
Slnečné okuliare M-Wave/M-Ighty na všeobecné použitie ,dovozca do EU Messingschlager 

GmBh&Co.Hassbergstrasse45,Baunach, Nemecko. Týmto prehlasuje, že tento produkt vyhovuje predpisu 2016/425/EU 

a požiadavkám normy DIN EN ISO 12312-1.Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť na www.messingschlager.com alebo na 

www.piranha.sk Ochranná funkcia šošoviek okuliarov sa môže zhoršiť následkom intenzívneho používania a poškodzovania, 

pokiaľ sa s nimi nezaobchádza riadnym spôsobom. Z tohto dôvodu doporučujeme okuliare pravidelne prezerať. Okuliare prosím 

pravidelne kontrolujte a na konci servisnej životnosti ich odstráňte. Pokyny k údržbe : Čistite ich vodou a mydlom, nepoužívajte 

žiadnu špinavú alebo drsnú handru. Varovanie : Nesmerujte pohľad do slnka. Nie je určené na ochranu pred umelým svetlom, 

napr. soláriom. Nepoužívajte ako ochranu zraku pred mechanickými hrozbami(napr.náraz). Nie sú vhodné pre riadenie v noci 

alebo za podmienok zníženého jasu. Kategóriu filtrov možno nájsť na nálepke na šošovkách okuliarov.Kat.0-1 : ľahko zafarbené 

šošovky, obmedzená ochrana proti slnečnému žiareniu.Kat.2-3 : slnečné okuliare k všeobecnému použitiu, dobré pre vysokú 

ochranu proti slnečnému žiareniu.Kat.4 : veľmi tmavé šošovky, pre špeciálne použitie, veľmi vysoká ochrana proti slnečnému 

žiareniu ( napr. pri mori, na snehových plániach, vo vysokohorských regiónoch, v púšťach.. ) Filtre z kategórie 3,2,1 a 

fotochromatické nie je vhodné používať na jazdu v cestnej premávke, za šera, alebo v noci. Kategória 4 : Nevhodné na jazdu v 

cestnej premávke. Fotochromatický slnečný filter.Úroveň priepustnosti svetla závisí na teplote (napr.v zime/uprostred 

leta/v trópoch) a osvetlenia (napr.pri riadení auta). Medeia s.r.o, K Cintorínu 51 Žilina SK                                                               

 

 

 

Sluneční brýle M-Wave/M-Ighty pro všeobecné použití ,dovozce do EU Messingschlager 

GmBh&Co.Hassbergstrasse45,Baunach, Německo. Tímto prohlašuje, že tento produkt vyhovuje předpisu 

2016/425/EU a požadavkům normy DIN EN ISO 12312-1. Prohlášení o shodě si můžete stáhnout na 

www.messingschlager.com nebo na www.piranha.sk Ochranná funkce čoček brýlí se může zhoršit následkem 

intenzivního používání a poškozování, pokud se s nimi nezachází řádným způsobem. Z tohoto důvodu doporučujeme 

brýle pravidelně prohlížet. Brýle prosím pravidelně kontrolujte a na konci servisní životnosti je odstraňte. Pokyny k 

údržbě : Čistěte je vodou a mýdlem, nepoužívejte žádný špinavý nebo drsný hadr. Varování: Nesměrujte pohled do 

slunce. Není určeno k ochraně před umělým světlem. soláriem. Nepoužívejte jako ochranu zraku před mechanickými 

hrozbami (např. náraz). Nejsou vhodné pro řízení v noci nebo za podmínek sníženého jasu. Kategorii filtrů lze nalézt 

na nálepce na čočkách brýlí. Kat.0-1 : lehce zabarvené čočky, omezená ochrana proti slunečnímu záření. Kat.2-3 : 

sluneční brýle k všeobecnému použití, dobré pro vysokou ochranu proti slunečnímu záření. Kat.4 : velmi tmavé 

čočky, pro speciální použití, velmi vysoká ochrana proti slunečnímu záření (např. u moře, na sněhových pláních, ve 

vysokohorských regionech, v pouštích..) Filtry z kategorie 3,2,1 a fotochromatické není vhodné používat pro jízdu v 

silničním provozu, za šera nebo v noci. Kategorie 4 : Nevhodné pro jízdu v silničním provozu. Fotochromatický 

sluneční filtr. Úroveň propustnosti světla závisí na teplotě (např. v zimě/uprostřed léta/v tropech) a osvětlení (např. 

při řízení auta). Medeia s.r.o, K Cintorínu 51, Žilina SK 

               

                             


