 
USER’S INSTRUCTION / GEBRAUCHANWEISUNG, AUFBEWAHRUNG, PFLEGE 

  
 

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI / HIGH VISIBILITY WARNING CLOTHING / WARNBEKLEIDUNG MIT DER 
INTENSIVEN SICHTBARKEIT 

 EN 471: 1994 
 

REF: - SYMBOL HV054  certyfikat nr / certificate No / Zertifikat  1674  od / by / bei SATRA Notified Body 0321 
 SYMBOL HV211N  certyfikat nr / certificate No / Zertifikat 1672 od / by / bei SATRA Notified Body 0321 
 

 

 
EN471: 1994 KLASA 3 FLUORESCENCYJNY MATERIAŁ TŁA / BACKGROUND MATERIAL/ FLÄCHE DES 
HINTERGRUNDMATERIALS UND DES REFLEKTIERENDEN MATERIALS 
EN471: 1994 KLASA 2 MATERIAŁ ODBLASKOWY (TAŚMA) /RETROREFLECTIVE TAPE/ REFLEXSTREIFEN  
 
 

KLASA 3 PRZENIKANIE WODY / WATER  PENETRATION / WASSERDURCHGANGWIDERSTAND 
KLASA 1 ODPORNOŚĆ NA PARĘ WODNĄ / WATER VAPOUR RESISTANCE/ 
WASSERDAMPFDURCHGANGSWIDERSTAND 
 
 

 

 

 
 
 
Produkt zawiera poliester, który może powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników. 
Product may contain materials ( polyester) considered as the possible cause of allergies in susceptible person.  
Das Produkt wurde aus Polyester hergestellt, also es kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen 
 

UŻYTKOWANIE: W celu zagwarantowania właściwej ochrony użytkownika odzież tą należy nosić zawsze zapiętą; używać tylko zgodnie z 
przeznaczeniem, sygnalizuje obecność użytkownika w dzień i w nocy. Ochrona użytkownika przed czynnikami mechanicznymi, których 
skutki są powierzchowne oraz czynnikami atmosferycznymi niemającymi charakteru ekstremalnego. 
USE: To guarantee the right user protection be sure to wear the garment always fastened up; always check that garment is suitable for 
intended use. Garment signals the users presence during day and night. Intended for use in atmospheric conditions of neither exceptional 
nor extreme nature. 
GEBRAUCHANWEISUNG: Wandbekleidung signalisiert die Anwesenheit des Trägers visuell bei Tag und bei Nacht. Körperschutz gegen 
Einwirkung vor Feuchte und Witterung, die nicht ungewöhnlich oder besonders stark ist. Nutzen Sie das Produkt nicht für andere Zwecke, 
als den Gebrauchzweck. 
 

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła; chronić przed działaniem 
promieni słonecznych. W przypadku przemoknięcia wysuszyć w temperaturze pokojowej. Produkt utrzymywać w czystości. Wymienić na 
nowy w przypadku trwałego zabrudzenia lub gdy wyblaknie. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji. 
STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat. Retain in original pack for transport. 
Product shall be discarded if fabric fade or damaged. Shelf life: 5 years from production date – on the bottom. 
AUFBEWAHRUNG: Dieses Produkt soll an einem tockenen und luftigen Ort aufbewahrt werden. Es ist von direkter Sonneneinstrahlung 
und Hitze zu schützen. Kleidung fur neue ersetzen wenn Obermaterial beschadigt oder verblichen ist. Für die Lagerung und den Transport 
Pappenverpackung verwenden. Verfallsdatum: 5 Jahre. 
KONSERWACJA: Zgodnie z wszywką umieszczoną na odzieży. Maksymalna ilość prania – 25 cykli 
MAINTENANCE: See inside label on the garment for cleaning and maintenance instructions. Max 25 washing cycles. 
PFLEGE: wie auf dem Etikett beschrieben wurde. Max 25 Waschzyklen. 
 

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ / WASHING CARE / KENNZEICHNUNG: 
  

 
pranie delikatne, maksymalna temperatura prania 40oC Wash at max. temperature of 40°C bei 40oC schonend waschen 

    
nie chlorować Do not bleach nicht bleichen 

 maksymalna temperatura prasowania 110 oC Iron at max. temperature of 110 oC max. Temperatur beim Bügeln 110 oC 

 
nie suszyć w suszarkach bębnowych Do not tumble dry Nicht in Trocknern trocknen 

    
nie czyścić chemicznie Do not dry clean keine Chemischreinigung möglich 

 

Wyprodukowano dla / Produced for / Hergestellt für: 
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K. 
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 
75-734 KOSZALIN / POLSKA /POLAND /POLEN 

Ta odzież należy do środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z wymogami Dyrektywy 
89/686/EWG oraz wyżej wymienionych norm. 
This garment is classified as Personal Protective Equipment (PPE) against minimal risk only and as 
such it is in compliance with the EEC directives 89/686/CEE 
Diese Warnbekleidung gehört zu den persönlichen Schutzausrüstungen und erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der oben genannten Norm. 
 


