
EN SK

Rockbros sport glasses for general use  comply with Regulation (EU) 2016/425 and Športové okuliare Rockbros na bežné použitie  sú v súlade s nariadením (EU) 2016/425 a 

EN ISO 12312-1: 2013 and EN ISO 12312-1: 2013 / A1: 2015. The Declaration EN ISO 12312-1: 2013 a EN ISO 12312-1:2013/A1:2015. 

of Conformity can be found at https://www.rockbros.com.au/ Vyhlasenie o zhode sa nachádza na https://www.rockbros.com.au/, alebo na www.piranha.sk

Manufacturer / Importer in the EU:                               - Goethestr. 11e - 15234 Frankfurt, Germany Výrobca/Dovozca do EU:                                      - Goethestr. 11e - 15234 Frankfurt , Nemecko

The filter category  can be found on the lenses or in this information leaflet. Kategórie filtra  sa nachádzajú na sklách okuliarov, alebo sú opísané v tomto informačnom príbale.

These glasses are not intended as eye protection for direct view of the sun, or protection Tieto okuliare nie sú určené ako ochrana zraku  na priame pozorovanie slnka , alebo ochrana 

against artificial light sources, e.g. in solariums, lasers, UV lamps, etc. proti umelým zdrojom svetla, napr. v soláriách, laseroch,UV lampách atď.

It does not protect the eyes from mechanical hazards (eg impact). For Filters in category 3,2,1 and photochromic Nechráni oči pred mechanickým ohrozením (napr.náraz). Filtre z kategórie 3,2,1 a fotochromatické 

it is not suitable for driving in road traffic, in the dark, or at night. nie je vhodné používať na jazdu v cestnej premávke, za šera, alebo v noci.

poor lighting conditions. Kategória 4 : Nevhodné na jazdu v cestnej premávke.

Category 4: Not suitable for driving in road traffic Na čistenie skiel používajte jemnú handričku a čistiace prostriedky určené na čistenie optických skiel. 

Use a soft cloth and optical glass cleaners to clean the glass. Do not use solvents or chemicals. Nepoužívajte rozpúšťadlá a chemické prostriedky.   Medeia sro K Cintorínu 51 Žilina , SR   www.piranha.sk

Conditions for use

cat.0 cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 Category cat.0 cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 Kategória

80%-100% 43%-80% 18%-43% 8%-18%     3%-8% (80%-100%)-(8%-18%)
Light transmitted 

through lenses
80%-100% 43%-80% 18%-43% 8%-18%     3%-8% (80%-100%)-(8%-18%)

Svetlo 

prenášané 

cez šošovky

clear orange,yellow red,blue smoked,brown           photochromic bezfarebné oranžové,žlté červené,modré dymové,hnedé fotochromatické

iridium black irídiové čierne

Very limited 

reduction of 

sunglare

Limited 

protection 

against

sunglare

Good 

protection 

against

sunglare

High protection 

against

sunglare

Very high protection 

against

extreme sunglare, e.g. at 

sea,

over snowfields, on high 

mountains,

or in desert

Usage Veľmi nízka 

ochrana proti 

slnečnému 

žiareniu

Nízka ochrana 

proti slnečnému 

žiareniu

Dobrá ochrana 

proti slnečnému 

žiareniu

Vysoká ochrana 

proti slnečnému 

žireniu

Veľmi vysoká ochrana 

proti slnečnému 

žiareniu, napr. pri mori, 

na snežných poliach, vo 

vysokých horách alebo 

v púšti

Používanie

Very dark special purpose

sunglasses, very high 

sunglare

reduction

Description

Veľmi tmavé slnečné 

okuliare na špeciálne 

účely, veľmi vysoká 

redukcia slnečného 

žiarenia

Opis
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see cat. 0 - 3

see cat. 0 - 3

see cat. 0 - 3

see cat. 0 - 3

Symbol

Lenses

Slnečné okuliare na všeobecné 

používanie

Mierne tónované slnečné 

okuliare

sklá okuliarov

cat. 0 - 3

viď cat. 0 - 3

viď cat. 0 - 3

viď cat. 0 - 3

viď cat. 0 - 3

Light tint sunglasses General purpose sunglasses

Light tint sunglasses General purpose sunglasses

cat. 0 - 3

Symbol

cat. 0 - 3 cat. 0 - 3

Lenses sklá okuliarov

Mierne tónované slnečné 

okuliare

Slnečné okuliare na všeobecné 

používanie



DE

Rockbros Sportbrillen für den allgemeinen Gebrauch entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 und CZ

EN ISO 12312-1: 2013 und EN ISO 12312-1:2013/A1:2015. Die Konformitätserklärung finden Sportovní brýle Rockbros pro běžné použití  jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a EN ISO 12312-1: 2013 a 

