ČEŠTINA

ČEŠTINA

SLOVENČINA

SLOVENČINA

SLIP / LOGIC

SLIP / LOGIC

SLIP / LOGIC

SLIP / LOGIC

Jak vyjmout sklo:

Jak nasadit sklo:

Ako vytiahnuť sklo:

Ako nasadiť sklo:

1. Vyklopte plně obě bočnice brýlí a uchopte
brýle čelní stranou k sobě. Mezi palec
a ukazováček jedné ruky uchopte brýlovou
obrubu v místě čepu. Palcem a ukazováčkem
druhé ruky stiskněte vnější roh brýlové čočky
a za mírného ohnutí brýlové obruby vyviňte
protisměrný tah obou rukou tak, aby došlo
k uvolnění proﬁlu brýlové čočky ze západky
v brýlové obrubě.
2. Stejným způsobem postupujte i při uvolnění
brýlové čočky ze západky v brýlové obrubě
na opačné straně.
3. Jakmile budou obě západky brýlových čoček
odděleny od obruby, uchopte brýlovou
obrubu v jejím prostředku. Volnou rukou
nyní stiskněte brýlové sklo v místě nosníku
a pomocí lehkého protisměrného tlaku plynule
oddělte brýlové sklo od obruby.

1. Nasaďte obě proﬁlované západky
na brýlových čočkách do příslušných rohů
brýlové obruby.
2. Vsuňte prostředek brýlového skla do západky
nacházející se v prostředku brýlové obruby.
3. Pomocí palce tlačte
na hranu v prostředku
brýlové čočky oproti
obrubě do té doby,
než ucítíte, jak sklo
brýlové čočky zapadlo
do příslušného místa
v obrubě.
4. Pomocí originálního Tifosi® sáčku
z mikrovlákna odstraňte ze skla nečistoty
způsobené montáží.

1. Úplne vyklopte obe ramienka okuliarov
a uchopte okuliare čelnou stranou proti sebe.
Medzi palec a ukazovák jednej ruky uchopte
rám okuliarov v mieste čapu ramienka.
Palcom a ukazovákom druhej ruky chyťte
vonkajší roh skla a pri miernom ohnutí rámu
ho ťahajte smerom od rámu okuliarov tak,
aby došlo k uvoľneniu proﬁlu skla zo západky
v ráme okuliarov.
2. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri
uvoľnení proﬁlu skla z druhej strany rámu
okuliarov.
3. Ako náhle budú uvoľnené proﬁly skla z oboch
strán rámu okuliarov, uchopte rám v jeho
prostriedku. Voľnou rukou chyťte sklo v mieste
nosníku a pomocou ľahkého ťahu plynule
oddeľte sklo od rámu okuliarov.

1. Nasaďte obe proﬁlované západky skla
do príslušných rohov rámu okuliarov.
2. Vsuňte prostrednú časť skla do západky
nachádzajúcej sa v prostriedku rámu
okuliarov.
3. Pomocou palca
tlačte na hranu
v prostriedku skla
proti rámu okuliarov
do vtedy, než pocítite,
ako sklo zapadlo
do príslušného miesta
v ráme okuliarov.
4. Pomocou originálneho Tifosi® vrecka
z mikrovlákna odstráňte zo skla nečistoty
spôsobené montážou.
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ČEŠTINA

ČEŠTINA

SLOVENČINA

SLOVENČINA

PAVÉ / ROUBAIX / TYRANT /
SLOPE / WISP

PAVÉ / ROUBAIX / TYRANT /
SLOPE / WISP

PAVÉ / ROUBAIX / TYRANT /
SLOPE / WISP

PAVÉ / ROUBAIX / TYRANT /
SLOPE / WISP

Jak vyjmout sklo:

Poznámka: Levé brýlové sklo nese logo Tifosi®.

Ako vytiahnuť sklo:

Poznámka: Ľavé sklo je označené logom Tifosi®.

