
  NÁVOD K POUŽITÍ            

VÝSTRAŽNÝ DOPLNĚK: Výrobek je navržen a vyroben v souladu s VYBRANÝMI požadavky ČSN EN 13 356:2002 s výjimkou požadavků pro použití v dešti. 
Výrobek není OOP ve smyslu nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a evropské směrnice č. 89/686/EHS.
POPIS: Reflexní kříž - šle 
TYP: H8907, H8928 Waistcoat
MATERIÁL: Pásek ve složení 70% polyester a 30% guma s reflexním pruhem, přezka na zapínání, 4 přezky na úpravu velikosti.  
ZNAČENÍ VÝROBKU: Potisk s identifikací výrobce, značky výrobku.
POUŽITÍ: Tento výrobek je určen zejména pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu za účelem zvýšení jejich viditelnosti při nízké úrovni osvětlení 
v okolním prostředí. Výrobek se vyznačuje retrofeflexními vlastnostmi a tím upoutává pozornost pozorovatele. Výrobek je určen k signalizaci vizuální 
přítomnosti uživatele při osvětlení předním světlem vozidla. 
NESPRÁVNÉ POUŽITÍ: Tento výrobek nenahrazuje výrobky používané ke zvýšení viditelnosti na osvětlených městských ulicích a oděvy, které musí 
odpovídat normě EN 20 471 – Oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití nebo EN 1150 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro nepro-
fesionální použití.
ZPŮSOB PŘIPEVNĚNÍ: Rozepněte reflexní kříž a oblečte jej přes svrchní oděv přezkou na zapínání směrem dopředu na břicho. Zapněte kříž a pomocí 
utahovacích přezek na boku a na hrudi upravte na svoji velikost. Kříž by měl co nejtěsněji přiléhat k tělu, avšak neměl by omezovat v pohybu.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek musí být nošen přes svrchní oděv a nesmí být ničím překryt. Výrobek nesmí přijít do styku s chemikáliemi, rozpouštědly a 
ohněm. Pokud je výrobek mechanicky poškozen, roztržen, trvale znečištěn nebo vybledlý, dále jej nepoužívejte a nahraďte novým. 
OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKU: Výrobek čistěte teplou vodou za použití šetrného čistícího prostředku měkkým hadříkem. Po očistění výrobek utřete jemnou 
utěrkou a nechce doschnout při pokojové teplotě. Výrobek se nesmí prát, chemicky čistit, sušit v sušičce, bělit, žehlit. 
SKLADOVÁNÍ:  Výrobek skladujte v suchém, tmavém a odvětrávaném prostředí, mimo přímé sluneční světlo, chraňte před sálavým teplem. 
PŘEPRAVA: Výrobek přepravujte v sáčku a vyvarujte se jeho poškození nebo zničení.
VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I – Město, Česká republika
www.ardon.cz

  NÁVOD NA POUŽITIE  

VÝSTRAŽNÝ DOPLNOK: Výrobok je navrhnutý a vyrobený v súlade s VYBRANÝMI požiadavkami EN 13 356:2002 s výnimkou reflexie strieborného pása v 
daždi. Výrobok nie je OOP v zmysle nariadenia vlády č. 21/2003 Zb. a európskej smernice č. 89/686/EHS.
POPIS: Reflexný kríž – traky 
TYP: H8907, H8928 Waistcoat
MATERIÁL: Pásik v zložení 70 % polyester a 30 % guma s reflexným pruhom, pracka na zapínanie, 4 pracky na úpravu veľkosti. 
ZNAČENIE VÝROBKU: Potlač s identifikáciou výrobcu, značky výrobku.
POUŽITIE: Tento výrobok je určený najmä pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky s cieľom zvýšenia ich viditeľnosti pri nízkej úrovni 
osvetlenia v okolitom prostredí. Výrobok sa vyznačuje retroreflexnými vlastnosťami a tým upútava pozornosť pozorovateľa. Výrobok je určený na signa-
lizáciu vizuálnej prítomnosti používateľa pri osvetlení predným svetlom vozidla. 
NESPRÁVNE POUŽITIE: Tento výrobok nenahrádza výrobky používané na zvýšenie viditeľnosti na osvetlených mestských uliciach a odevy, ktoré musia 
zodpovedať norme EN 20 471 – Odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie alebo EN 1150 – Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na 
neprofesionálne použitie.
SPÔSOB PRIPEVNENIA: Rozopnite reflexný kríž a prevlečte ho cez vrchný odev prackou na zapínanie smerom dopredu na brucho. Zapnite kríž a po-
mocou uťahovacích praciek na boku a na hrudi upravte na svoju veľkosť. Kríž by mal čo najtesnejšie priliehať k telu, no nemal by obmedzovať v pohybe.
UPOZORNENIE: Výrobok musí byť nosený na vrchnom odeve a nesmie byť ničím prekrytý. Výrobok nesmie prísť do styku s chemikáliami, rozpúšťadlami 
a ohňom. Pokiaľ je výrobok mechanicky poškodený, roztrhnutý, trvalo znečistený alebo vyblednutý, ďalej ho nepoužívajte a nahraďte novým.  
OŠETROVANIE VÝROBKU: Výrobok čistite teplou vodou s použitím šetrného čistiaceho prostriedku mäkkou handričkou. Po očistení výrobok utrite jem-
nou utierkou a nechajte doschnúť pri izbovej teplote. Výrobok sa nesmie prať, chemicky čistiť, sušiť v sušičke, bieliť, žehliť. 
SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchom, tmavom a odvetrávanom prostredí, mimo priameho slnečného svetla, chráňte pred sálavým teplom. 
PREPRAVA: Výrobok prepravujte vo vrecúšku a vyvarujte sa jeho poškodeniu alebo zničeniu.
VÝROBCA: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I – Město, Česká republika
www.ardon.cz
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