
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Инструкция за ползване, поддържане и съхранение на очила предпазни бели 

DECOREX, Модел: GV 03  

EN 166:2003    

 

 

Внимателно прочети инструкцията преди употреба! Преди поставянето на лично 

предпазно средство, щателно го прегледай за дефекти, пукнатини или шупли с цел 

вашата безопасност 

    Защитните очила са лично предпазно средство, без вреден ефект върху хигиената и 

здравето на ползвателя,с опростена конструкция, устойчиви срещу чупене. Позволява 

нормално извършване на дейност. Средство за лична защита от риск, който може да бъде 

предвиден на време.  

     Продуктът осигурява зрителна защита срещу умерени рискови ситуации, хвърчащи 

частици, прах. 

     ВНИМАНИЕ: Тези очила не са подходящи срещу частици, движещи се с висока 

скорост, 

метални стърготини, при заваряване и други операции, които предизвикват вредни 

влияния върху очите от типа на инфрачервена или ултравиолетова радиация. 

   Дизайнът на очилата е подходящ за всеки тип лице.Визорът е изработен от 

поликарбонат, а рамката е от PVC и  е регулируема. Продуктът е без наличие на остри 

ръбове и грапивини. Артикулът е с устойчивост на частици с механична защита – клас 

F.Оптичен клас на защита: 1.Резервни части и аксесоари – няма. 

Редовно провеверявайте за драскотини, мръсотия и при увреждане и / или счупване ги 

сменете. Използвайте мека кърпа и вода при почистване, а за дезифенкция – меки 

дезинфикциращи средства. 
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   Дизайнът на очилата е подходящ за всеки тип лице.Визорът е изработен от 
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Редовно провеверявайте за драскотини, мръсотия и при увреждане и / или счупване ги 

сменете. Използвайте мека кърпа и вода при почистване, а за дезифенкция – меки 

дезинфикциращи средства 

Продуктът да се съхранява при температура от 5 до 40 ºС, далеч от химикали, пряка 

слънчева светлина и абразивни продукти. За получени повреди, предизвикани от  

неправилно съхранение, доставчикът не носи отговорност.Оригиналната опаковка 

позволява транспортиране. 

При нормални условия на употреба и при спазване на указанията за съхранение, този 

продукт трябва да осигурява допълнителна защита в продължение на 3 години. 

Немогат да се нанасят промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на 

правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, 

извършени без съгласуване с производителя. 

ЕО декларацията за съответствие, може да намерите на нашия сайт, или на следния адрес:  

www.valerii.com 
 

Срок на годност при стандартни условия за съхранение! 

Годно до: 05.2023 

 

Производител: INTRADE LINE LTD.,NINGBO, Rm1001-1, 10th floor, Yaojiang Xindu, Китай 

Вносител за България:  „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД, София, бул. Ботевградско шосе 44,  

Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +3592 942 34 40, 

www.valerii.com 

www.valerii.com 
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