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Тези защитни очила отговарят на основните изисквания на Регламент (ЕС) N 2016/425
Инструкция за употреба:
Очилата са проектирани, така, че да предпазват очите от ниско енергийно въздействие.
Преди шсяка употреба, уверете се, че продуктът е непокътнат и без повреди. Ако зрението
Ви се влоши или увреди, напуснете работното място и се консултирайте с Вашия очен лекар.
Предупреждение:
- Защитните очила НЕ са неразрушими
- Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при
податливи хора.
- Защитата срещу високоскоростни частици при екстремни температури съществува,
само когато буквата Т е отбелязана непосредсвено след буквата на въздействие, т.е.
FT, BT, AT. Ако буквата Т не присъства, протекторите на очите да се използват само
срещу високоскоростни частици при стайна температура.
- Ако символите F, B I A не са общи за очите и за рамката, тогава по-ниското ниво
трябва да се използва за целите протектори на очите.
- Протектори на очите, които се носят над офталмологични очила с цел предпазване
от високоскоростни частици, може да пренасят въздействие, като по този начин
създават опасност за човека, който ги носи.
- Винаги сменяйте надраскани или повредени стъкла.
- Резервни часи на са налични за тези протектори на очите.
- Очилата се транспортират в оригинална опаковка.
Маркировка
Този продукт има маркировка върху лещите и слепоочията. Инспектирайте и направете
справка със следните тълкувания, за да потвърдите, че очилата отговарят на
експлоатационните нива на защита, които изисквате.
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Идентификация на производителя(MCR Safety)
Европейски стандарт, за който продуктът е одобрен
Европейска маркировка
Ниско енергийно въздействие
Оптичен клас: стойност на референция+/-0,6dpt, 0.12cm/m - продължителна употреба
Защита срещу високоскоростни частици при екстремни температури
Устойчивост на увреждане на повърхността от фини частици
Устойчивост на замъгляване при екстрмни температури
Ултравиолетов филтър, разпознаването на цветовете може да е засегнато
Филтър против отблясъви без инфрачервена спецификация

Отстраняване и излизане от употреба
Преди употреба и при нормални условия на съхранение, работата на очилата няма да
бъде повлияна от стареене. По време на употреба проверявайте често и сменете
незабавно, ако се появи някава повреда.
Съхранение
Съхранявайте продуктите след употреба в чиста, защитена среда, далече от прекомерна
топлина и влага. Препоръчва се температурата на съхранение да бъде между 0 и 30 градуса.
Относителната влажност да бъде между 30% и 70%
Поддръжка
Дезинфекцирайте стъклата и рамките с лек домакински или медицински дезинфектант,
след което ги почистете внимателно, като използвате лек почистващ препарат смесен с
топла вода. Полирайте минимално с меко чисто парче плат или кърпичка. Оставете да
изсъхнат. За почистване на стъклата може да се използва средство за почистване на лещи
на водна основа. Тези методи няма да имат отрицателно влияние върху
ефекта на защитното обрудване на потребителя.
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