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PÁSEK REFLEXNÍ FORCE S LED DIODAMI 42 CM, ŽLUTÝCZ

TYP 2 OOP 6.1, CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE II.

NÁVOD NA POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ REFLEXNÍHO PÁSKU

Použití/způsob použití: Upevněte pásek na viditelné místo. Zmáčkněte tlačítko ON pro zapnutí, OFF pro vypnutí.
Pod tlačítkem ON/OFF v textilním pouzdře se nachází baterie CR2032. V případě potřeby výměny baterie ji vytáhněte z textilního pouzdra a vyměňte. 
Zákaz: Pásek nesmí přijít do styku s kapalnými chemiáliemi, rozpouštědly a ohněm. Je dobré vyvarovat 
se nadměrnému mechanickému zatěžování pásku, aby nedošlo k jeho roztržení, utržení apod.
Skladování: Skladovat výrobek v suchých skladech, min. 1 metr od topných těles a na místech bez stálého 
slunečního záření.
Životnost: Životnost výrobku při správném používání a skladování je 2 roky při dodržení způsobu údržby.
Materiál: PVC
Údržba: Neperte v pračce, otřete vlhkým hadříkem.

Náramek splňuje normu EN 13356

Certi�kát ES přezkoušení typu vydal SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. 
Republic of Ireland; Noti�kovaná osoba č. 2777.

REFLECTIVE BAND FORCE WITH LED LIGHTS 42 CM, YELLOWEN

TYPE 2 PPE 6.1., CERTIFICATION CATEGORY II.

Manual for use, storage and sanitation of the re�ective strap

Use / way of suit: Secure the strap on wrist on visible place. Press the button ON for turn on, OFF for turning o�. Under button ON/OFF is battery type CR2032 in textile case. Pull 
the battery out to the side to exchange the battery. If necessary, replace the battery by pulling it out of the textile case and replace it.
Restriction: Strap doesn’t get in touch with liquid chemicals, solvents and �re. It’s recommended to avoid excessive excessive mechanical stressing of the strap to avoid its torn 
etc.
Storage: Storaging products in dry places, at least 1 meter from heating elements and on places without permanent sunshine.
Lifetime period: Lifetime period of the product in right using and storaging is 2 years when keeping the way maintenance.
Material: PVC
Maintenance: Don’t wash in the washing machine, wipe with a wet piece of clothes.+

Strap ful�ll  EN 13356 norm.

EC type-examination certi�cate issued by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. 
Republic of Ireland. Noti�ed Body No. 2777.