Jak nasadit sklo:

1. Vyklopte úplne obe ramienka okuliarov
a jednou rukou chyťte okuliare za čap
ramienka tak, aby čelná strana okuliarov
smerovala k Vám. Palcom a ukazovákom
druhej ruky uchopte vonkajší roh skla.
2. Vyviňte protismerný ťah oboch rúk tak, aby
došlo k uvoľneniu skla zo západky v ráme
okuliarov.
3. Pomocou ťahu smerom dole a von od rámu
okuliarov uvoľnite aj opačnú stranu skla.
4. Kroky 1 - 2 zopakujte aj pri vytiahnutí
druhého skla z druhej strany rámu okuliarov.

Ako nasadiť sklo:

1. Vyklopte plně obě bočnice brýlí a jednou
rukou uchopte brýle za nosník tak, aby čelní
strana brýlí směřovala k Vám. Mezi palec
a ukazováček druhé ruky uchopte brýlovou
čočku.
2. Nyní vyviňte protisměrný tah obou rukou tak,
aby došlo k uvolnění proﬁlu brýlové čočky ze
západky v nosníku brýlové obruby.
3. Pomocí tahu směrem dolů a ven od brýlové
obruby uvolněte i protilehlou stranu brýlové
čočky.
4. Kroky 1 až 3 zopakujte i pro vyjmutí druhé
brýlové čočky na protilehlé straně.

www.tifosioptics.com

1. Nasaďte proﬁlovanou západku na brýlové
čočce do příslušného vnějšího rohu brýlové
obruby.
2. Vsuňte brýlovou čočku
zpět do západky
v nosníku brýlové
obruby a ujistěte
se, že vrchní hrana
brýlové čočky zapadá
do drážky v brýlové
obrubě.
3. Nyní opřete spodní hranu brýlové čočky o dlaň
a za pomoci jemného tlaku prstů na brýlovou
obrubu oproti dlani vsaďte čočku zpět
do drážky v obrubě. Dosažení bezpečného
spojení se projeví slabým cvaknutím.
4. Kroky 1 až 3 zopakujte i pro vsazení druhé
brýlové čočky na protilehlé straně.
5. Pomocí originálního Tifosi® sáčku
z mikrovlákna odstraňte ze skla nečistoty
způsobené montáží.

www.tifosioptics.com

1. Nasaďte proﬁlovanú západku na skle
do príslušného vonkajšieho rohu rámu
okuliarov.
2. Vsuňte sklo späť
do západky
v ráme okuliarov
a presvedčite sa, že
vrchná hrana skla
zapadá do drážky
v ráme okuliarov.
3. Teraz oprite spodnú
hranu skla o dlaň a za pomoci jemného tlaku
prstov na rám skla zatlačte sklo späť do drážky
v ráme okuliarov. Dosiahnutie bezpečného
spojenia sa prejaví slabým cvaknutím.
4. Kroky 1 - 3 zopakujte aj pre vloženie skla
na druhej strane rámu okuliarov.
5. Pomocou originálneho Tifosi® vrecka
z mikrovlákna odstráňte zo skla nečistoty
spôsobené montážou.
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SLOVENČINA

SLOVENČINA

ENVY

ENVY

ENVY

ENVY

Jak vyjmout sklo:

Poznámka: Levé brýlové sklo nese logo Tifosi®.

Ako vytiahnuť sklo:

Poznámka: Ľavé sklo je označené logom Tifosi®.

Jak nasadit sklo:

1. Vyklopte úplne obe ramienka okuliarov
a jednou rukou chyťte okuliare za čap
ramienka tak, aby čelná strana okuliarov
smerovala k Vám. Palcom a ukazovákom
druhej ruky uchopte vonkajší roh skla
a vyviňte protismerný ťah oboch rúk tak, aby
došlo k uvoľneniu skla zo západky v ráme
okuliarov.
2. Pomocou ťahu smerom dole a von od rámu
okuliarov uvoľnite aj opačnú stranu skla.
3. Kroky 1 - 2 zopakujte aj pri vytiahnutí
druhého skla z druhej strany rámu okuliarov.