Sie unter https://www.rockbros.com.au/ EN ISO 12312-1:2013/A1:2015. Prohlášení o shodě se nachází na 

Hersteller/Importeur in die EU:                               - Goethestr. 11e - 15234 Frankfurt, Deutschland https://www.rockbros.com.au/, nebo na www.piranha.sk

Die Filterkategorien finden Sie auf den Objektiven oder in diesem Informationspaket. Výrobce/Dovozce do EU:                              - Goethestr. 11e - 15234 Frankfurt , Nemecko

Diese Brille ist nicht als Augenschutz für den direkten Blick in die Sonne oder als Schutz vor künstlichen Kategorie filtru  se nacházejí na čočkách, nebo jsou popsány v tomto informačním příbalu.

Lichtquellen, z. in Solarien, Lasern, UV-Lampen usw. geeignet. Tyto brýle nejsou určeny jako ochrana zraku na přímé pozorování slunce, nebo ochrana 

Es schützt die Augen nicht vor mechanischer Beschädigung (z. B. Schlag). Filter der Kategorie 3,2,1 und photochrom proti umělým zdrojům světla, např. v soláriích, laserech, UV lampách atd.

es ist nicht für Fahrten im Straßenverkehr, bei Dunkelheit oder bei Nacht geeignet Nechrání oči před mechanickým ohrožením (např. náraz). Filtry z kategorie 3,2,1 a fotochromatické 

schlechten Lichtverhältnissen geeignet. není vhodné používat pro jízdu v silničním provozu, za šera, nebo v noci.

Kategorie 4 : Nicht geeignet für das Fahren im Straßenverkehr Kategorie 4 : Nevhodné pro jízdu v silničním provozu.

 Zum Reinigen der Gläser benutzen Sie  ein weiches Tuch und Reinigungsmittel, die für die Reinigung Na čištění skel použíjte  jemné hadříky a čistící prostředky na čištění optických skel. Nepoužívejte 

von optischen Gläsern vorgesehen sind. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Chemikalien. rozpouštědla a chemické prostředky.

cat.0 cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 Kategorie cat.0 cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 Kategorie

80%-100% 43%-80% 18%-43% 8%-18%     3%-8% (80%-100%)-(8%-18%)

Durch Linsen 

übertragenes 

Licht

80%-100% 43%-80% 18%-43% 8%-18%     3%-8% (80%-100%)-(8%-18%)

Světlo 

přenášané 

skrze čočky.

klar Orange, Gelb rot, blau rauchig, braun photochrom čiré oranžové,žluté červené,modré kouřové,hnědé     fotochromatické

Iridium Schwarz irídiové černé

Sehr geringer 

Sonnenschutz

Niedriger 

Sonnenschutz

Guter Schutz 

vor 

Sonnenlicht

Hoher Schutz vor 

Sonnenlicht

Sehr hoher Schutz vor 

Sonnenlicht, z.B. am Meer, 

auf Schneefeldern, im 

Hochgebirge oder in der 

Wüste

Verwenden
Velmi nízká 

ochrana proti 

slunečnímu 

záření

Nízká ochrana 

proti slunečnímu 

záření

Dobrá ochrana 

proti slunečnímu 

záření

Vysoká ochrana 

proti slunečnímu 

záření

Velmi vysoká ochrana 

proti slunečnímu záření. 

u moře, na sněžných 

polích, ve vysokých 

horách nebo v poušti

Používání

Sehr dunkle Sonnenbrille 

für besondere Zwecke, 

sehr hohe Reduzierung der 

Sonneneinstrahlung

Beschreibung

Velmi tmavé sluneční 

brýle pro speciální 

účely, velmi vysoká 

redukce slunečního 

záření

Popis
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viz cat. 0 - 3

viz cat. 0 - 3

viz cat. 0 - 3

viz cat. 0 - 3

sehen cat. 0 - 3

sehen cat. 0 - 3

sehen cat. 0 - 3

sehen cat. 0 - 3

čočkyLinse

Mírně tónované sluneční brýle

Sluneční brýle pro všeobecné 

používání

 Podmínky 

použití

cat. 0 - 3

Leicht getönte Sonnenbrille

Sonnenbrillen für den 

allgemeinen Gebrauch

Nutzungsbedingungen

cat. 0 - 3

 Podmínky 

použití

cat. 0 - 3 cat. 0 - 3

Linse čočky

Leicht getönte Sonnenbrille

Sonnenbrillen für den 

allgemeinen Gebrauch Mírně tónované sluneční brýle

Sluneční brýle pro všeobecné 

používání

Nutzungsbedingungen


