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Brukanvisning Instruction

1. Avaa solki

Aseta lenkki pään yli 
olkapäältä vuotärölle 
ja sulje solki.

Säädä oikea koko 
säätösoljella

Aseta lenkki pään yli 
olkapäältä vuotärölle 

2.

1. Öppna spännet

Dra remmen över 
huvudet från axeln till 
midjan och knäpp 
spännet.

2.

1. Open the buckle

Place the loop over 
the head from 
shoulder to waist and 
close the buckle.

2.

3.

Justera rätt storlek med 
justeringsspännet

3.

Set the correct size 
with the adjustment 
buckles

3.



Valmistaja: 

ReipasHeijastin

Kassimatti Oy, Illansuunkatu 3, 32700 Huittinen,  Finland

Varoitus! Tuotetta ei ole tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin 
heijastimeksi. Tuotetta ei saa käyttää missään sellaisessa tilanteessa, joissa 
on vaara, että tuote voi jäädä johonkin kiinni ja aiheuttaa hengenvaaran!

Warning! This product is not intended for any purpose other than that of 
a re�ector. The product must not be used in situations where there is 
a risk that the product may become caught up or tangled in somenthing 
and endanger life.

EN 13356:2001 

100% NYLON

Pesuohje: Pyyhitään kostealla    
Washing instruction: Cleaning with damp cloth 

Tuote täyttää jalankulkuheijastimia koskevan standardin  EN 13356:2001 
vaatimukset.
Produkten uppfyller krav av standarden EN 13356:2001för personre�exer.
Product meets the requirements of standard EN 13356:2001 for visibility 
accessories.

Varning!  Denna produkt är avsedd endast för re�ektor. Produkten får 
inte användas i situationer där det �nns risk för att den fastnar vid något 
och orsakar livsfara.

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 
0403, on tyyppitarkastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 
mukaisesti.
Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 b, FI-00250 Helsinfors, Finland, 
anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat 
denna utrustning enligt SRb 1406/93

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Topeliuksenkatu 41 b, 
FI-00250 Helsinki, Finland, noti�ed body no. 0403, has EC type-examined 
this type of personal protective equipment according to the PPE directive 
89/686/EEC.

www.kassimatti.fi www.reipaskauppa.fi www.reipastalkoot.fi
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