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Κωδ: ΓΥΑΠΟΛΑΡ
Γυαλιά ηλίου Polaryte Photochromic
ΟΔΗΓΙΕΣ
Γυαλιά ηλίου με πολωτικούς φακούς UV400 που μειώνουν τις αντανακλάσεις , προστατεύουν τα ματιά χωρίς να αλλάζουν τα
χρώματα, τις αντιθέσεις ή την ευκρίνεια.
Οι φακοί προσαρμόζονται στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος: γίνονται πιο σκούροι όταν εκτίθενται απ’ ευθείας σε ηλιακό
φως και γίνονται πιο ανοιχτοί όταν βρίσκονται σε σκιερό μέρος.
Αυτά τα γυαλιά προσφέρουν πολύ καλή όραση στον ήλιο αλλά και στην σκιά καθώς προσαρμόζονται αυτομάτως για την
μέγιστη απόδοση των χρωμάτων.
Χαρείτε τα χρώματα και τις αντιθέσεις χωρίς αντανακλάσεις όταν φοράτε αυτά τα γυαλιά ηλίου.
Οι ελαφριοί πολωτικοί φακοί τονίζουν αλλά και μπλοκάρουν ταυτόχρονα το φως.
Τα γυαλιά επίσης διαθέτουν ένα σύστημα κλεισίματος με μαγνήτες στους βραχίονες για να μην τα χάνετε εύκολα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Μην κοιτάτε απ’ ευθείας στον ήλιο σε καμία περίπτωση.
- Όχι κατάλληλα για οδήγηση πολύ νωρίς το πρωί, το σούρουπο ή το βράδυ.
- Γυαλιά ηλίου για καθημερινή χρήση.
- Καλή προστασία κατά των αντανακλάσεων και της αντηλιάς.
- Μην τα χρησιμοποιείτε ως προστασία κατά τεχνητού φωτός όπως λάμπες μαυρίσματος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Τοποθετείστε τα γυαλιά στο πρόσωπό σας έτσι ώστε να τα αισθάνεστε άνετα στο πρόσωπό σας.
2. Μπορείτε να φοράτε τα γυαλιά όταν οδηγάτε, παίζετε σπορ, περπατάτε, κάνετε ιστιοπλοΐα και σε πολλά άλλα.
3. Τα Polaryte Phothochromic γυαλιά ηλίου είναι σχεδιασμένα για συνηθισμένες συνθήκες ηλιακού φωτός. Χρησιμοποιείτε την
κοινή λογική: μην κοιτάτε απ’ ευθείας τον ήλιο. Μην φοράτε τα γυαλιά ως μέσο προστασίας όταν κάνετε εργασίες και μην τα
φοράτε εντός κτιρίων ή το βράδυ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1. Για να διατηρείτε τους φακούς χωρίς γρατσουνιές, απλά σκουπίζετέ τους με μαλακό πανάκι. Προτείνουμε πανάκι μικροϊνών
σαν αυτό που υπάρχει στην θήκη τους.
2. Μπορείτε επίσης να τα καθαρίσετε με νωπό μαλακό πανάκι, αλλά βεβαιωθείτε ότι θα στεγνώσετε την υγρασία με άλλο
στεγνό και μαλακό πανί.
3. Για δύσκολους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ήπιο μη διαβρωτικό σαπούνι.
4. Προτείνουμε όταν δεν φοράτε τα γυαλιά να τα τοποθετείτε πάντα στην θήκη τους για να διατηρείτε σε καλή κατάσταση και
να τα έχετε για περισσότερο καιρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΗΝ αφήνετε τα γυαλιά σας εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα διαστήματα, π.χ. μέσα στο αυτοκίνητο και κάτω
από τον ήλιο.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βραστό νερό για να καθαρίσετε τα γυαλιά. Χρησιμοποιείτε χλιαρό ή κρύο νερό.
ΜΗΝ καθαρίζετε τα γυαλιά με σκληρά, διαβρωτικά καθαριστικά.
Διαθέτουν πολωτικά και φωτοχρωμικά φίλτρα.
Στάδιο ξανοίγματος φακών : κατηγορία 3
Στάδιο πιο σκούρων φακών: κατηγορία 3
UV 400
Tα γυαλιά ηλίου Polaryte Photochromic είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες : ΕΝ ISO 12312-1:2013+A1:2015
Φωτεινή διαπερατότητα: 18%
Το
-

σετ περιλαμβάνει:
1 ζευγάρι γυαλιά Polaryte Photochromic
1 πανάκι μικροϊνών
1 θήκη φύλαξης
Οδηγίες χρήσης
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