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Преди употреба внимателно прочетете инструкцията! 
Приложение: Очилата/ защитни очила са проектирани да работят с нисък риск и осигуряване на защита на очите срещу въздействието на частици с 
ниска енергия на удара, получена по време на работа на потребителя с машини за обработка на метали, дърво, пластмаса, керамика и прах, чипс и 
т.н. Предпазните очила не защитават напълно, а частично. По време на използване е необходимо от допълнително внимание. Очилата не 
предпазва от лазерно лъчение. 
Не използвайте защитни очила за колоездене, мотоциклет или мотопед. 
Не използвайте очилата за спортни дейности. Очилата не са предназначени за пейнтбол. 
Очилата не предпазват от разтопен метал, токов удар или газове и изпарения. 
Очилата не предпазват очите по време на заваряване. Очила не заместват сигурността при работа с машини и трябва да се използват заедно с 
други ЛПС, за да се гарантира пълна защита. 
Потребителят трябва да провери дали параметрите на очилата, отговарят на условията на работа, за да е осигурен в подходящата защита на очите. 
На предпазните очила не се правят никакви ремонти, изменения или модификации. Да не се използват очила, които са надраскани, напукани, 
замъглени или ако видимостта не се подобри след почистване. 

Срокът на годност може да бъде оценен въз основа на използването на продукта. При появата на механични повреди правят продукта негоден и 
трябва незабавно да бъде изваден от употреба. Предпазните очила очилата не осигуряват защита за неопределено време, състоянието на продукта 
трябва да се проверява преди всяка употреба. Надраскани или повредени, очилата трябва да бъдат заменени преди употреба на нови, за да 
осигурят ефективна защита. 
Неспазването и допускане на несъответствие по време на използването на препоръките на тази инструкция намалява ефективността на тяхното 
защитно действие и може да доведе до увреждане на зрението Очила са изработени от материали, които не предизвикват алергични реакции и не 
се отразяват на тялото по какъвто и да е негативен начин. 

Експлоатация и поддръжка: Разгънете рамката на очилата направете корекции ако е възможно. Очилата трябва да са поставени на лицето, така 
че рамката на очилата да лежи удобно на носа и ушите. В случай, че на очилата има гумена лента за регулирате, коригирайте дължината според 
размера на главата и сложете на лицето, така че предпазните очила плътно да се придържат към него. 
Материалите, от които е направен продукта, не трябва да се отразят неблагоприятно на потребителя за неговата хигиена или здравето. Не са 
известни случаи материала на тези предпазни очила да предизвика алергични реакции, но всяко вещество, съдържащо се в материала на продукта 
или, което е компонент на продукта може да бъде алерген, напр. Памук, кожа, пластмаса, метал, латекс, бои и др . Хората с особена чувствителност 
е препоръчително преди да използвате предварително тестване на продукта или медицинска консултация. 

Символи обяснение: EN166 - стандартен номер, 1 - Оптичен клас; F - символ на защита срещу въздействието на твърди частици с ниска енергия, 
CE - знак 
Поддръжка / почистване / дезинфекция: Почистете със сапун и топла вода, подсушете с мека кърпа. Ако е необходимо, дезинфектирайте с мек 
почистващ препарат или дезинфектант съдържащ медицински агент. Не използвайте разтворители. Веднъж на всеки три месеца се препоръчва 
дезинфекция. Дезинфекцията на всички части в контакт с потребителя, да се направи с помощта на сертифицирани средства с цел обеззаразяване 
Съхранение: Предпазните очила трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина 
и химикали. Избягвайте да съхранявате в близост до остри и твърди предмети, които могат да повредят повърхността на стъклата. Производителят 
не носи отговорност за качеството на съхраняване на продукта при  отклоняване от указанията. 
Тези защитни мерки отговарят на изискванията на Директива 89/686 / ЕИО на Съвета и Европейския стандарт EN 166 01/2002. 

