
Bruksanvisning Ekman vest med høy synlighetsgrad. 
 
Type N.o L140HV-L160HV 
Type N.o L149 med utvidelse ”O” for oransje HV stoff 
eller ”Y” for gul (Lime) HV stoff 
 
 
Tilpassing og justering av vest med høy synlighets grad L149HV – L160HV 
1 – Tilpass vest over skuldrene som en normal jakke 
2 – Fest ben remmer. 
3 – Lukk glidelås 
4 – Ved å stå oppreist, skal vesten være komfortabel, uten å utøve press på bryst eller skuldre. 
5 – En verktøy veske er tilgjengelig og kan tilpasses til en foretrukket side. 
For L149 ”O” eller L149 ”Y” se tilleggs instruksjonsblad. 
  
Advarsel: 
Følg kun retningslinjer for EN471 Klasse 1 for denne høy synlighets grad vest, ikke for bruk der anvendelses 
område krever en høyere ytelse av synlighetsgrad.  
 
Bruksbegrensninger:  
Denne høy synlighets grad vesten er samsvarer med bestemmelsene Råds Direktiv 89/686/EEC, og den 
Europeiske standeren EN471 Klasse 1 og skal derfor bare bli brukt som fastsatt i de bestemmelsene. Det er 
anbefalt at høy synlighets grad vesten brukes som en personlig utgave, men viss den brukes av flere, skal hver 
bruker følge produsentens instruksjon for bruk, inspeksjon osv. på nøyaktig samme måten som ved personlig 
bruk.  
 
Pakking og lagrings instruksjon: 
For transport bør vesten pakkes i en tekstil bag av passende størrelse og ikke i sammen med noe skarpt verktøy 
og lignende. Vesten må returneres til lagringsplass når den ikke er i bruk, og skal ikke bli lagt igjen på 
arbeidsplassen. Vesten skal ikke pakkes og lagres med skarpe verktøy/gjenstander, loddebolt, syreholdig utstyr. 
Oppbevares på en kald og tørr plass, vekk fra direkte sollys. Ikke lagring nær radiator, ovn, steamrør, eller 
plasser hvor stoffet og refleksstripene kan bli gjenstand overdreven varme eller damp.  
 
Merking: 
De høy synlighets varslings klær er gruppert i tre klasser (1,2,3) hvor klasse 3 er den som har høyest 
synlighetsgrad. Produkt merkelappen er merket X=1, da menes klasse 1 og med synlig bakgrunns materiale av 
minimum 0,14m2 og retur reflekterende materiale av minimum 0,10m2. Den retur reflekterende tapen er 
gruppert i to klasser (1,2) der klasse 2 har den høyeste graden av retur refleks. Produkt merkelappen er merket 
Y=2 som menes klasse 2 av retur reflektering av tapen. 
 
Vaske instruksjon:  
Lett smuss på stoffet kan fjernes med fuktig svamp. Mer inngrodd skitt kan fjernes med såpe eller mildt 
vaskemiddel. Unngå å få såpe inni justerings låser. Rengjør med rent vann, fjern overskytende fuktighet med en 
fille og tillat og tørke naturlig vekk fra alle direkte varme kilder. Større forekomster av kreosot eller grease kan 
fjernes med fortynnet oppløsning av kraftig vaskemiddel og vann. Den fortynnede vesken skal arbeides inni 
stoffet med en børste og så skylles av med rent vann. Tørk av så mye som mulig og la tørke naturlig, vekk fra 
direkte varme. For maskin vask se merkelappen på produktet. Maksimum antall rengjørings prosesser med 
maskin er 25. 
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