CS
Výrobek je v souladu s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS podle
normy ČSN EN ISO 12312-1(Sluneční brýle pro všeobecné použití).
Pokyny pro uskladnění, používání, čištění, údržbu, revizi
a dezinfekci: Čištěte skla čistou vodou, jemně je utřete měkkým
hadříkem a nechte volně uschnout. Po použití uložte brýle do
pouzdra. Brýle pravidelně kontrolujte a ujistěte se, že nejsou poškozené. V takovém případě je třeba brýle vyměnit. Poškrábaná
či poškozená skla je třeba vyměnit. Brýle uskladňujte na suchém
místě při pokojové teplotě, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Tyto brýle jsou určeny pouze k ochraně před slunečním zářením.
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte k přímému pozorování slunce. Brýle nejsou
vhodné na ochranu před zdrojem umělého světla, například
v soláriu. Brýle nejsou vhodné na ochranu zraku před
mechanickými riziky, jako například nárazem. Brýle nejsou
vhodné při řízení motorového vozidla za soumraku nebo v noci
u slunečních brýlí kategorie 3, kategorie 2, a kategorie 1, pokud
je propustnost skel nižší než 75%.

KATEGORIE 0: komfort, módní doplněk
KATEGORIE 1: slabé sluneční záření
KATEGORIE 2: středně silné sluneční záření
KATEGORIE 3: silné sluneční záření
KATEGORIE 4: velmi silné sluneční záření. Nehodí se při řízení motorového vozidla a při používání v cestovním provozu.
ZVLÁŠTNÍ DRUHY SKEL: fotochromatická, polarizační,
gradientní.
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SK
Výrobok zlučiteľný s európskou smernicou č. 89/686/EHS
podle normy ČSN EN ISO 12312-1 (Slnečné okuliare na všeobecné používanie).
Pokyny na uskladnenie, použivanie, čistenie, údržbu, revíziu
a dezinfekciu: Vyčistite skla čistou vodou, jemne ich utrite mäkkou handričkou, alebo ich nechajte voľne vyschnúť. Po použití
uložte okuliare do ich puzdra. Pravidelne prezrite svoje okuliare
a skontrolujte, či nie sú poškodené. Pokiaľ to tak je, tak ich nahraďte. Poškrabané či poškodené sklá treba nahradiť. Uskladňujte okuliare v suchom prostredí pri izbovej teplote, v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla. Tieto okuliare sú určené len na
ochranu pred slnečným žiarením.
UPOZORNENIE:
Nepoužívejte na priame pozorovanie Slnka. Nie sú vhodné na
ochranu pred zdrojom umelého svetla, například v soláriu. Nie
sú vhodné na ochranu zraku pred mechanickými rizikami jako
náraz. Ni esu vhodné na vedenie motorového vozidla za súmraku
alebo v noci, v pripade kategórie 3, kategórie 2 a kategórie 1 len
v prípade, ak priepustnosť svetla je nižšia jako 75 %.

KATEGÓRIA 0: comfort, imidžové
KATEGÓRIA 1: slabé slnečné žiarenia
KATEGÓRIA 2: stredne silné slnečné žiarenie
KATEGÓRIA 3: silné slnečné žiarenie
KATEGÓRIA 4: veľmi silné slnečné žiarenie. Nevhodné
na riadenie motorového vozidla a na použitie v cestnej
premávke.
OSOBITNÝ DRUH SKIEL: fotochromatické, polarizačné,
gradientné.
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