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OKULARY SCOTT

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych SCOTT. Kolekcja zawiera 
wysokiej jakości soczewki i lekkie, wygodne oprawki. Każda para okularów przeciwsłonecznych 
SCOTT posiada znak CE, który oznacza zgodność z wytycznymi europejskimi 89/686 / EWG i 
poprawkami zgodnymi z EN ISO 12312-1. Wszystkie okulary przeciwsłoneczne SCOTT są zawsze 
zgodne z amerykańskimi standardami dotyczącymi okularów przeciwsłonecznych ANSI / 
Z80.3-2010 „wymagania dotyczące okularów bez recepty i przeciwsłonecznych”.

 

ZAKRES STOSOWANIA I
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Okulary przeciwsłoneczne SCOTT gwarantują ochronę przed szkodliwym promieniowaniem 
UVA i UVB do 400 nm. Nie służą one jednak ochronie przed sztucznymi źródłami światła, na 
przykład w solariach, ani do stosowania jako ochrona oczu przed zagrożeniem mechanicznym. Nie 
należy ich stosować do bezpośredniej obserwacji słońca. Okulary przeciwsłoneczne SCOTT nie 
nadają się również do jazdy o zmierzchu lub nocą. Jeśli kategoria filtra twoich okularów 
przeciwsłonecznych wynosi 4, nie nadają się one do prowadzenia samochodu lub stosowania na 
drodze.Odporność na wstrząsy okularów przeciwsłonecznych SCOTT jest zgodna z EN ISO 
12312-1 oraz amerykańskim standardem ANSI / Z80.3-2010. Nie są one niezniszczalne i z tego 
powodu nie chronią przed obrażeniami oczu. SCOTT Sports SA wyklucza wszelką 
odpowiedzialność za możliwe szkody, które wystąpią z powodu niewłaściwego użytkowania.

PRZECHOWYWANIE
Aby zapobiec zarysowaniu soczewek, najlepiej przechowywać okulary przeciwsłoneczne tylko w 
futerale do tego przeznaczonym. Okulary nie mogą być przechowywane w miejscu bezpośredniego 
nasłonecznienia lub w miejscach, w których temperatura przekracza 50 ° C (122 °).

CZYSZCZENIE
Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia okularów! Usuń brud, dmuchając delikatnie na nie. 
Wypoleruj soczewki miękką bawełnianą ściereczką lub specjalną ściereczką do soczewek. Nie 
używaj ręczników papierowych ani innych materiałów zawierających włókno drzewne lub innych 
materiałów czyszczących.

KONTROLA
Przed użyciem sprawdź okulary pod kątem możliwych uszkodzeń. Jeśli soczewki będą miały 
zadrapania lub inne skazy, należy je naprawić lub wymienić.W innym wypadku SCOTT Sports SA 
nie może zagwarantować wystarczającej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UVA i 
UVB. Używaj tylko oryginalnych części.

SPECYFIKACJA
Soczewki odpowiadają klasie optycznej 1 i zostały 
przetestowane pod kątem zgodności z EN ISO 12312-1.

FILTER 
CATEGORY TRANSMISSION DESCRIPTION USAGE

0 80% – 100% lekkie okulary 
przeciwsłoneczne

Bardzo ograniczona ochrona 
przed olśnieniem słonecznym.

1  43% – 80% Ograniczona ochrona przed 
olśnieniem słonecznym

2  18% – 43% Okulary przeciwsłoneczne
 ogólnego zastosowania

Dobra ochrona przed 
olśnieniem słonecznym

3 8% - 18% Wysoka ochrona przed 
olśnieniem słonecznym
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4  3% - 8% Bardzo ciemne specjalne
 okulary przeciwsłoneczne 

bardzo wysoka ochrona przed 
promieniowaniem słonecznym 
Bardzo wysoka ochrona przed 
olśnieniem słonecznym na 
przykład na morzu, na śniegu, w 
wysokich górach lub na pustyni

Odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację w  UE i na świecie:
SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, CH-1762 Givisiez.
Dystrybucja  w  USA:
SCOTT USA Inc., 651 West Critchlow Drive, 84404 Ogden, USA.
Dystrybucja w innych krajach: SSG (Europe) Distribution Center SA,
P.E.D Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubange, Belgia.
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CAT VLT PHOTOCHROMIC

Grey light sensitive 1-3 15%-47% YES

Solar 4 4 5% NO

Brown 3 12% NO

Grey 3 12% NO

Gold chrome 3 12% NO

Blue chrome 3 12% NO

Green chrome 3 13% NO

Red chrome 3 13% NO

Blue chrome amplifier 2 40% NO

Gold chrome amplifier 2 43% NO

Green chrome amplifier 1 45% NO

Red chrome amplifier 1 46% NO

Clear 0 80% NO

Odpowiednią kategorię filtrów oraz przepuszczalność światła można znaleźć w poniższej 
tabeli:
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WARNING
THESE SCOTT SUNGLASSES CONTAIN A CHEMICAL 

KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE BIRTH 
DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.




