NL - Gebruiksaanwijzing voor de lichtbeschermingsbril
Model: SafeLightPro F-2 / F-5
Toepassingsgebied
De SafeLightPro-lichtbeschermingsbril zorgt bij het gebruik van HPL/IPL-ontharingsapparaten
voor bescherming van de ogen tegen licht. Ook beschermt hij de ogen en het gezicht tegen
mechanische invloeden. De glazen zijn gemaakt van stootvast polycarbonaat. De bril voldoet aan
de eisen in de Europese normen DIN EN 166: 2001, DIN EN 170: 2002 en in bijlage II van de
PBM-richtlijn 89/686/EG.
Opslag, reiniging en onderhoud
Bewaar de lichtbeschermingsbril op een schone, droge, stofvrije plaats. Voorkom bij de opslag
direct zonlicht en contact met chemicaliën en schurende stoffen.
Reinig de bril met water en zeep en droog hem vervolgens af met een zachte microvezeldoek.
Zorg dat er op de doek geen pluisjes zitten. Waar nodig kunt u een niet-agressief huishoudelijk
ontsmettingsmiddel gebruiken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen (zoals
schuurmelk).
Waarschuwingen
 Het montuur, de pootjes en de glazen zijn van polycarbonaat. Bij allergische reacties raden
we u aan om onmiddelijk een arts te raadplegen.
 De bril beschermt tegen deeltjes met een lage botsenergie (45 m/s) en doet dit alleen bij
kamertemperatuur.
 Houd er rekening mee dat de bril zijn beschermende functie kan verliezen als u de bril
bovenop een normale bril draagt.
 Zorg dat de bril comfortabel zit en goed is afgesteld. Voor de juiste pasvorm is het mogelijk
om de pootjes op vier punten te verstellen.
 Draag de bril gedurende de volledige behandeling met HPL/IPL-ontharingsapparaten.
 Deze bril biedt ook bescherming tegen UV-straling.
 Deze bril is specifiek bedoeld om de ogen te beschermen tegen PAR- en UV-straling,
bijvoorbeeld tijdens de behandeling met HPL/IPL-ontharingsapparaten of UV-lichtapparaten,
maar niet voor andere activiteiten (zoals laswerk, werkzaamheden met laserapparatuur
enzovoort).
 Gebruik deze bril niet in de schemering of 's nachts.
 Kijk ondanks deze bril niet direct in de zon.
 Controleer de veiligheidsbril regelmatig op goed functioneren en beschadigingen.
 Gebruik de bril niet meer als u merkt dat deze op welke manier dan ook beschadigd is (als
bijvoorbeeld de pootjes gebroken of geknakt zijn, de glazen gebarsten, bekrast of troebel zijn
en dit door schoonmaken niet meer op te lossen is).
 U kunt de glazen niet vervangen.
 De bril mag niet worden aangepast, anders is bescherming niet meer gegarandeerd.
 Niet-toegestaan gebruik en het niet opvolgen van de regels en instructies in deze
gebruiksaanwijzing kunnen leiden tot schade aan de gezondheid.
 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Levensduur: Als de instructies over gebruik, opsalg en reiniging in acht worden genomen, kan
een veiligheidsbril na het uit de verpakking nemen ongeveer 6 maanden worden gebruikt.
Geadviseerd wordt in elk geval vervanging na 3 jaar bewaren, eventueel eerder bij zichtbare
beschadiging.
Toelichting normen, afkortingen en keurmerken
Montuur
EN166
Controlenorm
F
Mechanische sterkte: bescherming tegen deeltjes op hoge snelheid,
lage botsenergie (45 m/s)
CE
CE-keurmerk: product voldoet aan de eisen in EU-richtlijn 89/686
Brillenglazen
2-5
AGETE
1
F
CE

Bescherming tegen UV-straling
Identificatieletters van de fabrikant
Optische klasse
Mechanische sterkte: bescherming tegen deeltjes op hoge snelheid,
lage botsenergie (45 m/s)
CE-keurmerk: product voldoet aan de eisen in EU-richtlijn 89/686
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