
Инструкция за ползване на маски (очила) за ски и сноуборд - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Тези очила са предназначени само за ски или сноуборд, за развлекателни цели! Не трябва да се използва като предпазно средство за професионални цели, за моторни спортове,
за управление на мотоциклети, скутери, моторни шейни и на други подобни превозни средства! Не трябва да се използва като предпазно средство за промишлена употреба!

 Ски очилата принадлежат към личните предпазни средства категория 1, за защита на ползвателите от незначителни рискове.
 Ски очилата предпазват от студ, сняг, вятър, прах, вредни ултравиолетови лъчи и предлагат защита само срещу минимална механична енергия отвън.
 Ски очилата не може да защитят от силни удари, силно ускорени летящи предмети или сблъсък.
 Ски очилата увеличават оптичната яснота при ярка слънчева светлина, като същевременно намаляват риска от увреждане на очите. Дори когато небето е облачно, радиацията остава по-

висока в планините, отколкото в низините.
 Визьорите абсорбират вредните за очите UV-A, UV-B и UV-C лъчи до 100 %, но очилата не са проектирани за предпазване от директна слънчева светлина. 
 ВНИМАНИЕ! Не се допуска ски очилата да се използват за директно наблюдение на слънцето, това може да доведе до трайни увреждания на очите и дори до слепота!
 Строго се забраняват промени, модификации, поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на маските, освен препоръчаните от производителя! 
 Ски очилата са произведени от материали, които са подходящи за температури до -20°C и за които е известно, че при потребители с нормално здравословно състояние, при носенето и 

контакт с лицето не предизвикват раздразнение на кожата или други увреждания на здравето. Пенопластите от които са произведени са нежни и меки, притежават попиваща способност 
и предлагат допълнително точно прилепване чрез еластична лента.

 На етикета, опаковката и/или на продукта са отпечатани номерът на модела, името, а при някои модели, вариантът и категорията на филтъра.
 След падане, удар върху очилата или след по-дълго съхранение, те трябва да бъдат проверени за повреди на визьора, корпуса и на захващащата лента. Редовно поверявайте ски маската 

за износване и повреди, при наличие на такива, сменете я незабавно.
 ВНИМАНИЕ! Повредени, надраскани или с петна визьори, но също и зачупени или захабени корпуси на очилата, не се допуска да се използват повече.
 Ски очилата не се препоръчват при шофиране!
 Ски маската не е играчка и не трябва да се използва от деца по време на игра и когато съществува риск от удушаване!
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Напасване и поставяне
Ски очилата не трябва да са твърде малки, в противен случай ще имате пролука между каската и очилата или намалено зрително поле. Те също не трябва да са твърде големи, в противен 
случай рамката ще притиска силно носа. Ски очилата може да се напасват чрез затягане или отпускане на еластичната лента, чрез катарамата. Каишката и катарамата трябва да са 
едновременно удобно и здраво закрепени, без силно да притискат носа!
При използване на ски очилата с каска, първо отворете държача на фиксиращия механизъм за очила в задната част, след това поставете каската и на края монтирайте очилата. За сваляне на 
очилата, първо освобождавате държача на фиксиращия механизъм на каската и внимателно издърпвате маската напред и нагоре и така да се освободи еластичната гумена лента на маската от 
каската. Лентата на очилата трябва да бъде закачена на държача на фиксиращия механизъм на задната страна на каската. Каската и очилата трябва да бъдат настроени по такъв начин, че 
между тях да остане малко разстояние. Не позволявайте каската да избутва очилата към носа ви. Не запушвайте вентилационните отвори на очилата (например с шал или долният ръб на 
каската), защото по този начин провокирате запотяването на плаките и загубата на видимост.

Съхранение
При транспортиране ски очилата трябва да са опаковани в доставената при повечето модели кутия или текстилна торбичка. Продължителното използване на очилата по предназначение 
зависи много от грижите и честотата на използване от потребителите. Съхранението не трябва да се извършва при температури над +50°C. Маската трябва да се държи далеч от източници на 
топлина. Не я оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите температури влошават състоянието на маската, могат да я деформират и тя губи 
определени функции, като най-важната от тах е възможността да филтрира вредните UV лъчи. Не съхранявайте маската в деформирана позиция и с опъната еластична лента. Избягвайте 
ненужно излагане на слънце. Избягвайте контакта на маската с разтворители или други химикали, те могат да я повредят!
 
Почистване, поддръжка и дезинфекция
Вътрешната страна на визьора е с нанесено покритие против запотяване (antifog), което след овлажняване е изключително чувствително на издраскване и изтриване. Поради тази причина се 
допуска да се почиства само в сухо състояние, с мека и чиста кърпа, без химикали и абразивни материали! Външната страна на визьора, както и корпусът на очилата може да бъдат 
почиствани с влажна кърпа или под течаща питейна вода и сапун и след това да бъдат подсушавани с мека, чиста кърпа. Винаги след почистване оставяйте маската напълно да изсъхне на 
въздух. Защитата на очилата намалява с времето, препоръчителна е смяна с нови, след 3 години употреба. При надраскване на плаките, очилата следва да не се използват повторно.
ВНИМАНИЕ: БЕЗ почистващи препарати, агресивни  или спрейове!
 
Спесификации
Ски очилата Relax отговарят на Европейската директива 89/686 / CEE в съответствие с нормата EN 174, оптичен клас 1 и категория на затъмнение S2. 
Вентилационна система, регулиране на обиколката, двойни, слепени плаки, защита 100% UV 400.
Материали: Корпус TPU, плаки - поликарбонат , вътрешна част – полиуретанова пяна.
Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com
Дистрибутор Релакс: Catherine Life a.s., U Prioru 5, 16100 Prague, Czech Republic, www.catherinelife.com  . Произведени в Тайван. 
Дистрибутор Спуки: Spokey sp. z o.o. al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, Poland, www.spokey.pl

Трансмисия на светлината
Най-добрите ски очила не са тези, които имат висока производителност на филтъра, а тези, които най-добре отговарят на преобладаващите метеорологични условия. 
Предаването на светлина, което обикновено се дава като стойност на VLT е процентът, с който светлината може да проникне през стъклото. Тя е между 0% и 100%. Колкото по-висок е 
коефициентът, толкова по-ниска е светлинната пропускливост.
Категория S0 - Пропускат между 80% – 100% от слънчевата светлина. Плаки без цвят или в много светъл нюанс. Подходящи са за дейности на закрито или при мрачно и облачно време. 
Категория S1 - Пропускат между 43% – 80% от слънчевата светлина. Плаки в светъл нюанс. Подходящи са при условия с по-ниска яркост и намалена слънчева светлина. 
Категория S2 - Пропускат между 18% – 43% от слънчевата светлина. Умерено затъмнени плаки. Средно тъмен филтър, подходящ за средно слънчево излъчване и за ежедневно носене.
Категория S3 - Пропускат между 8% – 18% от слънчевата светлина. Тъмни цветове и нюанси плаки. Подходящи са при ярка слънчева светлина. 
Категория S4 - Пропускат между 3% – 8% от слънчевата светлина. Много тъмни нюанси. Подходящи са само при изключителна яркост и слънчева светлина.

http://www.catherinelife.com/

