
                 NÁVOD K POUŽITÍ

Svářečské ochranné brýle typu BLITZ (4160), katalogové číslo: 400095
                                  
Certifikace a normy: ochranné brýle splňují požadavky normy  EN 166:2001 (Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení) a 
EN175:1997 (Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech).

Použití, popis:
odklápěcí svářečské brýle s nepřímou ventilací přes 4 ventilační otvory, vnitřní plastový zorník + odklápěcí skleněný zorník s tmavostí 5. 
Tyto svářečské brýle jsou navrženy na ochranu očí uživatele před zraněním v důsledku mechanického působení. Jsou vhodné pro broušení
i svařování.
Vyměnitelné náhradní části: elastický pásek, filtry na skleněném (odklápěcím zorníku). Okuláry lze vyměnit za okuláry s jiným stupněm 
tmavosti). 
Pro vaši osobní bezpečnost noste brýle po celou dobu, kdy jste vystaveni nebezpečí. V případě poškození brýlí, pocitu závratě nebo 
podráždění okamžitě přerušte práci a opusťte oblast, kde hrozí nebezpečí.
Části ochranných brýlí, které jsou v kontaktu s pokožkou uživatele jsou vyrobeny z materiálů, u kterých nebylo zjištěno žádné negativní 
působení na pokožku.

Návod na údržbu ochranných brýlí
Stav brýlí kontrolujte před každým použitím. Brýle musí pohodlně sedět na nose a bezpečně překrývat oči. Nepoužívejte poškrábané, silně
znečištěné nebo jinak poškozené brýle. Zorníky čistěte optickou utěrkou nebo umyjte mýdlovou vodou 
a osušte jemnou tkaninou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Části brýlí, které jsou v kontaktu s pokožkou uživatele mohou být 
desinfikovány alkoholovými desinfekčními prostředky. Nepokládejte na brýle těžké věci.

Skladování, přeprava, likvidace
Skladujte v původním nebo jiném vhodném obalu na suchém a čistém místě. Chraňte před kontaktem s chemickými látkami a jejich 
výpary a kontaktem s drsnými a ostrými předměty. Přepravujte v původním balení nebo v pevném pouzdru. Nepoužitelný výrobek 
likvidujte dle zákona o odpadech – lze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Upozornění!
Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě jej vyměňte za nový.
Za správných podmínek skladování a používání poskytují brýle dostatečnou ochranu očí po dobu 2 let. Nicméně je doporučeno vyměnit je
za nové podle potřeby za 1-2 roky. 

Tento výrobek je určen na ochranu proti středním rizikům nebezpečím, nejsou nezničitelné!
Neupravujte ani neprovádějte žádné změny na tomto výrobku.
Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky snižují viditelnost a vážně snižují ochranné vlastnosti brýlí – bezprostředně je vyměňte za nové. 
Vedoucí zaměstnanec kontroluje správné používání ochranných pomůcek vhodných pro konkrétní pracovní prostředí.  Používejte pouze 
certifikované ochranné brýle. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických 
reakcí. Pokud nejsou symboly F, B a A na zornících a rámečku stejné, platí pro celé brýle symbol s nejnižší ochranou. Nosíte-li brýle na 
ochranu proti rychle se pohybujícím částicím na běžných dioptrických brýlích, mohou svrchní brýle předávat energii z nárazů dále do 
spodních brýlí. 
Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu ochranných brýlí. Je na zodpovědnosti každého uživatele,
aby posoudil, zda výrobek využívá za vhodných podmínek.

Značení  - symboly na zornících a rámečku k identifikaci výrobce, ochranných vlastností a stupně výkonnosti ochranných brýlí:
na vnitřním zorníku: obchodní značka výrobce, označení CE (shoda s Nařízením 89/686/CEE), značení 1 - optická třída (nejméně namáhá 
oči – lze nosit dlouhodobě) a F – symbol ochrany proti vysokorychlostním částicím s nízkou energií (45 m/s),
na vnějším zorníku: 5  - číslo filtru (tmavost),  JY – identifikační značka modelu výrobce,  1 - optická třída, označení CE,
rámeček - obchodní značka výrobce, EN 175 – číslo příslušné normy, označení CE
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