Informácie pre užívateľov
EN 1082-1:1996

SK
Prečítajte si pozorne návod na použitie

OOP KATEGÓRIA III

V súlade s Nariadením (EU) 2016/425.
Výrobok, materiál: Ochranné rukavice päťprstové z nerezových krúžkov.
Typ:
„RTCMG-01“ „RETON“ 3630 021 000 XX / 3630 022 000 XX.
Veľkosť:
9/L, 10 /XL
Zvláštna poznámka týkajúca sa používania ochranných rukavíc
Použitie tejto ochrannej rukavice je obmedzené na ochranu proti porezaniu ručnými nožmi v potravinárskom,
umelohmotnom, kožiarskom, papierenskom a textilnom priemysle.
Bezpečnostné pokyny:
Pred použitím je nutné si pozorne prečítať a následne tiež dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie.
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho zamestnávateľa, distribútora alebo výrobcu.
Stav rukavíc kontrolujte každý pracovný deň pred ich použitím. V prípade poškodenia, ako je napr. deformácia, chybné alebo chýbajúce krúžky a/alebo
upevňovacie pásiky alebo spony s patentkou, musí byť rukavica predložená zamestnávateľovi a nahradená novou.
Okrem skrátenia voľného konca upevňovacieho pásika nesmie užívateľ robiť na rukavici žiadne úpravy alebo prispôsobenia. Rukavicu je nutné používať
v dodanom prevedení.
Rukavica je elektro-vodivá a nesmie sa nosiť v blízkosti otvoreného alebo nechráneného elektrického vedenia.
Rukavica sa nesmie nosiť pri používaní motorových vozidiel alebo strojov s pohyblivými súčasťami.
Rukavica nie je určená na ruku, ktorá drží nôž, ale na ruku, ktorá drží výrobok.
Užívateľ je zodpovedný za kontrolu vhodnosti produktu pre daný zamýšľaný účel. V závislosti na druhu práce je voliteľne k dispozícii rukavica
s prídavným rukávom na ochranu hornej alebo spodnej paže pred reznými a bodnými zraneniami.
Rukavica nie je vhodná na manipuláciu s nebezpečnými materiálmi.
Výber rukavice:
Pred použitím rukavice musí byť stanovená príslušná veľkosť ruky. Rukavica musí dobre sedieť na prstoch a dlaniach rúk. V spojení s textíliou alebo
plastom na spodnej časti rukavice je nutné tiež skontrolovať jej správne usadenie a musí byť zaistený bezproblémový pohyb prstov. Taktiež musí náležite
vyhovovať šírka i dĺžka, pretože rukavica z krúžkového pletiva umožňuje len malé rozmerové zmeny na nastavenie správnej šírky či dĺžky.
Správny výber ochranných rukavíc, aby dobre padli, je veľmi dôležitý, ak máme od týchto prostriedkov očakávať patričnú ochranu. Ochranné rukavice,
ktoré sú príliš malé, sú nepohodlné, môžu obmedzovať pohyb a môžu byť tiež príčinou zranenia rúk. Ochranné prostriedky, ktoré sú príliš veľké, môžu
prekážať bezpečnej práci a v niektorých prípadoch môžu byť skutočnou príčinou rizika.
Veľkosti rukavíc sú označené farebne (pozri farba upevňovacieho pásika) a tiež písmenami (pozri tabuľku) na identifikačnom štítku na rukavici a to
takto:
(br)own (hnedá)
(gr)een (zelená)
(wh)ite (biela)
(r)ed (červená)
(b)lue (modrá)
(or)ange (oranžová)
XXS/5
XS/6
S/7
M/8
L//9
XL/10
Rukavice sú dostupné bez a s prídavným rukávom. Správnu rukavicu je treba voliť v závislosti na príslušnej intenzite práce a úrovni bezpečnosti.
Bezpečné uzavretie rukavice je zaistené správnym uzavretím upevňovacieho pásika stlačením pracky s patentkou. Potom ako boli ochranné rukavice
prispôsobené užívateľovi a pásiky boli správne nastavené, prekrývajúce sa konce upevňovacieho pásika (pokiaľ sú dlhšie ako 25 mm) musia byť skrátené
a vhodným spôsobom zatavené alebo prešité.
Starostlivosť / čistenie:
Ak chcete zaistiť optimálny ochranný účinok, musí byť rukavica udržiavaná v bezchybnom stave. Rukavica podlieha prirodzenému opotrebeniu. Ak
existujú viditeľné známky poškodenia, rukavicu vyraďte z používania a vymeňte za novú. Rukavica sa nesmie čistiť tlčením o tvrdý povrch. Je nutné ju
vyčistiť a vydezinfikovať minimálne raz za deň v max. 65 oC horúcej vode čistiacim prostriedkom schváleným na použitie v potravinárskom priemysle.
Odporúčame tiež rukavice vykefovať a odstrániť z nich všetky zvyšky nečistôt (napr. zvyšky mäsa, atď.).
Rukavice možno tiež čistiť vo vhodných k tomu určených čistiacich zariadeniach. Vešajú sa do vhodných čistiacich boxov, aby bol zaistený čo najlepší
čistiaci účinok.
Pokiaľ ide o čistenie, užívateľ musí pracovať v súlade s platnými pokynmi zamestnávateľa na profesionálne zaistenie hygieny.
Skladovanie / preprava:
V čistom, suchom a odvetrávanom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi
úroveň ochrany. Nevystavovať dlhšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Prepravujte pokiaľ možno
v originálnom balení.
Záruka / zodpovednosť:
Všetky ochranné rukavice RETON sú podrobené kontrole kvality materiálov a zmontovaného výrobku v priebehu výroby. Poškodený tovar je nutné
oznámiť výrobcovi v súlade s právnymi predpismi. Výrobca odmieta akúkoľvek povinnosť a zodpovednosť, pokiaľ neboli výrobky opravované v interných
dielňach a neboli riadnym spôsobom udržiavané. Ak tieto produkty nie sú správnym a vhodným spôsobom používané, zaniká záruka alebo zodpovednosť
zo strany výrobcu.
Likvidácia:
Použité rukavice likvidujte v súlade s predpismi pre likvidáciu daného druhu znečistenia a nariadením miestnych úradov.
Notifikovaná osoba, ktorá posudzuje zhodu:
Notified Body No. 2777, Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland.
Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

Výrobca: Reton Hardware Co., Ltd, B-19A04, Diamond Square, Zhongshan E-Road, Shijiazhuang, Hebei, China.
V prípade potreby zistení podrobnejších informácii kontaktujte dovozca:

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

