
Инструкция за ползване на слънчеви очила - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА СЛЕДВАЩИ СПРАВКИ 

Слънчевите очила са от съществено значение за хора, които са изложени на високи нива ултравиолетова светлина (UV), особено по време на дейности като зимни или 
водни спортове и шофиране. Продължителното излагане на ултравиолетови лъчи без защита увеличава риска от увреждане на очите. Те са напълно невидими и не 
причиняват усещане за топлина, което ги прави още по-коварни. 

 Слънчевите очила абсорбират вредните за очите UV-A, UV-B и UV-C лъчи до 100 %, но не са проектирани за предпазване от директна слънчева светлина.
 Строго се забраняват модификации, поставянето на аксесоари и отстраняването на оригинални части от очилата, освен препоръчаните от производителя!
 Някои модели са оборудвани с допълнителни лещи, за различни атмосферни условия или подсигуряваща връзка, която да придържа стабилно очилата ви.
 Тази категория продукти са лични предпазни средства от I категория и са предназначени за ползване от деца и възрастни.
 Продуктът предоставя ограничена защита за очите. Не защитава потребителя от всякакви опасности.
 Рамката, когато е в контакт с кожата може да причини алергични реакции при податливи хора. Ако това се случи трябва да се потърси консултация с лекар.
 Очилата увеличават оптичната яснота при ярка слънчева светлина, като същевременно намаляват риска от увреждане на очите. Дори когато небето е облачно, 

радиацията остава висока.
 При използване на цветни лещи е възможно изменение на цветовете достигащи до очите.
 Върху очилата има нанесена трайнa маркировка за съответствие СЕ. Това показва, че те са произведени по европейските изисквания за безопасност. 
 Върху очилата производителят е нанесъл трайно, класа на филтъра на очилата, който трябва да бъде обозначен с цифра от 0 до 4. 
 Слънчевите очила са категоризирани според тяхна пропускливост на светлина, с повишаване на категорията, защитните им свойства се повишават.:

 При слънчеви очила с филтър, който има и поляризиращ ефект, зрението на потребителя ще бъде предпазено и от отблясъците на UV лъчите. Отблясъците от 
лъчите намаляват, при различните категории на филтрите:
- Филтрите от клас 2, 3, и 4 намаляват отблясъците до 78%
- Филтрите от клас 1 намаляват отблясъците до 60%
- Филтрите от клас 0 нямат поляризиращ ефект. 

 Всеки чифт слънчеви очила имат информация, която ги съпровожда, под формата на маркировка върху рамката и/или върху етикети и/или върху опаковката 
и/или на страницата ни www.sunnyx3m.com.

 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете риска от увреждания!
 ВНИМАНИЕ! Тези слънчеви очила не са подходящи за пряко наблюдаване на слънцето!
 ВНИМАНИЕ! Тези слънчеви очила не са подходящи за защита срещу източници на изкуствена светлина или солариум!
 ВНИМАНИЕ! Тези слънчеви очила не са подходящи за използване за защита на очите срещу опасности от механичен удар, те НЕ са предпазни очила!
 ВНИМАНИЕ! Слънчевите очила не предпазват хора работещи в лаборатории и среди с риск от заразяване!
 ВНИМАНИЕ! Слънчеви очила с филтър от категория 4, не са подходящи за шофиране и използване по пътищата!
 ВНИМАНИЕ! Повредени, надраскани, плаки с петна или повреден корпус на очилата, не се допуска да се използват повече!

Напасване и избор на размер
Очилата не трябва да са твърде малки, в противен случай ще имате пролука откъдето ще прониква нефилтрирана светлина и намалено зрително поле. Някои от очилата
могат да се напасват чрез затягане или отпускане на металният мост меду плаките. Дръжката трябва да лежи свободно върху ухото, а извитият надолу край (ако има 
такъв), да не го притиска. Очилата трябва да са удобно и здраво закрепени. Смяната на резервните лещи, ако има такива, става с леко усукване на корпуса, измъкване 
на лещите от очилата една по една и поставяне на новите по същият начин. Избора на цвят на лещите е индивидуален и зависи от предпочитанията ви.
Един от най-популярните методи за измерването на размера е с помощта на кредитна карта:

 Застанете пред огледалото, след което поставете кредитната карта под веждата ви и до мястото върху носа, където седи мостът на слънчевите очила. 
 Ако краят на картата е по-дълъг от краят на окото ви, размерът ви е малък.
 Ако краят на картата е точно до края на окото ви, то вие сте среден размер.
 Ако краят на картата е по-къс от края на окото ви, вашият размер е голям.

Употреба, съхранение, поддръжка, почистване и дезинфекция
 При употреба, уверете се, че очилата прилягат удобно на очите. 
 Плаките на слънчевите очила могат да се почистват само с чиста вода и сапун и подсушавани с мека тъкан, внимателно и без силен натиск.
 Когато не се използват или при транспортиране, очилата трябва да се съхраняват в оригиналните им опаковки/калъфи, така че да не са подложени на директна

слънчева светлина, далеч от химикали и абразивни вещества, топлина и влага.
 Не изпускайте предмети върху продукта и не прилагайте сила при боравене с него. Не изпускайте и не огъвайте продукта.
 Не поставяйте очилата върху абразивни или горещи повърхности.
 Съхранението не трябва да се извършва при температури над +50°C.
 Очилата трябва да се държат далеч от източници на топлина. Не ги оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. 
 Ако оптическото стъкло се надраска или повреди очилата не трябва да се използват повече.
 ВНИМАНИЕ! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да ги повредят!

Срокът на годност на слънчевите очила зависи много от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно използване, слънчевите очила постепенно губят 
своите защитни свойства. Препоръчва се замяната им с нови, в срок до 3 години употреба.

Вносител: Съни Х3М ЕООД www.sunnyx3m.com София, ул. Мъдрен 27.
Релакс – Произведени в КНР. Дистрибутор: RELAXworld, a.s. U Prioru 5, 16100 Prague 6, Czech Republic, www.relaxworld.cz

ГЪЛ - Произведени в КНР. Дистрибутор: 1 Lodge Way, Indian Queens Industrial Estate, Indian Queens, St Columb Cornwall TR9 6TF, United Kingdom, www.gul.com 

Аропек - Произведени в КНР. Дистрибутор: Aropec Sports Corp. No.122, Minsheng Road, Shengang, Taichung 42950, Taiwan, www.aropec.com.tw
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Категория 
Пропускат между 80% – 100% от слънчевата светлина. Стъкла без цвят или в много светъл нюанс. Подходящи са за 
дейности на закрито или при мрачно и облачно време. 

Пропускат между 43% – 80% от слънчевата светлина. Стъкла в светъл нюанс. Подходящи са при условия с по-ниска 
яркост и намалена слънчева светлина. 

Пропускат между 18% – 43% от слънчевата светлина. Умерено затъмнени стъкла. Средно тъмен филтър, подходящ 
за средно слънчево излъчване и за ежедневно носене.

Пропускат между 8% – 18% от слънчевата светлина. Т ъмни нюанси и цветове стъкла. Подходящи са при ярка 
слънчева светлина. 

Пропускат между 3% – 8% от слънчевата светлина. Много тъмни нюанси. Подходящи са само при изключителна 
яркост и слънчева светлина. Не се препоръчват при шофиране. 

http://www.relaxworld.cz/
http://www.sunnyx3m.com/
http://www.sunnyx3m.com/