Ako nasadiť sklo:

1. Vyklopte plně obě bočnice brýlí a jednou
rukou uchopte brýle za čep bočnice tak, aby
čelní strana brýlí směřovala k Vám. Palcem
a ukazováčkem druhé ruky stiskněte vnější
roh brýlové čočky a vyviňte protisměrný tah
obou rukou tak, aby došlo k uvolnění proﬁlu
brýlové čočky ze západky v brýlové obrubě.
2. Pomocí tahu směrem dolů a ven od brýlové
obruby uvolněte i protilehlou stranu brýlové
čočky.
3. Kroky 1 až 2 zopakujte i pro vyjmutí druhé
brýlové čočky na protilehlé straně.

1. Nasaďte vrchní stranu brýlové čočky
do drážky v nosníku brýlové obruby.
2. Uchopte brýlovou
obrubu za čep
bočnice mezi
Váš palec
a ukazováček.
Palcem
a ukazováčkem
druhé ruky stiskněte
vnější okraj brýlové čočky a pomocí lehkého
tlaku vsaďte čočku do západky v brýlové
obrubě. Dosažení bezpečného spojení se
projeví slabým cvaknutím.
3. Kroky 1 až 2 zopakujte i pro vyjmutí druhé
brýlové čočky na protilehlé straně.
4. Pomocí originálního Tifosi® sáčku
z mikrovlákna odstraňte ze skla nečistoty
způsobené montáží.
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ČEŠTINA

SLOVENČINA

ČEŠTINA

DIOPTRICKÝ ADAPTÉR RX02
Poznámka: Dioptrický adaptér Tifosi® RX02 je
kompatibilní pouze s modelem Roubaix.

Instrukce na vložení dioptrického
adaptéru:
Na nosníku slunečních brýlí jsou umístěny čtyři
otvory. Vložte dioptrický adaptér do určených
otvorů a ujistěte se, že spoj bezpečně drží.

Čištění a údržba:
Pro uskladnění brýlí používejte pouzdro
z mikrovlákna. Na vyčištění znečištěného
adaptéru používejte utěrku z mikrovlákna. Je-li to
potřeba, použijte jemné mýdlo a vlažnou vodu.

Upozornění:
Záruka se nevztahuje na nevhodné používání,
jakým je vystavování adaptéru přímému
slunečnímu záření po delší dobu. RX02
adaptér není určen jako bezpečnostní brýle,
a proto by neměl být považován za ochrannou
pomůcku. Každý RX02 adaptér je přizpůsobený
jednotlivému uživateli na základě doporučení
očního lékáře, a tímto dále nepodléhá
kategorizaci 0 a CE.

www.tifosioptics.com

SLOVENČINA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Děkujeme, že jste si vybrali značku brýlí Tifosi®.
Zde najdete informace o správné údržbě
a užití vašich brýlí Tifosi®. Přejeme vám hodně
příjemných chvil s našimi brýlemi.

Ďakujeme, že ste si vybrali značku okuliarov
Tifosi®. Tu nájdete informácie o správnej údržbe
a používaní Vašich okuliarov Tifosi®. Prajeme
vám veľa príjemných chvíľ s našimi okuliarmi.

Evropsky standard:
Všechny brýle značky Tifosi® jsou označené
značkou CE znamenající, že vyhovují
ustanovením a standardům směrnice
EEC89/686 (pro optickou a mechanickou
výkonnost), splňují normu EN1836/2005,
AC2006 a následné dodatky.

DIOPTRICKÝ ADAPTÉR RX02
Poznámka: Dioptrický adaptér Tifosi® RX02 je
kompatibilný jedine s modelom Roubaix.

Inštrukcie na založenie dioptrického
adaptéra:

Brýle Tifosi® poskytují ochranu proti slunečnímu
záření UVA/UVB/UVC.

Na nosníku slnečných okuliarov sú umiestnené
štyri otvory. Založte dioptrický adaptér
do určených otvorov a uistite sa, či spoj
bezpečne drží.

