
 
 

Очилата са направени в съответствие с насоките на Европейската директива 
89/686 / EEC и са в съответствие с европейския стандарт EN-166 - Лична 
защита на очите - Изисквания.

 

Област на приложение - Основно приложение - Неопределени механични 
опасности. Неопределени

 

опасности

 

причинени от ултравиолетово, видимо, 
инфрачервено и слънчево лъчение. Те не предпазват от пръски на разтопени 
метали и горещи твърди вещества.

 

Обяснение на символите използвани върху очилата в съответствие със 
стандарта EN-166, важно за правилния подбор на лични предпазни средства 
и безопасността на употреба:

 

- 1 - оптичен клас 1 - най-високият клас по скала от 1 до 3. Клас 1 е 
предназначен за използване през цялата

 

работна смяна, докато З не е 
предназначен за продължителна употреба.

 

- F - Символ на механична якост за стъкло и за рамката . Устойчивост на 
частици при висока скорост. Ниско енергийно въздействие.

 

Съхранение:

 

Очилата трябва да се съхраняват и транспортират в сухи и 
проветриви условия, далеч от преки източници на топлина и химикали, в 
оригиналната опаковка на производителя или еквивалент, за да се предпазят 
от повреди. Някои химикали могат да повлияят неблагоприятно на този 
продукт. Моля, обърнете се към производителя за подробности.

 

Полезният живот на предпазните очила не е ограничен във времето и зависи 
от условията на съхранение, транспорт и употреба. Всички компоненти 
трябва да бъдат проверени за образуване на пукнатини. пробиви, подутини, 
мехури, деформации, драскотини, необичайно обезцветяване или 
избледняване или матиране. Появата на някой от гореспоменатите симптоми 
показва загуба на функционални свойства и изисква подмяна на очилата с 
нови. Не се използват допълнителни и резервни части за очила. Повредените 
елементи не могат да бъдат поправени. Не използвайте повредени 
компоненти. Компонентите на очилата могат да се износят и трябва да се 
проверяват всеки път преди употреба. Високоскоростната защита срещу 
удари от частици, носена със стандартни медицински очила, може да предаде 
удар, създавайки опасност за потребителя. Ако горните препоръки не бъдат 
спазени, ефективността на личните предпазни средства ще бъде значително 
намалена. Ако имате съмнения, незабавно се свържете с производителя.

 

Почиствайте с влажна кърпа с добавка на общи препарати. Не използвайте 
вещества, съдържащи детергенти, разяждащи агенти, разтворители и др.

 

Забележки: Според сегашните познания използваните материали не 
предизвикват дразнене на кожата. Ако се развие дразнене, консултирайте се 
с лекар.

 

Нотифициран орган: DIN CERTCO GmbH, PrÜf - und Zertifizierungszentrum 
Aalen

 

Gartenstraße

 

133, 73430 Aalen, номер на единица -0196. 

 

010378 Защитни очила KALAHARI
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