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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ UTILIZAŢI PRODUSUL TREBUIE SĂ CITIŢI ACESTE 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.INSTRUCŢIUNI.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.Păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea folosi pe viitor.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i ATENŢIONARE! Trebuie să citiţi toate atenţionările referitoare la siguranţă şi toate 
wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.indicaţiile legate de utilizarea în condiţii de siguranţă.
Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem LPPP01U – dalej „odzież” jest wyprodukowany Mantaua de ploaie cu glugă LPPP01U – mai departe „îmbrăcăminte” este fabricată în 
zgodnie z normą PN-EN 340:2006 (EN 340:2003).conformitate cu standardul PN-EN 340:2006 (EN 340:2003).
Produkt ten jest środkiem ochrony osobistej o prostej konstrukcji należącym, do I kategorii Acest produs este un mijloc de protecţie personală cu construcţie simplă care face parte din 
przeznaczonym do ochrony użytkownika przed czynnikami atmosferycznymi, bez categoria I destinat pentru protecţia utilizatorului împotriva factorilor atmosferici, cu 
uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych.excepţia factorilor excepţionali şi extremi.
1.PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE1.DESTINAŢIE ŞI UTILIZARE
Płaszcz służy do ochrony przed deszczem i warunkami atmosferycznymi bez uwzględnienia Mantoul este destinat pentru protecţie împotriva ploii şi condiţiilor atmosferice cu excepţia 
czynników wyjątkowych i ekstremalnych.factorilor excepţionali şi extremi.
Zmniejszenie skuteczności ochrony:Diminuarea eficacităţii de protecţia:
a)działanie ognia lub gorących powierzchni;a)acţiunea focului sau a suprafeţelor fierbinţi;
b)działanie niskich temperatur;b)acţiunea temperaturilor scăzute;
c)rozpuszczalniki;c)diluanţi;
d)środki chemiczne kwasy, zasady;d)substanţe chimice, acizi, baze;
e)środki żrące;e)substanţe corozive;
f)starzenie się materiału;f)învechire material;
g)użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.g)utilizare neconformă cu destinaţia produsului.
Rozmiar odzieży powinien być dobrany we właściwy sposób. Przy dobieraniu rozmiaru 
ubrania należy zwrócić uwagę na to, żeby było wygodne i żeby dawało swobodę ruchu. 
Rozmiar należy sprawdzić, przymierzając ubranie przed przystąpieniem do pracy. 

2.KONSERWACJA2.ÎNTREŢINERE
Produkt jednorazowego użytku. Po zakończeniu okresu użytkowania odzież należy Produs de uz unic. După sfârşitul perioadei de utilizare trebuie să reciclaţi articolul de 
zutylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska.îmbrăcăminte în conformitate cu regulile de protecţie a mediului.

3.MATERIAŁY3.MATERIALE
Wyrób wyprodukowany jest z polietylenu.Produsul este fabricat din polietilen.
Użyte do produkcji materiały nie wywołują na ogół podrażnień ani reakcji alergicznych. Mogą Materialele utilizate pentru producţie nu provoacă în general iritaţii sau reacţii alergice. Totuşi 
jednakże występować indywidualne przypadki takich reakcji. W takim przypadku należy pot apărea cazuri individuale de astfel de reacţii. În acest caz trebuie să încetaţi să folosiţi 
zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować się z lekarzem.produsul şi să apelaţi la sfatul unui medic.

4.PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT4.DEPOZITARE ŞI TRANSPORT
Przechowywać w miejscach suchych, wentylowanych, chronić przed słońcem i wysoką Depozitaţi în locuri uscate, aerisite, feriţi de soare şi temperaturile ridicate. Transportaţi în 
temperaturą. Transportować w opakowaniu foliowym. Podczas transportu odzież należy ambalajul de folie. În timpul transportului trebuie să protejaţi produsul de îmbrăcăminte 
zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.împotriva factorilor atmosferici şi daunelor mecanice.

Mărimea hainelor trebuie selectată în mod corespunzător. Atunci când selectaţi mărimea 
hainelor trebuie să aveţi grijă la faptul că trebuie să fie confortabile şi să asigure libertatea de 
mişcare. Trebuie să verificaţi mărimea înainte de a începe să lucraţi. 
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