Informace pro uživatele
EN 1082-1:1996

CS
Přečtěte si pozorně návod k použití

OOP KATEGORIE III

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.
Výrobek, materiál: Ochranné rukavice pětiprsté z nerezových kroužků.
Typ:
„RTCMG-01“, „RETON“ 3630 021 000 XX / 3630 022 000 XX.
Velikost:
9/L, 10/XL
Zvláštní poznámka týkající se používání ochranných rukavic
Použití této ochranné rukavice je omezeno na ochranu proti pořezání ručními noži v potravinářském, umělohmotném,
kožedělném, papírenském a textilním průmyslu.
Bezpečnostní pokyny:
Před použitím je nutné si pečlivě přečíst a následně dodržovat pokyny v návodu k použití.
Máte-li jakékoliv další dotazy, obraťte se na svého zaměstnavatele, distributora nebo výrobce.
Stav rukavic kontrolujte před použitím každý pracovní den. V případě poškození, jako je deformace, vadné nebo chybějící kroužky a/nebo upevňovací
pásky nebo spony s patentkou, musí být rukavice předložena zaměstnavateli a nahrazena novou.
Kromě zkrácení volného konce upevňovacího pásku nesmí uživatel provádět na rukavici žádné úpravy nebo přizpůsobení. Rukavici je nutné používat
v dodaném provedení.
Rukavice je elektro-vodivá a nesmí být nošena blízko otevřeného nebo nechráněného elektrického vedení.
Rukavice se nesmí nosit na motorových vozidlech nebo na/u strojů s pohyblivými částmi.
Rukavice není určena na ruku, která drží nůž, ale na ruku, která drží výrobek.
Uživatel je zodpovědný za kontrolu vhodnosti produktu pro daný zamýšlený účel. V závislosti na práci je volitelně k dispozici rukavice s přídavným
rukávem pro ochranu horní nebo spodní paže před řeznými a bodnými zraněními.
Rukavice není vhodná pro manipulaci s nebezpečnými materiály.
Výběr rukavice:
Před použitím rukavice musí být stanovena příslušná velikost ruky. Rukavice musí dobře sedět na prstech a dlaních rukou. Ve spojení s textilií nebo plastem
na spodní části rukavice musí být také zkontrolováno správné usazení a musí být zajištěn snadný pohyb prstů. Taktéž musí náležitě vyhovovat jak šířka,
tak délka, protože rukavice z kroužkového pletiva umožňuje jenom malé rozměrové změny pro vyrovnání nesprávné šířky či délky.
Správný výběr ochranných rukavic tak, aby dobře padly je základní věcí, má-li se od těchto prostředků očekávat patřičná ochrana. Ochranné rukavice,
které jsou příliš malé, jsou nepohodlné, mohou omezovat pohyb a také mohou být příčinou zranění rukou. Ochranné prostředky, které jsou příliš velké,
mohou překážet bezpečné práci a v některých případech být skutečnou příčinou rizika.
Velikosti rukavic jsou označeny barevně (viz barva upevňovacího pásku) a také písmeny (viz tabulka) na identifikačním štítku na rukavici a to takto:
(br)own (hnědá) (gr)een (zelená) (wh)ite (bílá) (r)ed (červená) (b)lue (modrá) (or)ange (oranžová)
XXS/5
XS/6
S/7
M/8
L/9
XL/10
Rukavice jsou dostupné bez a s přídavným rukávem. Správnou rukavici je třeba volit v závislosti na příslušné intenzitě práce a úrovni bezpečnosti.
Bezpečné uzavření rukavice je zajištěno prostřednictvím správného uzavření upevňovací pásky stiskem přezky s patentkou. Poté, co ochranné rukavice
byly přizpůsobeny uživateli a pásky byly správně seřízeny, překrývající se konce upevňovací pásky (pokud jsou delší než 25 mm) musí být zkráceny
a vhodným způsobem zataveny nebo prošity.
Péče / čištění:
Chcete-li zajistit optimální ochranný účinek, musí být rukavice udržována v bezvadném stavu. Rukavice podléhá přirozenému opotřebení. Existují-li
viditelné známky poškození, rukavici vyřaďte z používání a vyměňte za novou. Rukavice se nesmí čistit tlučením o tvrdý povrch. Musí být vyčištěny
a vydesinfikovány minimálně jednou denně max. 65 °C horkou vodou s pomocí čisticího prostředku schváleného pro použití v potravinářském průmyslu.
Doporučujeme rukavice také vykartáčovat a odstranit veškeré zbytky (např. zbytky masa atd.).
Rukavice mohou být také čištěny ve vhodných, k tomu určených čistících zařízeních. Věší se do vhodných čistících boxů, aby byl zajištěn co nejlepší
čistící účinek.
Pokud jde o čištění, uživatel musí pracovat v souladu s platnými plány zaměstnavatele pro zajištění profesionální hygieny.
Skladování / přeprava:
V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň
ochrany. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Přepravujte nejlépe v originál balení.
Záruka / odpovědnost:
Všechny ochranné rukavice RETON jsou podrobeny kontrolou kvality materiálů a smontovaného výrobku během výroby. Vadné zboží musí být oznámeno
výrobci v souladu s právními předpisy. Výrobce odmítá veškeré nároky povinností a odpovědností, pokud nabyly výrobky opravovány v interních dílnách
a nebyly řádně udržovány. Jestliže tyto produkty nejsou správně a vhodně používány, zaniká záruka nebo nároky odpovědnosti.
Likvidace:
Použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečistění a s nařízením místních úřadů.
Oznámená osoba, která provádí posouzení shody:
Notified Body No. 2777, Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland.
Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.
Výrobce: Reton Hardware Co., Ltd, B-19A04, Diamond Square, Zhongshan E-Road, Shijiazhuang, Hebei, China.
V případě potřeby zjištění podrobnějších informací kontaktujte dovozce:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

