
Informace pro uživatele ochranných brýlí                                                                 

 

Typ:  4120 ORBITAL 

 

Popis produktu :  ultralehké bezrámové brýle, čiré 

 

Použití: 

Tento chránič zraku spadá do kategorie II. ochranných pracovních prostředků, byl vyroben v souladu s 

požadavky evropského technického standardu EN 166 : 2001, je opatřen značkou CE. 

Brýle zajišťují ochranu zraku proti mechanickému nárazu částic o nízké energii, jsou vhodné pro činnosti, 

při nichž je zrak uživatele vystaven rizikům v podobě rychle letících částic.  

Nejsou určeny pro práci s automatickými nástroji a pro svařování. 

Zorník nezajišťuje filtraci specifických typů optického záření. 

Skladování, použití, údržba: 

Každý chránič zraku by měl být po použití uskladněn v čistém, vhodném obalu, stranou od horka a vlhka. 

Skladovací teplota 0°C až 40°C, relativní vlhkost 30% - 80%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, 

rozpouštědly a jejich výpary. 

Před použitím se ujistěte, že brýle nejsou poškozené. Poškrábané  nebo rozbité brýle by měly být vyměněny 

nebo opraveny vhodnými náhradními díly. 

Každý chránič zraku by měl být čištěn mýdlovým prostředkem nebo jiným vhodným 

čističem  zorníků. Může být také sterilizován slabým roztokem desinfekce.  

Upozornění: 

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na 

zdraví. Výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí. 

Před každým použitím je nutné uvedený výrobek zkontrolovat. Poškozený výrobek je nutné neprodleně 

vyřadit z použití. Nerespektování výše uvedených pokynů může vést k závažnému poškození zdraví.  

Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou 

alergických reakcí. 

Likvidace: 

Brýle odkládejte do kontejneru pro ostatní odpad. 

Balení: 

Výrobek je vždy zabalen v originálním balení od výrobce. Před uvedením do provozu ho skladujte v tomto 

obalu. 

Stárnutí: 

všechny typy brýlí podléhají stárnutí. Při běžném doporučeném použití je jejich životnost 2-3 roky. 

 

Značení brýlí: 

značení zorníku:   

   – identifikátor dovozce a jeho registrované ochranné značky  

1 – optická třída (nejvyšší optická čirost) 

F  – mechanická odolnost (odolnost proti nárazu s nízkou energií) 

CE – značka shody 

 

značení straniček: 

   – identifikátor dovozce a jeho registrované ochranné značky  

4120 – kód produktu 

F – mechanická odolnost (odolnost proti nárazu s nízkou energií) 

EN 166 – označení evropské normy 

CE  – značka shody         

 

 

 

 

  

 


