
 Instrukcja obsługi
Gogle ochronne
Nr zamówienia 1781067 / 1781072

Okulary ochronne
Nr zamówienia 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako okulary ochronne i powinien być 
wybierany odpowiednio do wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń dla oczu i obowiązujących 
odpowiednich przepisów BHP.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu 
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż 
zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dodatkowo nieprawidłowe 
użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i 
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim 
wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość pakietu
• Okulary ochronne
• Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads 
lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w 

niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać 
informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu 
zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/
gwarancja.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla 

dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą zacząć 

się nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, 
oparami i rozpuszczalnikami.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z 
nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.

• Przezroczyste okulary nie chronią przed promieniowaniem słonecznym.
• Zaleca się, aby te okulary nie były noszone na oprawkach przepisywanych przez 

okulistów, ponieważ istnieje możliwość, że uderzenie może zostać przeniesione 
na oprawkę, stwarzając zagrożenie dla użytkownika.

• Żadne części tych okularów nie są wymienne ani nie służą jako zamiennik. 
Jeśli jakakolwiek część okularów zostanie uznana za niezdatną do użytku, cały 
produkt należy wyrzucić.

• Jeśli nosisz respirator, upewnij się, że okulary nie utrudniają szczelnego 
dopasowania respiratora.

• Materiał użyty do skonstruowania tego produktu jest hipoalergiczny, ale 
możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznej u osób uczulonych. W przypadku 
takiej reakcji użytkownik powinien usunąć produkt i zwrócić się o pomoc do 
wykwalifikowanego lekarza.

• Zawsze sprawdzaj okulary przed każdym użyciem! Uszkodzone lub brudne 
okulary ograniczają ochronę i mogą zmniejszać widoczność. W razie potrzeby 
sprzęt należy przed użyciem wyczyścić, naprawić lub wymienić.

• Ochrona oczu powinna być odpowiednia i wystarczająca dla zidentyfikowanego 
zagrożenia i ryzyka związanego z zadaniami.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie 
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub 
pracownikiem technicznym.
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Wygoda i dopasowanie
 Okulary ochronne powinny dobrze pasować. Okulary ochronne i gogle powinny 

pasować do grzbietu nosa.
 Środek soczewek powinien być zrównany z przednią linią oczu, tak aby oprawka 

była jak najbliżej twarzy.

Czyszczenie i przechowywanie
• Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, spirytusu skażonego lub innych roztworów 

chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę, soczewkę lub wpłynąć ujemnie 
na funkcjonalność. 

• Opłucz letnią wodą, a następnie delikatnie wytrzyj do sucha miękką, bawełnianą ściereczką. 
• Przechowuj czyste okulary w zamkniętym pojemniku, chroniącym przed kurzem, wilgocią 

lub uszkodzeniem.

Dane techniczne
a) Ogólne informacje
Szkło ............................................. Przezroczyste
Materiał ......................................... Poliwęglan
Szkło optyczne ............................. 1
Osłona boczna .............................. Tak
Okres przydatności produktu ........ maks. 2 lata
Warunki pracy ............................... od –5°C do +45ºC, 40% – 80% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania ............. od 5°C do +35ºC, 40% – 70% wilg. wzgl.

Nr zamówienia Wymiary (dł. x szer. x wys.) Masa

1763882 140 x 45 x 53 mm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 mm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 mm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 mm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 mm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 mm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 mm 150 g

b) Normy i ochrona

Nr zamówienia Normy Klasa 
ochrony Filtr UV Okular

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

1781067 EN166:2001 B - przezroczysta

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

1781069 EN166:2001 F - przezroczysta

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

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

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

Deklaracja zgodności 
Te okulary ochronne są zgodne z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 zgodnie z 
europejską normą EN166:2001„Ochrona oczu — Specyfikacje”. — Certyfikat typu UE wydany 
przez: CERTOTTICA Scrl (jednostka notyfikowana: 0530) – Zona Industriale Villanoval – I - 
32013 Longarone BL- Włochy.

Deklaracja zgodności do pobrania: www.conrad.com/downloads


