
 

 

POKYNY PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH BRÝLÍ DLE EN 166:2001 

Čtěte pozorně před použitím brýlí 

 

Tyto ochranné brýle jsou navrženy k ochraně zraku před rychle letícími částicemi s nízkou energií nárazu. Brýle 

osazené šedým nebo zrcadlovým zorníkem lze použít také k ochraně před slunečním zářením dle EN172. Žlutý 

zorník poskytuje ochranu před ultrafialovým zářením dle EN170.  

Tyto brýle odpovídají požadavkům normy EN166:2001. Zorníky jsou v optické třídě 1 podle EN166. 

Skladování: Skladujte v suchém a čistém prostředí, mimo abraziva a rozpouštědla.  

Údržba: Zorníky a obruby brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou. Zorníky utírejte co nejméně. Nečistěte brýle za 

sucha. Brýle je možné desinfikovat jemně působícími desinfekčními prostředky. Pokud brýle nepoužíváte, uložte je 

do pouzdra nebo ochranného obalu. Maximální životnost brýlí je dva roky. Brýle pravidelně kontrolujte, prasklý 

nebo poškrábaný zorník, případně poškozená obruba významně snižují jejich ochranné vlastnosti. Poškozené brýle 

nahraďte novými. 

Výstraha: Ve zvláštních případech mohou lidé s extrémně citlivou pokožkou trpět alergiemi způsobenými 

materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou. Pro dlouhodobé nošení jsou určeny zorníky s optickou třídou 

1. Ochranné brýle nošené přes korekční brýle mohou přenést nárazy a tak vytvářejí riziko pro uživatele. 

Symboly optické třídy:    Symboly mechanické odolnosti: 

1 nepřetržité používání   F náraz s malou energií (45m/s) 

2 přerušované použití   B náraz se středně velkou energií (120m/s) 

3 příležitostné použití   A náraz s vysokou energií (190m/s)  

Nejsou-li symboly F, B, A pro zorníky a obruby shodné, platí vždy nižší hodnota pro celý výrobek. Pro ochranu očí 

při extrémních teplotách, je nutné, aby výrobek měl označení T, bezprostředně za písmenem pro náraz, např. FT, 

pokud takové nemá, může být používán k ochraně očí jen při pokojové teplotě. 

Značení zorníku: Zorníky jsou označeny značkou shody CE, zorníky s UV filtrem jsou označeny číslem 2 nebo 2C, se 

slunečním filtrem číslem 5. Za pomlčkou je uveden stupeň ochrany, dále je označení výrobce CH, následuje číslo 

optické třídy – 1 a označení mechanické pevnosti F – nízká energie nárazu. 

Značení obruby: Značka shody CE následovaná označením výrobce CH, číslem normy EN166 a písmenem F – nízká 

energie nárazu. 

 

Certifikát typu byl vydán: ECS GmbH, notifikovaná osoba 1883, Hüttfeldstrasse 50, 73430 Aalen, GE 

 

 

Dovozce : FOR JOB PROTECT, s.r.o., Žlutava 301, 763 61, Napajedla 

 



 

 

 

 


