
USER’S NOTE 
HIGH VISIBILITY CLOTHING     EN 471: 2003  EN 340:2003 

 

 
REF: - SYMBOL Y01T certificate No BP600155850001 by TUV Rheinland Product Safety Gmbh, (Notified Body 0197) 

 
 
EN471: 2003 CLASS 2  BACKGROUND MATERIAL 
EN471: 2003 CLASS 2  REFLECTIVE BAND 
EN 340:2003 PROTECTIVE CLOTHING – GENERAL REQUIRMENTS   
 
 

 
Product may contain materials (polyester) considered as the possible cause of allergies in susceptible person.  
 
USAGE: Clothing intended to provide visibility of the user in hazardous situations under any light conditions by day and under illumination 
by vehicle headlights in the dark To guarantee the right user protection be sure to wear the garment always fastened up; always check that 
garment is suitable for intended use. 
 
STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat. Retain in original pack for transport. 
Shelf life: 5 years from production date – on the bottom. Keep product clean, ddiscontinue use if color fade or permanent stained.  
MAINTENANCE: See inside label on the garment for cleaning and maintenance instructions. Max washing cycles: 50x 

 
synthetic wash warm 40°C 

 
do not bleach 

 
Iron at max. temp. 150

 o
C 

 
do not tumble dry 

 
do not dry clean 

Produced for: 
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.  
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 
75-734 KOSZALIN / POLAND 

 
GEBRAUCHANWEISUNG, AUFBEWAHRUNG, PFLEGE 

WARNBEKLEIDUNG MIT DER INTENSIVEN SICHTBARKEIT 
EN 471: 2003  EN 340:2003 

 

REF: - SYMBOL Y01T Zertifiakt BP600155850001 bei TUV Rheinland Product Safety Gmbh, (Notified Body 0197) 
 

 
EN471: 2003 KLASSE 2 FLUORESZIERENDES HINTERGRUNDMATERIAL 

 EN471: 2003 KLASSE 2 REFLEXSTREIFEN 

EN 340:2003 SCHUTZKLEIDUNG: ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
 
 
 

 
Das Produkt wurde aus Polyester hergestellt, also es kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen. 
 

GEBRAUCHANWEISUNG: Damit die Warnbekleidung richtig schützt, soll sie immer verschlossen bleiben. Nutzen Sie das Produkt 
nicht für andere Zwecke, als den Gebrauchzweck.  
 
AUFBEWAHRUNG: Dieses Produkt soll an einem trockenen und luftigen Ort aufbewahrt werden. Es ist vor direkter 
Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen. Nasse Produkte sind bei Zimmertemperatur trocknen zu lassen. Das Produkt immer sauber 
halten. Falls das Produkt sehr beschmutzt oder verblichen ist, soll es sofort ausgetauscht werden. Verfallsdatum: 5 Jahre. 
 
PFLEGE: Nicht mehr als 50 Wäschen. Keine biologische Waschmittel verwenden. Wie synthetische Materialien waschen. Im kalten 
Wasser spülen, kurz schleudern, nicht auswringen. 

 
bei 40

o
C schonend waschen 

 
nicht bleichen 

 
max. Temperatur beim Bügeln -  150

 o
C 

This garment is classified as Personal Protective Equipment (PPE) as such it is in 
compliance with the EEC directives 89/686/CEE and indicated above standard. 

Diese Warnbekleidung gehört zu den persönlichen Schutzausrüstungen und erfüllt die 

Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der oben genannten Norm. 



 
Nicht in Trocknern trocknen 

 
keine Chemischreinigung möglich 

 
Hergestellt für: 
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP.K. 
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 
75-734 KOSZALIN / POLEN 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI 

 EN 471: 2003  EN 340:2003 
 
 

REF: - SYMBOL Y01T Produkt jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu 
zgodności WE nr BP600155850001 wydanego przez TUV Rheinland Product Safety Gmbh, (Notified Body 0197). 
 
 

 
EN471: 2003 KLASA 2 POWIERZCHNI MATERIAŁU TŁA I MATERIAŁU ODBLASKOWEGO 
EN471: 2003 KLASA 2 MATERIAŁU ODBLASKOWEGO (TAŚMY) 
EN 340:2003 ODZIEŻ OCHRONNA – WYMAGANIA OGÓLNE   
 
 
 
 

 
 
 
UŻYTKOWANIE: Odzież ochronna o intensywnej widzialności przeznaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, 
aby go wykryć i zobaczyć w warunkach niebezpiecznych, w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i w nocy oraz w świetle 
reflektorów samochodowych. W celu zagwarantowania właściwej ochrony użytkownika odzież tą należy nosić zawsze zapiętą; używać 
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Produkt utrzymywać w czystości. Wymienić na nowy w przypadku trwałego zabrudzenia lub gdy 
wyblaknie. 
Produkt zawiera poliester, który może powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników. 

Wszystkie oznaczenia liczbowe na sylwetce w wewnętrznej wszywce podano w centymetrach. 
 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła; chronić przed działaniem 
promieni słonecznych. Transportować w opakowaniach tekturowych. W przypadku przemoknięcia wysuszyć w temperaturze pokojowej. 
 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji. 
 
KONSERWACJA:  Maksymalna ilość prania – 50 cykli 
   Nie prać w proszkach biologicznych. Prać jako syntetyki. 
   Płukać w zimnej wodzie, krótko odwirować, nie wyżymać. 

 
Pranie delikatne, maksymalna temperatura pranie 40

o
C 

 
nie chlorować 

 
maksymalna temperatura prasowania 110

 o
C 

 
nie suszyć w suszarkach bębnowych 

 
nie czyścić chemicznie 

 
WYPRODUKOWANO DLA: 
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.  
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 
75-734 KOSZALIN / POLSKA 
www.polstar.com.pl 
 
Data produkcji/ year of production / Herstellungsdatum:    
 

Ta odzież należy do środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z wymogami Dyrektywy 
89/686/EWG oraz wyżej wymienionych norm. 


