Gratulujemy zakupu okularów przeciwsłonecznych Polaryte HD® z polaryzowanymi soczewkami i filtrem UV 400,
które redukują blask rozproszonego światła i chronią oczy – bez utraty kolorów, kontrastu i jasności.
Dzięki okularom przeciwsłonecznym Polaryte HD ®
możesz cieszyć się pełnym spektrum kolorów i wysokim
kontrastem bez blasku odbitego światła. Ich lekkie
soczewki z polaryzacyjnym filtrem w tym samym czasie
blokują i akcentują światło.

Mają również bardzo bezpieczny magnetyczny system
mocowania, który chroni okulary przed upadkiem lub
zgubieniem.

OSTRZEŻENIA
Nigdy nie patrz bezpośrednio w słońce.
Nieodpowiednie do jazdy samochodem o zmierzchu lub nocą.
Nieodpowiednie jako okulary ochronne podczas prac.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
•
•
•
•

Wysoka ochrona przed blaskiem słońca.
Załóż okulary przeciwsłoneczne Polaryte HD® tak aby wygodnie przylegały do twarzy.
Możesz nosić okulary przeciwsłoneczne Polaryte HD® podczas jazdy samochodem, uprawiania sportów
oraz codziennych przechadzek.
Okulary przeciwsłoneczne Polaryte HD® są zaprojektowane do codziennego użytku w warunkach światła
codziennego. Nigdy nie patrz bezpośrednio w słońce. Nie używaj okularów przeciwsłonecznych jako
ochronnych podczas prac oraz nie noś ich wewnątrz budynków lub w nocy.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

INSTRUKCJE PIELĘGNACYJNE

Aby utrzymać soczewki bez zarysowań czyść okulary
Polaryte HD® miękką szmatką. Mimo że soczewki
są zabezpieczone powłoką odporną na zarysowania,
zaleca się czyszczenie ich miękką szmatką lub ściereczką
z mikrofibry, jak ta dołączona do opakowania.

Nie pozostawiać i nie przechowywać okularów
Polaryte HD® w ekstremalnych lub wysokich
temperaturach przez długi czas, np. w samochodzie
w pełnym słońcu.

Możesz również wyczyścić soczewki wilgotną szmatką,
ale upewnij się, że zostaną one następnie wypolerowane
na sucho.
W przypadku trudnych do usunięcia plam należy użyć
łagodnego mydła nie powodującego korozji.
Zaleca się się przechowywanie okularów w opakowaniu
chroniącym przed zniszczeniem.

Filtry polaryzacyjne kategorii 3 UV 400
okularów Polaryte HD® są zgodne z poniższą normą
Unii Europejskiej: EN ISO 12312-1: 2013
International patents pending. All imitations will be prosecuted.
Polaryte HD® is a registered EU/CTM trade mark.

Nie używać wrzącej wody do czyszczenia okularów.
Używać tylko ciepłej lub zimnej wody.
Nie czyścić okularów Polaryte HD® substancjami żrącymi
lub mydłami na bazie amoniaku lub rozpuszczalnikami.

www.tvokazje.pl

