Pokyny pro používání motocyklových brýlí značek Fox, Smith, Oakley, Thor,
Spy, Progrip, 100% atd.
Motocyklové brýle splňují požadavky Evropské směrnice pro ochranu a požadavky norem EN1938:1996 a EN166:2001 jako
osobní ochranný prostředek Kategorie 2.
Brýle jsou určené pro užití jako ochranné brýle pro řidiče a spolujezdce všech motocyklů a mopedů. Určené k ochraně očí př
použití motocyklu na silnici a v terénu. Chrání před větrem, prachem, bahnem, sluncem a nárazem drobných cizích těles,
které se mohou vyskytnout při běžné jízdě na motocyklu. Neposkytují ochranu v případě nárazu velmi tvrdých předměů.

UPOZORNĚNÍ:
Při nákupu brýlí důkladně odzkoušejte, zda-li velikost a tvar rámečku brýlí odpovídá tvaru Vašeho obličeje, a to nejlépe i s
ochranou přilbou. Rámeček brýlí musí dosednout celou plochou na obličej.
Brýle nejsou schopny zcela zabránit za všech okolností vzniku zranění!!!
Před každým použití nebo po pádu brýle zkontrolujte za účelem zjištění jejich případných poškození. Je-li sklo poškrábané,
prasklé nebo jinak poškozené, brýle nepoužívejte a vyměňte sklo brýlí za nové! Používejte pouze originální náhradní skla.Jeli poškozený rámeček brýlí nebo upínací pásek, brýle již dále nepoužívejte!!
Nevystavujte brýle teplotám vyšším než +40°C např. v autě na přístrojové desce, v sušičce, u topných těles nebo jiných
zdrojů tepla.

Nasazení a nastavení:
Brýle nasaďte do obličejového otvoru ochranné přilby a přetáhněte upínací pásek přes štítek přilby a usaďte ho vodorovně
na přilbu. Je-li tah upínacího pásku nedostatečný a brýle jsou na obličeji volné zkraťte upínací pásek posunutím přezky na
něm. V opačném případě prodlužte. Při snímání brýlí nejdříve přetáhněte pásek brýlí pře štít a pak vyjměte brýle
z obličejového otvoru helmy.

Údržba a čištění:
Brýle a jejich sklo vyčistěte neutrálním mýdlem a vodou teplou nejvýše + 40°C. Nepoužívejte při to silný proud vody.
Nepoužívejte agresivní čistící prostředky!!!
Osušte brýle měkkým jemným hadříkem nebo je nechte oschnout na vzduchu. Při použití hadříku postupujte v případě
vnitřní plochy opatrně, protože je-li tato plocha vlhká, tak je velice náchylná k poškrábání. Případné skvrny doleštěte
hadříkem až po úplném oschnutí brýlí a skla.
Skladujte brýle na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě v rozmezí + 5°C až +35°C.
Neodkládejte brýle na vnější plochu skla

Výměna skel:
Při výměně skel není třeba použít žádné nástroje. Uchopte jednou rukou sklo a spodní část rámečku brýlí zároveň a
odtáhněte horní část rámečku od skla. Postupujte dále po obvodu rámečku až bude sklo zcela volné. Odstraňte z nového
skla ochranou fólii, nasaďte ho do drážky rámečku brýlí do spodní části tak, aby čepy rámečku zapadly do vybrání po obvodu
skla a poté postupujte stejným způsobem po obvodu rámečku až bude sklo zela usazeno.
Údaje uvedené na skle
CE = certifikační značka osvědčující plnění platných směrnic a norem.
Číslo 0, 1, 2, 4 = kategorie filtru ( pro řízení v noci lze použít skla s číslem 0, tj. čiré bezbarvé sklo) Pro řízení v silničním
provozu nelze použít skla s čísly filtru 1 a 2, protože mohou ovlivnit barevné vnímání světelných signálů.

