
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Арт.60600 

Вид: 60600 –   SG-231/частици с висока скорост -  средна 
  SG-234/ частици с висока скорост - средна и пръски течност 
  SG-201/ частици с висока скорост - средна и течност 
  SG-204/ частици с висока скорост - средна и пръски течност 
Внимание: Тези защитни очила не осигуряват неограничена защита. За Вашата 
лична защита прочетете тези инструкции изцяло преди да използвате тази защита на 
очите. 
Стандарт 
Тези защитни очила са в съответствие с изискванията на европейския стандарт EN 
166:1995 ”Индивидуална  защита на очите – Изисквания” 
Маркировка 
Съответните маркировки* могат да бъдат намерени  на лещите и на рамките най-
отгоре. 
*СЕ маркировка с код на изпитвателната агенция. Посочен е оторизираният орган за 
защита на очи:  
SG-231=0194 (Inspec Certification Limited) 
SG-234=0194 (Inspec Certification Limited) 
SG-201=0403 (FION Department of Physics) 
SG-204=0070 (INRS) 
Декларация за материала 
Няма част от защитните очила, която да е в контакт с ползвателя и да е изработена от  
материал за който се знае, че предизвика раздразнение на кожата. 
Съхранение 
Препоръчително е, когато не се използват, очилата да се съхраняват в чисти и сухи 
полиетиленови пликове, максимално защитени.  
Инструкция за употреба 
Тези очила са проектирани за лична защита. Трябва да се носят през цялото време, 
докато сте изложени на опасности. Напуснете работното място, в случай че 
почувствате замайване, наранили сте се или очилата са се повредили. 
Почистване, поддържане и дезинфекция 
За да поддържате очилата си в добро състояние: 
1. Не използвайте абразивни материали, почиствайте и изплаквайте в топла 
сапунена вода и изсушавайте с мека тъкан. 
2. Всяка част, която е в допир с кожата на ползвателя, да се дезифектира със 
спирт. 
Сфери на употреба (защитни възможности и  експлоатационни качества) 
Тези защитни очила са проектирани да защитават от наранявания от механичен удар, 
движещи се частици, капки (само SG-201) или пръски (самоSG-234 и SG-204) 
Сменяване на резервни части и аксесоари 
Използвайте само оригинални резервни части. За да смените лещите, трябва да се 
уверите в наличието на маркировка и на правилен филтър. 
Срок за употреба 
Проверявайте за увреждания редовно. Когато рамката стане твърда и чуплива, 
защитните очила трябва да се отстранят. 
Предупреждение 
Тези очила са срещу опасност от среден удар, но не са нечупливи. 
Не видоизменяйте и не променяйте защитните очила. 
Наранените или надраскани очила намаляват видимостта и сериозно намаляват 
защитата и трябва да бъдат отстранени веднага. 
Материали, които са в контакт с кожата на ползвателя, могат да предизвикат 
алергична реакция при някои хора. 
Винаги проверявайте с професионален контрольор, за да сте сигурни, че Ви е дадена  
подходяща защита за работните условия, направете справка със съответния  
европейски стандарт. 
Europrotection France, гр. Лион, тел. +33 4 72265960 
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