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Istrukcja obsługi



Uwaga

- Wybierz styl i rozmiar, który pasuje do Twojej twarzy.
- Nie używaj tych okularów podczas forsownych 
ćwiczeń aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych 
wypadkiem.
- Zachowaj ostrożność w środowiskach, które wpływają 
na widzenie, np tunele i ciemne miejsca lub w nocy.
- Unikaj przechowywania okularów razem z metalowymi 
przedmiotami tzw aby zapobiec ich zarysowaniu.
- Tworzywa sztuczne i soczewki nie są odporne na 
ciepło. Unikaj noszenia okularów w wysokiej tempera-
turze środowiskach (takich jak sauny) ani nie zostawiać 
ich w nich miejsca narażone na działanie wysokich 
temperatur (np. pojazd deska rozdzielcza), aby zapobiec 
deformacji lub pękaniu.
- Dzieci powinny używać tych okularów przeciwsłonec-
znych tylko pod osobą dorosłą nadzór.
- Natychmiast przestań używać okularów, jeśli 
powodują każda alergia skórna.
- W przypadku kurzu na soczewkach, spłucz je wodą
do usunięcia plam z wody użyj szmatki szklanej.
- Regularnie chodź do optyka w celu konserwacji i 
czyszczenia okulary. Do usunięcia użyć myjki ultradźwi-
kowej kurz, brud i olej ze szczelin w ramie i noski.
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- Nie używaj okularów przeciwsłonecznych, aby patrzeć 
bezpośrednio na słońce lub oglądać zaćmienie słońca.
- Nie używaj okularów przeciwsłonecznych jako ochrony 
przed sztucznymi źródła światła.
- Nie używać okularów przeciwsłonecznych jako 
ochrony przed uderzeniami.
W przypadku uderzenia okulary przeciwsłoneczne mogą 
pęknąć i spowodować obrażenia twarzy i oczu.
- Nie nadaje się do stosowania wieczorem ani w nocy.
- Nie nadaje się do jazdy nocą lub w słabo oświetlonych 
miejscach.
- Zauszniki tych okularów można zdjąć i zainstalowany, 
jeśli zostanie przypadkowo upuszczony. Należy 
zapoznać się schemat informacji dotyczących instalacji.



Niniejszym �rma Gelato Optical (Beijing) Corp. oświadcza, że
to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi
Dyrektywy i normy europejskie oraz poprawki.
Dostępny jest pełny tekst deklaracji zgodności UE
pod następującym adresem internetowym:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem,
i zachowaj ją na przyszłość


