bezpieczeństwo
na ich poprawne dopasowanie i konserwację. Poniżej znajdą Państwo kilka użytecznych wskazówek.

echowywanie okularów

1. Noski
1. Noski
(jeżeli
(jeżeli
występują)
występują)
powinny
powinny
być być
odpowiednio
odpowiednio
ustawione,
ustawione,
aby aby
zapewnić
zapewnić
ścisłe
ścisłe
i wygodne
i wygodne
dopasowanie.
dopasowanie.

danym środowisku, warto zwrócić uwagę
żytecznych wskazówek.

Dopasowanie, czyszczenie
i przechowywanie okularów
1. Noski (jeżeli występują) powinny być odpowiednio ustawione,
aby zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie.

2. W2.miarę
W miarę
możliwości
możliwości
zauszniki
zauszniki
powinny
powinny
być być
dostosowane
dostosowane
do długości
do długości
odpowiadającej
odpowiadającej
użytkownikowi.
użytkownikowi.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony oraz jakości optycznej okularów,
warto zwrócić uwagę na ich poprawne dopasowanie i konserwację.
Poniżej znajdą Państwo kilka użytecznych wskazówek.
2. W miarę możliwości zauszniki powinny być dostosowane do długości
odpowiadającej użytkownikowi.

3. Środki ochrony wzroku powinny całkowicie zasłonić oczy.

1. Środki ochrony wzroku powinny
całkowicie zasłonić oczy.

+55˚C

3. Środki
3. Środki
ochrony
ochrony
wzroku
wzroku
powinny
powinny
całkowicie
całkowicie
zasłonić
zasłonić
oczy.oczy.

4. Należy
4. Należy
dbaćdbać
o czystość
o czystość
okularów
okularów
i sprawdzać,
i sprawdzać,
czy nie
czy pojawiły
nie pojawiły
się się
oznaki
oznaki
uszkodzenia.
uszkodzenia.
Zniszczone
Zniszczone
lub uszkodzone
lub uszkodzone
okulary
okulary
należy
należy
niezwłocznie
niezwłocznie
wymienić.
wymienić.

6. Okulary
6. Okulary
powip
ochrony
ochrony
przep
Nie należy
Nie należ
po
+55˚C
termicznych,
termiczny

Woda
Woda
w połączeniu
w połączeniu
z delikatnymi
z delikatnymi
detergentami
detergentami
jestjest
wystarczająca
wystarczająca
do do
czyszczenia
czyszczenia
większości
większości
środków
środków
ochrony
ochrony
wzroku
wzroku
i twarzy.
i powinny
twarzy.
4.
Okulary
być odpowiednio

przechowywane w celu zapewnienia
ochrony
przed
zarysowaniem
Zawsze
Zawsze
stosuj
stosuj
sięsię
do do
instrukcji
instrukcji
czyszczenia
czyszczenia
i konserwacji
i konserwacji i innego rodzaju uszkodzeniami.
załączonej
załączonej
przez
przez
producenta.
producenta.

4. Należy dbać o czystość okularów i sprawdzać,-5czy
˚Cnie pojawiły się
oznaki uszkodzenia.
Zniszczone lub uszkodzone okulary należy niezwłocznie wymienić.

5. Produkt
5. Produkt
należy
należy
wymienić
wymienić
przyprzy
zarysowanych
zarysowanych
soczewkach.
soczewkach.

2. Należy dbać o czystość okula3. Produkt należy wymienić przy
rów i sprawdzać, czy nie pojawiły zarysowanych soczewkach.
się
oznaki
uszkodzenia.
ZniszczoNależy
Należy
szczególnie
szczególnie
zadbać
zadbać
o soczewki
o soczewki
pokryte
pokryte
specjalną
specjalną
powłoką
powłoką
np.np.
zabezpieczającą
zabezpieczającą
przed
przed
zaparowaniem.
zaparowaniem.
ne
lub
uszkodzone
okulary
należy
-5˚C
Niektóre
Niektóre
środki
środki
czyszczące
czyszczące
mogą
mogą
mieć
mieć
negatywny
negatywny
wpływ
wpływ
niezwłocznie
wymienić.
na na
takie
takie
powłoki.
powłoki.

Dowiedz
Dowiedz
sięsię
więcej
więcej
na na
www.3m.pl/bhp
www.3m.pl/bhp

5. Produkt należy wymienić przy zarysowanych soczewkach.
6. Okulary powinny być odpowiednio przechowywane w celu zapewnienia
Nie
należy pozostawiać okularów w miejscach
o trudnych warunkach
ochrony przed zarysowaniem i innego rodzaju uszkodzeniami.
Chronimy
Chronimy
Twój
Twój
świat.
świat.
©
3M
©
2016.
3M
2016.
Wszelkie
Wszelkie
prawa
prawa
zastrzeżone.
zastrzeżone.
Nie należy pozostawiać
okularów
w miejscach o trudnych warunkach
termicznych, jak np. przy bezpośrednim wystawieniu
na słońce.
termicznych, jak np. przy bezpośrednim wystawieniu na słońce.

Należy szczególnie zadbać o soczewki pokryte specjalną
powłoką np. zabezpieczającą przed zaparowaniem.
Niektóre środki czyszczące mogą mieć negatywny wpływ
na takie powłoki.

Do czyszczenia i odświeżania warstwy zabezpieczającej przed

Do czyszczenia i odświeżania warstwy zabezpieczającej
przed
zaparowywaniem można zastosować
chusteczki 3M 26-20000-00M
lub 3M Superclear aerosol 71329-00000M.
zaparowywaniem można zastosować chusteczki 3M 26-20000-00M
lub 3M Superclear aerosol 71329-00000M.

połączeniu
z delikatnymi
detergentami
jest
6. Woda
Okulary w
powinny
być odpowiednio
przechowywane
w celu zapewnienia
ochrony przed zarysowaniem
i innego rodzaju
uszkodzeniami.
wystarczająca
do czyszczenia
większości
środków
Nie należy pozostawiać
okularów w miejscach o trudnych warunkach
ochrony
wzroku i twarzy.
termicznych, jak np. przy bezpośrednim wystawieniu na słońce.

ŔZawsze
Ŕ Należy
zadbać o soczewki pokryte specjalną powłoką
stosuj
się doszczególnie
instrukcji
czyszczeniaprzed
i konserwacji
Do czyszczenia
i odświeżania
warstwy zabezpieczającej
załączonej
producenta.
zaparowywaniem
można
zastosować chusteczki 3M 26-20000-00M
np. przez
zabezpieczającą
przedDowiedz
zaparowaniem.
Niektóre środki czyszczące
się więcej na www.3m.pl/bhp
lub 3M Superclear aerosol 71329-00000M.
mogą mieć
negatywny wpływ na takie powłoki.
Chronimy
Twój świat.
© 3M 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ŔŔ Woda w połączeniu z delikatnymi detergentami jest wystarczająca
do czyszczenia większości środków ochrony wzroku i twarzy.
ŔŔ Zawsze stosuj się do instrukcji czyszczenia i konserwacji załączonej
przez producenta.

Chronimy Twój świat.

Dowiedz się więcej na www.3m.pl/bhp

Do czyszczen
Do czysz
zaparowywan
zaparowy
lub 3M
lub 3M
SupeS

