
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto pro-
duktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omeze-
ní a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

POUŽITÍ
• Tyto brýle chrání před nárazem s nízkou energií (F) a nej-

sou vhodné k ochraně proti dílům letícím vysokou rychlostí 
(např. při práci s nářadím pro nastřelování svorníků a šrou-
bů atd.)

• Brýle nejpozději po 24  měsících vyměňte za nové. 
BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ 
• Materiály přicházející do styku s pokožkou uživatele brýlí 

mohou u choulostivých osob vyvolat alergické reakce.
• Žádné ochranné brýle nemohou zajistit absolutní ochranu 

proti úrazům.
• Stupeň účinnosti závisí od nejrůznějších vlivů (např. od 

úhlu nárazu, odražení atd.)
• Tyto ochranné brýle nejsou žádnou náhradou za bezpeč-

nou pracovní techniku. 
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
• Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či 

transport.
• Skladujte zabalené při teplotách 5—40 °C.
• Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Žádné.
• U modelu OB159 je možno dokoupit náhradní kruhové 

DIN zorníky — obj. kód 5787-4.
KONTROLA
• Pravidelně kontrolujte průhledný štít ohledně poškrábání, 

prasklin a poškození.
• V případě poškození je nutné brýle dále nepoužívat.
PŘIZPŮSOBENÍ
• Brýle mají univerzální tvar pro nošení.
ÚDRŽBA
• Brýle čistěte vlažnou vodou, lze je dezinfikovat běžnými 

dezinfekčními prostředky.
ZNAČENÍ 

EN166 Číslo normy
EN175 Číslo normy (model OB159)
EN379 Číslo normy
DIN Certifikační značka
0196 Číslo certifikačního místa
CE Znak konformity s EU
F Mechanická pevnost (náraz s nízkou energií), 45 ms¯¹
1- Optická klasifikace pro trvalé použití
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Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s tým-
to produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na 
obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

POUŽITIE
• Tieto okuliare chránia pred nárazom s nízkou energiou (F) 

a nie sú vhodné k ochrane proti dielom letiacim vysokou 
rýchlosťou (napr. pri práci s náradím pre nastreľovanie 
svorníkov a skrutiek atď.) 

• Okuliare najneskôr po 24 mesiacoch vymeňte za nové.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
• Materiály prichádzajúce do styku s pokožkou užívateľa oku-

liarov môžu u chúlostivých osôb vyvolať alergické reakcie. 
• Žiadne ochranné okuliare nemôžu zabezpečiť absolútnu 

ochranu proti úrazom. 
• Stupeň účinnosti závisí od najrôznejších vplyvov (napr. od 

uhla nárazu, odrazenie atď.) 
• Tieto ochranné okuliare nie sú žiadnou náhradou za bez-

pečnú pracovnú techniku  .
BALENIE A SKLADOVÁNIE
• Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie 

či transport.
• Skladujte zabalené pri teplotách 5—40 ° C.
• Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.
PŘÍSLUŠENSTVO
• Žiadne. 
• Pri modeli OB159 je možné dokúpiť náhradné kruhové 

DIN zorníky — obj kód 5787-4.
KONTROLA
• Pravidelne kontrolujte priehľadný štít ohľadom poškria-

baniu, prasklín a poškodení. 
• V prípade poškodenia je nutné okuliare ďalej nepoužívať.
PRISPÔSOBENIE
• Okuliare majú univerzálny tvar pre nosenie.
ÚDRŽBA
• Okuliare čistite vlažnou vodou, možno ich dezinfikovať 

bežnými dezinfekčnými prostriedkami.
ZNAČENIE

EN166 Číslo normy
EN175 Číslo normy (model OB159)
EN379 Číslo normy
DIN Certifikačná značka
0196 Číslo certifikačného miesta
CE Znak konformity s EÚ
F Mechanická pevnosť (náraz s nízkou energiou), 45 ms¯¹
1- Optická klasifikácia pre trvalé použitie
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CZ SK
NÁVOD K POUŽITÍ

OCHRANNÉ BRÝLE
OB103, OB111, OB159 OB103, OB111, OB159

NÁVOD NA POUŽITIE
OCHRANNÉ OKULIARE


