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B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92
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EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

TEST HOUSE, AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME 
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM 
BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, 

TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, 
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

MANUFACTURER

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА 
УПОТРЕБА

Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да използвате Това защитно облекло. Вие също 
трябва да се консултирате с вашия служител по безопасност или пряк ръководител по отношение на 
подходящи облекла за вашата конкретна работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, 
така че да може да се консултирате с тях по всяко време. 

ISO 13688: 2013 Защитно облекло 
(виж етикета)
Общи изисквания Този европейски 
стандарт определя общи изисквания 
за ергономичност, стареене, 
оразмеряване, маркиране на 
защитни облекла и за информация, 
предоставена от производителя. 

AC

B

D

A =  Препоръчителна височина на ползвателя
B =  Препоръчителна гръдна обиколка на ползвателя
C =  Препоръчителна обиколка на талията на ползвателя
D =  Препоръчителна дължина от чатала на крака на  
 ползвателя

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Предупреждаващо облекло с 
повишена видимост за сигнализация 
на присъствието на потребителя по 
време на деня и нощта (виж етикета) 

Класификации (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
Х класове за флуоресцентна и отражателна 
повърхност - 3 Нива
Клас 1 - Минимално ниво на пътна скорост <30km/h
Клас 2 - Средно ниво на пътна скорост<60km/h
Клас 3 -Повишено ниво на пътна скорост >60km/h

X

Ограничения за ползване (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Винаги носете дрехата 
закрепена. Поддържайте чиста: В случай, че тази дреха стане 
безвъзвратно замърсена или заразена с токсични вещества, 
да замени с нова - Нарушават се Свойствата за Повишена 
Видидмост. Това облекло е подходящ за износване по време 
на целия работен ден и не съдържа токсични вещества, 
които могат да повлияят на здравето неблагоприятно по друг 
начин. Не са известни алергични реакции, дължащи се на 
контакт с кожата с тази дреха. Не се опитвайте да поправите 
повредените дрехи. Всички дрехи трябва да се изхвърлят 
по безопасен начин. Дрехите не трябва да се променят или 
филтрират с допълнителни етикети или лого. Облеклото трябва 
да се носи само в случаите, за които е предназначено. 
Ограничения за ползване (RIS 3279): Клас1 панталони 
съответстващи на RIS 3279 Съответствието изисква да се носят 
с RIS 3279 дреха за горната част на тялото.. 

На разположение Размер & Подбор: Прилягане на 
облеклото съгласно корекция на размерите на гърдите и талият, 
вижте таблицата с размери. Тези облекла са конструиран 
съгласно квоти за комфорт и да се даде възможност на 
облеклото да се облича над средно-дебели дрехи. С цел, да се 
получи цялостна защита на потребителя, за да могат лесно да 
се носят ръкавици (EN 407 или EN 12477), Боти (EN 20345) и, или 
каска за безопасност (EN 397). 
Съхранение: ДА НЕ СЕ съхраняват на места, изложени на 
пряка или силна слънчева светлина. Да се съхранява в чисти 
и сухи условия. 
След Обгрижване: Производителят няма да носи отговорност 
за облекла, където етикетите за правилни грижи и съхранение 
са били игнорирани, изрязани или премахнати. 
Текстилен Етикет: Вижте съдържанието на етикета на 
облеклото за съответни подробности. 
Внимание: Когато има Качулка, периферното зрение и слухът 
могат да бъдат нарушени 
Светлоотразителна лента и етикети: Светлоотразителната 
лента и етикетите не трабва да се Гладят! Моля, вижте етикета 
на дрехата за определения брой и циклите на изпиране. 
Посочения максимален брой цикли на изпиране не е 
единственият фактор, свързан с жизнения цикъл на дрехата. 
Продължителността на живота също зависи от начина на 
употреба, грижа за съхранението и т.н. Облеклата, трябва да се 
изхвърлят, когато защитните качества вече не са приложими, 
например е достигнат: 1. Максимален брой изпирания. 2. 
Материалът е бил повреден или от избледняване или е бил 
разкъсан. 3. Отразяващите качества на лентата са избледнели. 
4. Облеклото е трайно замърсено, напукано, изгорено или 
силно захабено.

m Максимална температура 30°C, 
бързо пране

n Максимална температура 40 ° С, 
бързо пране h Максимална температура 40 ° С, 
нормално пране 

j Максимална температура 60 ° С, 
нормално пране 

H Да Не се Избелва

U Да не се Центрофуга

V Да се Центрофугира при ниски Обороти 

Етикети за Грижа при Изпиране: Вижте етикета на облеклото за съответните перилни подробности.

RIS-3279-TOM Брой 1 (2016 г.): Стандарт 
за Железопътната Индустрия RIS-3279-TOM 
Бр 1 е заменен GO / RT 3279. Железопътните 
Индустриални Стандарти (RIS), са 
задължителни за всички представители на 
железопътната група и се прилагат за всички 
съответни дейности.

За подробна информация относно 
съответните стандарти вижте етикета на 
продукта. Използват се само стандарти 
и икони, които се показват както на 
продукта, така и на потребителската 
информация по-долу. Всички тези 
продукти отговарят на изискванията на 
Регламент (ЕU 2016/425).

X

MAX
50x

Максимум 
50 Пранета 
Максимум 
25 Пранета  
Максимум 
12 Пранета  
Максимум 
5 Пранета

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

W  Може да се центрофугира при  

нормални обороти 

Сухо Гладене 

Гладене с Пара 

C  Да не се Глади 

D  Гладене при макс. 110°C

E  Гладене при макс. 150°C

K  Да не се подлага на Химическо Чистене 

L Професионално Химическо Чистене 
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