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Brýlové obruby (sluneční brýle) - návod k užití a údržbě.
Aby Vám resp. Vašim zákazníkům mohl námi dodaný výrobek dlouho a k úplné spokojenosti sloužit je potřeba
dodržovat zásady pro jeho šetrné užívání a pravidelnou údržbu.
Brýlové obruby mají povahu zdravotní pomůcky a slouží za obvyklých podmínek jako mechanický nosič
dioptrických čoček pro korekci lidského zraku, resp. slunečních čoček (sluneční brýle) a to pro osoby starší 4 let.
Tyto obruby (jejich jednotlivé části) jsou vyrobeny z nezávadných materiálů buď ze slitin technického stříbra a
niklu, oceli, nerezu, titanu popř. slitin titanu a kobaltu opatřených zpravidla barevným nátěrem a pro zvýšení
trvanlivosti ještě opatřeny vrstvou epoxidového laku. V místech styku s pokožkou jsou pak opatřeny
umělohmotnými návleky a sedly, nebo jsou vyrobeny přímo z nezávadných umělých hmot (zvláště vhodné pro
lidi s dermatologickými obtížemi zjm. zvýšenou potivostí nebo alergickými reakcemi na některé kovy).
Již výběr brýlové obruby resp. slunečních brýlí by měl odpovídat proporcím jejich uživatele (velikost obruby,
šířka nosníku, délka stranic), aby umožnil jejich bezpečné usazení a nedocházelo k deformacím obruby nebo
styku obruby s pokožkou nebo dokonce trvalému tlaku na nevhodných místech. Dotýká-li se pak obruba
trvale pokožky (např. očnice tváří, stranice hlavy od oka ke skráním atp.), tedy v místech kde není opatřena
plastovými chránítky (sedla, koncovky) může dojít k poškození barvy v důsledku trvalého působení kyselin
obsažených v potu. Takové poškození nepodléhá záruce, protože k poškození obruby, došlo v důsledku
nevhodného výběru velikosti obruby a následného nepřiměřeného namáhání výrobku vystaveného trvale kyselé
reakci látek obsažených v potu.
Vlastní nasazení a sejmutí obruby (slunečních brýlí) se provádí oběma rukama, aby nedocházelo
k nepřiměřenému jednostrannému zatížení obruby a to se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poranění obličeje
nebo dokonce oka rozevřenou stranicí obruby. Vlastní použití se děje obecně známým způsobem kdy jsou obruby
usazené na koření nosu nebo po jeho stranách a jištěné přiměřeně zahnutými stranicemi za oběma ušima. ( Zjm. u
modelů obrub na vázání a u modelů s odpruženými stranicemi hrozí při manipulaci pouze jednou rukou
v důsledku jednostranného zatížení vylomení očnice nebo prasknutí flexu ).
Brýlové obruby resp. brýle udržujte trvale v suchu a čistotě a zabraňte jejich znečištění případně potřísnění
agresivními látkami. Pro jejich čištění doporučujeme speciální čistící utěrky pro brýle. Při mytí brýlových obrub
používejte výhradně mýdlovou vodu a jemný hadřík. Obroučku na konec opláchněte v čisté vodě a ihned
vysušte do sucha. NIKDY nepoužívejte čistící prostředky obsahující líh, benzín, nebo jiná rozpouštědla!
Jsou-li obruby opatřeny odpruženými stranicemi, dbejte, aby do těchto flexů nezatekla voda. Mohlo by dojít ke
korozi jemných ocelových pružin a tím ke ztrátě funkčnosti. Také je potřeba tyto pružiny pravidelně promazávat.
Vhodný je například olej na bázi silikonu. Veškerá doporučení se týkají brýlových obrub a je třeba je zohlednit
s doporučením na údržbu čoček.
Brýlové obruby chraňte před pádem, nepřiměřeným mechanickým namáháním úderem atp. Brýlové obruby
opatřené dioptrickými čočkami neodkládejte na místo přímého slunečního záření (nebezpečí vznícení). V případě,
že obruby nepoužíváte, doporučujeme jejich úschovu v pevných pouzdrech odpovídající velikosti pro ně
určených. Jako zcela nevhodné je užití různých typů závěsu. Obruby posléze zavěšené na krku mohou být
poškozeny při styku se součástmi oděvu (zipy, knoflíky) nebo okolí (deska stolu) dochází i k otěru barvy
způsobené takovým závěsem nebo poškození po rozhoupání a následnými údery např. při chůzi. U modelů obrub
z paměťové oceli je třeba si uvědomit, že i jejich mimořádná mechanická odolnost má své meze a snese ohyb
materiálu pouze do určitého stupně a v daném rádius a to i dle typu a kvality. Snaha některých uživatelů
neodborně demonstrovat tyto jejich mimořádné vlastnosti, nebo chybná domněnka, že tento typ obruby je
nezničitelný a není potřeba se k němu chovat šetrně, může vést, při nevhodném zacházení k poškození obruby.
Pokud uživatel používá kosmetické a dermatologické nebo vlasové prostředky, které by mohli obrubu obarvit je
potřeba pečlivě zvolit materiál a úpravu povrchu obruby (slunečních brýlí), který lze následně vyčistit (hladký
frézovaný acetát, lékařská ocel atp.). U porézních a zdrsnělých povrchů to nemusí být možné a takové obarvení
obruby (slunečních brýlí) pak nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.
Na poškození obruby (slunečních brýlí) používané v rozporu s těmito pokyny se nevztahuje záruka.
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Při dodržování výše uvedených zásad věříme, že budete se zakoupenými výrobky plně spokojeni.