Упълномощен представител: P.H.U. Inter-S, Ул. Mazowiecka 10, 96-300 Żyrardów, www.inter-s.pl 
Сертифициращ орган: CRITT SPORTS LOISIRS, Za дю SANITAL, 21 Rue Albert Einstein, 86100 Шательоро, Франция, нотифициран Брой тялото: 0501 
Дата на производство: ……… 
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Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! 
Zastosowanie: Okulary/gogle ochronne są przeznaczone do prac o niskim stopniu ryzyka i stanowią ochronę oczu przed przez uderzeniem cząstek o małej 
energii uderzenia, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych oraz przed kurzem, 
wiórami, itp. Okulary/gogle nie chronią całkowicie, ale częściowo. W czasie używania należy zachowywać szczególną ostrożność. Okulary ochronne nie 
zabezpieczają przed promieniowaniem laserowym. 
Nie należy używać okularów ochronnych do jazdy na rowerze, motorze lub motorowerze. 
Nie używać okularów do aktywności sportowych. Okulary nie są przeznaczone do gry w paintball. 
Okulary nie chronią przed stopionym metalem, porażeniem prądem lub gazami czy oparami. 
Okulary nie chronią oczu podczas spawania. Okulary nie zastępują zabezpieczeń będących na wyposażeniu maszyn i powinny być używane wraz z nimi w 
celu zapewnienia pełnej ochrony. 
Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry okularów odpowiadają warunkom danej pracy, w celu zapewnienia prawidłowej ochrony oczu. W okularach nie 
należy dokonywać żadnych napraw, zmian ani modyfikacji. Nie używaj okularów, które są porysowane, pęknięte, niewyraźne lub jeżeli widoczność nie 
poprawia się po oczyszczeniu.   
Okres trwałości: można ocenić na podstawie zużycia produktu. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być natychmiast 
wycofany z użytkowania. Okulary/gogle ochronne nie zapewniają ochrony bezterminowo, stan produktu należy sprawdzać przed każdorazowym użyciem. 
Zarysowane lub uszkodzone należy wymienić przed użyciem na nowe, sprawne. 
Nieprzestrzeganie i niestosowanie się podczas użytkowania do zaleceń przedmiotowej instrukcji zmniejsza efektywność ich działania ochronnego oraz może 
doprowadzić uszkodzeń narządu wzroku 
Okulary wykonane są z materiałów które nie wywołują objawów alergicznych i nie oddziałują na organizm w żaden negatywny sposób.  
Użytkowanie i obsługa: Rozłożyć ramki okularów i dokonać ich regulacji, jeśli jest to możliwe. Okulary umieścić na twarzy tak, aby ramki okularów leżały 
komfortowo na nosie oraz uszach. W przypadku gogli lub okularów z gumką dopasować jej długość do wielkości głowy i umieścić na twarzy tak, aby 
gogle/okulary dokładnie do niej przylegały. 
Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Nie ma znanych przypadków, iż materiały 
okularów/gogli powodują reakcje alergiczne, jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, 
np. bawełna, skóra, tworzywa, metalowe elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie 
produktu lub konsultację lekarską. 
Wyjaśnienie oznaczeń: EN166 - numer normy;1 - klasa optyczna ;F - symbol ochrony przed uderzeniami cząstek stałych o niskiej energii ;CE - znak  
Konserwacja/czyszczenie/dezynsekcja: Czyścić mydłem i letnią wodą, wysuszyć suchą, gładką ściereczką. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdezynfekować 
łagodnym środkiem zawierającym detergenty lub dezynfekującym środkiem medycznym. Nie używać rozpuszczalników. Raz na 3 miesiące zaleca się 
dezynsekcję. Dezynsekcję wszystkich części, mających kontakt z użytkownikiem dokonać za pomocą ogólnodostępnych środków do dezynsekcji  
Przechowywanie: okulary ochronne powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego i chemikaliów. Należy unikać przechowywania w sąsiedztwie ostrych i twardych przedmiotów, które mogą rysować i uszkadzać 
powierzchnię okularów. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. 
Niniejsze środki ochronne spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG oraz normy europejskiej EN 166 01/2002.  
Upoważniony przedstawiciel: P.H.U. INTER-S, ul. Mazowiecka 10, 96-300 Żyrardów, www.inter-s.pl 
Jednostka certyfikująca: CRITT SPORT LOISIRS, Za du Sanital, 21 Rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT, Francja, Numer jednostki notyfikowanej: 
0501 
Data produkcji: ……………..  


