
Návod k použití brýle pro svářeče 5787. EN 166 
 
Ochranné brýle pro svářeče 5787 jsou určeny k ochraně očí proti mechanickým a fyzikálním 
vlivům. Mají měkkou plastovou lícnici nepřímo větranou krytými otvory na bocích. Konstrukce 
lícnice umožňuje její nasazení přes dioptrické brýle. V rámečku lícnice jsou zasazeny 
výměnné bezbarvé zorníky chránící oči před mechanickými riziky. Tyto zorníky jsou kryty 
odklápěcím rámem s výměnným svářečským filtrem na ochranu očí proti záření vznikajícímu 
při sváření. Úroveň ochrany proti záření vznikajícímu při sváření závisí na použitém filtru! Na 
krajích lícnice je uchycena upínací páska z pruženky s nastavitelnou délkou. 
 
Nasazení: 
Při prvním použití nastavte upevňovací pásku tak, aby lícnice dobře doléhala na 
obličej. 
 
Čištění: 
Znečistěnou lícnici a skla omývejte vlažnou vodou, eventuálně s trochou saponátu, 
důkladně opláchněte a vytřete do sucha měkkou textilií. 
 
Údržba: 
Prasklé, poškrábané nebo jinak poškozené zorníky a filtry ihned vyměňte.  
Výměna světelného filtru: odklopte rámeček s filtrem, vyšroubujte zajišťovací kroužek (na 
vnitřní straně skla), vyměňte sklo se světelným filtrem a zašroubujte zpět zajišťovací 
kroužek.  
Výměna bezbarvého zorníku: vyšroubujte zajišťovací kroužek (na vnitřní straně skla), 
vyměňte sklo a zašroubujte zpět zajišťovací kroužek.. 
 
Brýle s poškozenou lícnicí nebo rámečkem nepoužívejte a nahraďte je novými. 
 
 
Skladování a doprava: 
Brýle ukládejte v chladném a suchém prostředí a chraňte je před prachem a mechanickým 
poškozením. Brýle přepravujte v uzavřeném, dostatečně pevném obalu. 
 
Značení: 
zorník: CE 0196 GE1S GE - značka výrobce 

1 - optická třída 
S - mechanická pevnost 
CE – evropská značka shody 
0196 – číslo notifikované osoby, která zorník zkoušela 

filtr:  X SCS 1 DIN 0196 CE X - číslo ochrany (např. 5) 
SCS - značka výrobce 
1 – optická třída 
DIN 0196 CE - certifikační značka 

lícnice: CE AH EN 166 CE – evropská značka shody 
AH - značka výrobce 
EN 166 - norma, podle které byl výrobek zkoušen 
 

Upozornění: 
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele mohou u citlivých osob být 
příčinou alergických reakcí. 
 
Likvidace nepořebného výrobku: 
Neupotřebitelný výrobek lze likvidivat jako tuhý domovní odpad 
 
Dovozce: 
ČERVA EXPORT IMPORT a.s.,Tulipán Park-halaD, Archeologická 1378, 253 01 Hostivice 

 