Upozornění:

Čistenie a údržba:

Tyto brýle nejsou určeny k přímému pozorování
slunce. Ačkoliv je prakticky nemožné tyto
brýlové čočky rozbít, není možné považovat
brýle konstruované z polykarbonátu nebo
NXT® za bezpečnostní. Tyto brýle by tedy
v žádném případě neměly být používány jako
ochrana proti riziku úrazu. Nikdy nepoužívejte
odstíněné brýle k řízení motorových vozidel
v noci. Dodržujte pokyny výrobce pro správné
vyměňování skel a jejich údržbu.

Čištění a údržba:
Uchovávejte brýle v sáčku z mikrovlákna. Pokud
jsou brýle špinavé, použijte k odstranění nečistot
sáček z mikrovlákna. V případě nutnosti omyjte
brýle jemným mýdlem a vlažnou vodou.

Pre uskladnenie a prevoz používajte púzdro
s vnútornou vrstvou z mikrovlákna. Ak je adaptér
znečistený, na očistenie použite vnútornú stranu
púzdra alebo handričku z mikrovlákna. Ak je to
potrebné, použite jemné mydlo a teplú vodu.

Upozornenie:
Záruka sa nevzťahuje na nevhodné používanie,
akým je vystavenie adaptéra priamemu
slnečnému žiareniu na dlhšiu dobu. RX02
adaptér nie je deﬁnovaný ako bezpečnostné
okuliare, a preto by nemal byť považovaný
za chránič pred prípadnými nehodami. Každý
RX02 adaptér je prispôsobený používateľovi
na základe odporučenia lekára, a tým ďalej
nepodlieha kategóriám 0 a CE.

Záruka:

Európsky štandard:
Všetky okuliare značky Tifosi® sú označené
značkou CE znamenajúcou, že vyhovujú
ustanoveniam a štandartom smernice
EEC89/686 (pre optickú a mechanickú
výkonnosť), splňujú normu EN1836/2005,
AC2006 a následné dodatky.
Okuliare Tifosi® poskytujú ochranu proti
slnečnému žiareniu UVA/UVB/UVC.

Upozornenie:
Tieto okuliare nie sú určené k priamemu
pozorovaniu slnka. Aj keď je prakticky nemožné
sklá rozbiť, nie je možné považovať okuliare
konštruované z polykarbonátu alebo NXT®
za bezpečnostné. Tieto okuliare v žiadnom
prípade nepoužívajte ako ochranu proti riziku
úrazu. Nikdy nepoužívajte odtienené okuliare
k riadeniu motorových vozidiel v noci. Dodržujte
pokyny výrobcu pre správne vymieňanie skiel
a ich údržbu.

Čistenie a údržba:
Uchovávajte okuliare vo vrecku z mikrovlákna.
V prípade, že sú okuliare znečistené, použite
vrecko z mikrovlákna pre odstránenie nečistôt.
V prípade nutnosti umyte okuliare jemným
mydlom a vlažnou vodou.

Záruka:

Brýle Tifosi® jsou pod zárukou proti poruchám
materiálu a lidské práce. Záruka se nevztahuje
na poškrábání čoček! Záruka je platná jen
v případě zakoupení brýlí u autorizovaného
prodejce ﬁrmy Tifosi®.

Okuliare Tifosi® sú pod zárukou proti chybám
materiálu či chybou spracovania. Sklá nie
sú pod zárukou voči poškrabaniu! Záruka
je platná len v prípade zakúpenia okuliarov
u autorizovaného predajcu ﬁrmy Tifosi®

Dodavatel: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky
 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz
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1. Nasaďte hornú stranu skla do drážky v ráme.
2. Uchopte rám
za čap ramienka
medzi Váš palec
a ukazovák. Palcom
a ukazovákom
druhej ruky chyťte
vonkajší okraj
skla a pomocou
ľahkého tlaku vsaďte sklo do západky v ráme
okuliarov. Dosiahnutie bezpečného spojenia
sa prejaví slabým cvaknutím.
3. Kroky 1 - 2 zopakujte aj pre vloženie skla
na druhej strane rámu okuliarov.
4. Pomocou originálneho Tifosi® vrecka
z mikrovlákna odstráňte zo skla nečistoty
spôsobené montážou.

Dodávateľ: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárenská cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
 048/414 36 23-4 | www.progresscycle.sk

www.tifosioptics.com

