
Návod na použití lyža ských brýlí - p ed použitím produktu si d kladn  p te následující text.

3F lyža ské brýle jsou ur eny k lyžování a poskytují komplexní ochranu o í. Lyža ské brýle 3F jsou navrženy a
vyrobeny tak, aby dosahovaly nejlepších vlastností. Poskytují ochranu o í p ed chladem, v trem a poškozujícím
UV zá ením a také náležitou ochranu p ed lehkými nárazy. Nepoužívejte brýle pro sjezdové lyžování v silni ním
provozu. Použitelnost lyža ských brýlí je do 20°C. Brýle jsou vyrobeny z materiál , které nezp sobují podrážd ní
pokožky a nemají žádné jiné škodlivé vedlejší ú inky p i normáním zdravotním stavu. ásti lyža ských brýlí 3F,
které jsou v p ímém kontaktu s pokožkou, byly vyrobeny ze speciální sm si p novitého materiálu, který je
extrémn  jemný a tvárný a proto poskytuje vysokou absorb ní schopnost a výborné lícování díky elastickému
hlavovému popruhu. Brýle musí být skladovány v dodaném látkovém sá ku p i teplot  mén  než +50°C.
Trvanlivost lyža ských brýlí 3F v pr hu let je závislá na správném používání, údržb  a frekvenci používání.

išt ní filtr  a rámu: Vnit ní strana filtru byla ošet ena proti kondenzování vody, tato vrstva je velmi citlivá na
poškrábání, pokud je mokrá, proto m že být išt na pouze po dokonalém oschnutí m kkou a istou látkou.
Vn jší strana filtru a rám mohou být išt ny pod tekoucí vodou a potom usušeny istou a suchou látkou. Když je
vn jší strana filtru v zrcadlovém provedení, zkontrolujte p ed išt ním, jestli se na filtru nebo na látce
nenacházejí žádné áste ky prachu nebo podobných tvrdých ne istot, které by mohly p i išt ní zp sobit
poškrábání. D ležité: Nepoužívejte žádné chemické látky nebo spreje. Po pádu nárazu nebo dlouhém
skladování musí být tyto brýle prozkoumány, aby bylo ov eno, že nedošlo k poškození filtru, rámu nebo
hlavového popruhu. Nikdy nepoužívejte poškozené, poškrábané nebo nesprávn  zbarvené filtry nebo
poškozené rámy. Filtry 3F absorbují 100% UV-A, -B, -C zá ení poškozujícího o i. Na filtru byl m en p echodový
faktor, tj. pom r mezi dopadajícím a propušt ným sv tlem a proto mohou být za azeny do kategorií ur ených
normou EN 174:

Kategorie filtru               Barevný odstín                                        Použití

   S0                                   Bezbarvý nebo velmi sv tlý                  Pro velmi slabé slune ní zá ení

   S1                                   Sv tlý                                                        Pro slabé slune ní zá ení

   S2                                   St edn  zabarvený                                 Univerzální filtr, b žné použití

   S3                                   Tmavý                                                       Intenzivní slune ní zá ení

   S4                                   Velmi tmavý                                            Pro intenzivní slune ní zá ení na sn hu a horách.

Typické p echodové k ivky pro jednotlivé kategorie filtr  najdete na spodní stran   obalu.

SHADE No. = odstín íslo, Ultra-violet = ultrafialové, visible = viditelné

Lyža ské brýle 3F jsou ve shod  s ustanoveními na ízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne
9. B ezna 2016 o osobních ochranných prost edcích. Vyhovují požadavk m na prost edky k ochran  o í – Brýle
pro sjezdové lyžování dle SN EN 174:2002 a jsou bezpe né pro lidské zdraví p i použití za obvyklých nebo
rozumn  p edvídatelných podmínek. Na výrobek bylo vydáno EU Prohlášení o shod , které je dostupné na
adrese: https://3fvision.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Výrobce: 3F Vision s.r.o., Rudník 450, 54372 Rudník, Czech republic. https://3fvision.cz/
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