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INFORMACE PRO UŽIVATELE  - ODĚV VYHOVUJÍCÍ EN 1150:1999 

 
Popis: Vysoce viditelná výstražná vesta pro neprofesionální použití z materiálu -  100% polyester  s reflexními pruhy.  

 
Typové označení:  Vesta „TEDDY“ , vzor: 2614-BBVV , 1114 002 150 00 ( vzor výrobce SFC01, SFC02) 

 

  
Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle směrnice 89/686/EEC a dalším zmiňovaným 

normám 

 

Použití: tato vesta je určená pro neprofesionální použití, nepředpokládá se, že ji budete používat pro pracovní prostředí, to je věcí vesty, 

která vyhovuje EN 471 – výstražné vesty pro profesionální použití. 

 Vesty umožňují vysokou viditelnost, jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými. Jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti 
uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy,     

i při městském osvětlení. 

 Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody. 
Vesta se navléká jako vrchní oblečení. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se 

rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.).  

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.  
Životnost oděvu při správném použití a skladování je dána maximálním množstvím cyklů praní a konkrétními symboly údržby. 

Zákony, normy, vyhlášky: 

EN 1150:1999 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – metody zkoušení a požadavky.  

Certifikát ES přezkoušení typu vydal TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein  - D-51105 Köln; Notifikovaná osoba         

č. 0197. 

 Omezení použití: K poskytnutí správné  ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý.  
Uskladnění: NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem. Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před 

sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až 

potom uschovejte. 

POZOR!!! Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je 

vybledlý. 

Upozornění: Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího 
užívání. 

Velikosti : Značeny 2-mi kontrolními rozměry v souladu s EN 340.  

VELIKOST I. v cm II. v cm 

XS 100-120 54-60 

S 120-134 60-64 

M 134-152 64-73 

 

Značení : Všitou etiketou (vzor) 
  

                            název  a typ výrobku 

             materiálové složení 

             čtvrtletí a rok výroby 

             piktogramy údržby dle ČSN EN ISO 3758:2005 

             harmonizovaná norma, které tento oděv vyhovuje              
                            značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry dle ČSN EN 340                                                             

            upozornění na nutnost číst návod k použití 

  značka shody 
  velikost 

 

  zplnomocněný zástupce 

 

 

 

Domácí údržba: Maximálně 25x pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40 C, nepoužívejte prací prostředky BIO, 

mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, 

nečistěte chemicky.  

max 25x

40

 
 

Ruční čištění reflexních pruhů:    1. Voda 40°C  -  jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček 
2. Šetrný prací prostředek nebo čistící prostředek - čistý líh 

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout 

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně 
funkce. 

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím: U Tesly1825, 735 41, Petřvald CZ.  

 

 


