Návod k údržbě lyžařských brýlí značky NANDEJ:
Díky za nákup lyžařských brýlí NANDEJ a věříme, že budeš plně spokojen.
Tento návod Vám poskytne informace k použití a péči o lyžařské brýle.
OCHRANA PROTI PAPRSKŮM UV ZÁŘENÍ & KATEGORIE FILTRŮ: Všechny lyžařské brýle, vyhovují
evropskému standardu bezpečnosti EN174 2001 a poskytují zlepšenou viditelnost a ochranu proti škodlivým UV
paprskům a za silného slunečního záření. Všechna skla našich brýlí jsou bez optických distorzí. Protimlživá
úprava vnitřní povrch skel je speciálně upraven pro prevenci mlžení a dobrou viditelnost.
Kategorie

UVA,UVB filtr

Propustnost světla

Použití

S0

100%

80-100%

Soumrak, noční lyžovaní

S1

100%

43-79%

Silná mlha, více zataženo

S2

100%

18-42%

Zataženo, Slabá mlha

S3

100%

8-17%

Polojasno, Jasno

S4

100%

3-7%

Slunečno

DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ: Lyžařské brýle jsou navrženy jako ochrana proti sněhu, slunečnímu záření,
větru a mrazu při provozováni zimních sportů. Lyžařské brýle nejsou určeny pro použití na silnici nebo pro řízení
vozidel. Lyžařské brýle ani skla brýlí nejsou odolné proti silnému poškození díky nárazu nebo úderu. Jako
prevenci proti zamlžení doporučujeme následující postup:
1) Otírání a čištění skel pouze za použití textilie pro čištění optických brýlí.
2) Při nošení brýlí nechejte větrací otvory otevřené.
Poznámka: Skla brýlí se i tak mohou zamlžovat – v extrémních podmínkách, kdy se teplota výrazně
mění, například při příchodu do interiéru a naopak.
ÚDRŽBA A ČišTĚNÍ: Brýle a skla čistěte pouze vlažnou mýdlovou vodou, opláchněte a nechte volně oschnout

mimo přímé sluneční záření.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nečistěte vnitřní strany skel příliš velkou silou, mohla by se tak narušit protimlžná

úprava skel. Zrcadlová skla čistěte s maximální opatrností. Na čištění nepoužívejte chemické a čistící přípravky,
mohlo by dojít k poškození brýlí nebo skel. Doporučujeme pravidelně měnit skla brýlí; při výrazném poškození,
poškrábání nebo narušení skel nemůžeme garantovat ochrannou kvalitu skel.
UCHOVÁVÁNÍ: Doporučujeme brýle uložit do obalu, aby se předešlo případnému poškození. Po použití

doporučujeme brýle umístit na suché a dobře větratelné místo se stálou teplotou a bez přímého slunečního
záření nebo tepelného zdroje.
ZÁRUKA: Na lyžařské brýle se vztahuje záruka na výrobní vady nebo vady materiálu. U skel se záruka
nevztahuje na poškrábání ani na poškození způsobené nesprávným používáním a nesprávným čištěním.
Případnou reklamaci brýlí nás prosím kontaktujte na reklamace@kiteboarding.cz nebo telefonicky, případně
v prodejně kde jste brýle zakoupili.
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