Instalacja szybek:

Instrukcja obsługi Gogli Tripout Optics
Przeznaczenie:
Gogle Tripout Optics przeznaczone są do
uprawiania sportów zimowych (narciarstwo,
snowboard). Gogle nie są okularami ochronnymi.
Zaprojektowane zostały do ochrony przed
działaniem wiatru, śniegu, 100% promieni
słonecznych UV. Nie należy ich stosować do jazdy
samochodem lub motocyklem. Gogle nie chronią
oczu w przypadku bezpośredniego patrzenia na
słońce. Przed użyciem należy sprawdzić stan gogli.
Nie używać gogli uszkodzonych. Soczewki
zabrudzone lub zarysowane nie gwarantują pełnej
ochrony.
Przechowywanie i czyszczenie:
Gogle należy przechowywać w woreczku. Do
czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.
Pamiętaj aby trzymać gogle z daleko od
temperatury powyżej 37°C
Do wycierania szybek nie powinno używać się
chusteczek higienicznych, papierowych ręczników,
czy też innych szorstkich materiałów, ponieważ
mogą spowodować zarysowania powierzchni
szybki.
Pamiętaj, aby nie kłaść gogli szybą do dołu,
ponieważ może dojść do jej uszkodzenia.
Przed każdym użyciem upewnij się, czy aby
przypadkiem gogle nie są uszkodzone i należy je
wymienić na nowe, ponieważ zadrapana szybka
może mieć wpływ na osłabienie widoczności.
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Modele Gogli Steez, Racer, Blaze: w celu wymiany
szkła, należy lekko pociągnąć szybkę do siebie od
na jej krańcu, tak aby odczepiła się od magnesów
na której jest zamocowana.
Model gogli TX: Przed wyjęciem szybki, należy
odczepić boczne blokady, a następnie pociągnąć
szybkę do siebie od jej krańca, tak aby odczepiła się
od magnesów na której jest zamocowana.
Soczewki w goglach Tripout Optics zostały
podzielone zgodnie z technicznymi parametrami
normy EN174, wg następującej kategorii filtrów:
Kategorie (filtr) soczewek:
Kategoria
S0

Transmisja
80% – 100%

Użytkowanie
podczas nocnej
jazdy

S1

43% – 80%

S2

18% – 43%

podczas pełnego
zachmurzenia /
mgły
podczas
niepełnego
zachmurzenia

S3

8% - 18%

S4

3% - 8%

podczas pełnego
nasłonecznienia
podczas bardzo
intensywnego
słońca

Zakres oraz okres trwania gwarancji:
Gogle Tripout Optics posiadają 2 lata gwarancji. W
przypadku wystąpienia wad fabrycznych, wadliwa
część zostanie wymieniona na nową.

