
 Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsbril
Bestelnr. 1781067 / 1781072

Veiligheidsbril
Bestelnr. 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Beoogd gebruik
Dit product is bedoeld voor gebruik als beschermende oogbedekking en moet worden gebruikt 
tegen ieder omschreven oogletsel zoals van toepassing en relevant voor gezondheids- en 
veiligheidsinstructies op het werk.
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product 
voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. 
Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door 
en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan 
derden ter hand worden gesteld.
Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. 
Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten 
voorbehouden.

Leveringsomvang
• Beschermende oogbedekking
• Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing           
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads 
of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van de symbolen
 Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke 

informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd 
aandachtig door.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de 
veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de 
aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet 
worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit 
resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt 
de aansprakelijkheid/garantie.
• Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en 

huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk zijn 

als kinderen ermee gaan spelen.
• Bescherm het product tegen buitengewoon hoge temperaturen, direct zonlicht, 

sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en 
oplosmiddelen.

• Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe 
hoogte kunnen het product beschadigen.

• Heldere oogbedekking biedt geen bescherming tegen verblindend zonlicht.
• Het wordt aanbevolen dat deze oogbedekking niet wordt gedragen over een 

voorgeschreven bril heen, omdat de mogelijkheid bestaat dat enige impact wordt 
doorgegeven aan de voorgeschreven bril die een gevaar voor de drager vormt.

• Onderdelen van deze oogbedekking om te vervangen of onderling uit te wisselen 
zijn er niet. Als enig onderdeel van de oogbedekking ongeschikt voor gebruik 
wordt geacht, dient het hele product te worden weggegooid.

• Als u een gasmasker draagt, zorg er dan voor dat de oogbedekking de vaste 
verzegeling niet beïnvloedt.

• Het materiaal gebruikt voor de constructie van dit product is hypo-allergeen, 
maar het is mogelijk dat een allergische reactie optreedt bij personen die 
daarvoor gevoelig zijn. In geval van een reactie dient de gebruiker het product te 
verwijderen en medisch advies in te winnen van een gediplomeerd arts.

• Controleer oogbedekking altijd vóór gebruik! Beschadigde of vervuilde 
oogbedekking beperkt de bescherming en kan het zicht verminderen. Indien 
nodig dient het hulpmiddel te worden gereinigd, gerepareerd of vervangen vóór 
gebruik.

• Oogbescherming dient geschikt en voldoende te zijn voor het gevaar en 
omschreven risico bij de werkzaamheden.

• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden 
beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander 
technisch personeel.
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Comfort en pasvorm
 Beschermende oogbedekking moet goed passen. Veiligheidsbrillen moeten goed 

passen op de brug van uw neus.
 Het midden van de lens dient op één lijn te staan met de voorkant van uw ogen, 

terwijl het frame zo dicht mogelijk bij uw gezicht staat.

Reiniging en opslag
• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, waarbij u alcohol of andere chemische 

oplossingen inwrijft, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan de behuizing of lens, of de 
functionaliteit kunnen benadelen. 

• Spoel met behulp van lauw water, veeg daarna zachtjes schoon met behulp van een  
niet-schurende stofdoek. 

• Bewaar schone oogbedekking in een afgesloten container, beschermd tegen stof, vocht en 
beschadiging.

Technische gegevens
a) Algemeen
Kijkglas ......................................... Transparant
Materiaal ....................................... Polycarbonaat
Optische klasse ............................ 1
Zijbescherming ............................. Ja
Levensduur ................................... max. 2 jaar
Bedrijfsomstandigheden ............... -5 to +45 °C, 40 – 80% RV
Opslagomstandigheden ................ 5 to +35 °C, 40 – 70% RV

Bestelnr. Afmetingen (l x b x h) Gewicht

1763882 140 x 45 x 53 cm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 cm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 cm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 cm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 cm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 cm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 cm 150 g

b) Standaarden en bescherming
Bestelnr. Standaard(en) Veiligheidsklasse UV-filter Oculair

1763882 EN166:2001, EN170:2002 FT 2C-1.2 Helder

1781067 EN166:2001 B - Helder

1781068 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Helder

1781069 EN166:2001 F - Helder

1781070 EN166:2001 EN 170:2002 F 2C-1.2 Helder

1781071 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Helder

1781072 EN166:2001, EN170:2002 B 2C-1.2 Helder

Conformiteitsverklaring
Deze veiligheidsbrillen voldoen aan de eisen van de verordening EU 2016/425 door middel 
van de Europese norm EN166: 2001 “Persoonlijke oogbescherming - Specificaties” .EU - 
Typecertificering afgegeven door: CERTOTTICA Scrl (aangemelde instantie: 0530) – Zona 
Industriale Villanoval – I - 32013 Longarone BL- Italië.

Verklaring van conformiteit downloaden: www.conrad.com/downloads


