Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,
biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl

Instrukcja obsługi
Art.nr: 88DA - 88DB - 88DC – 88EA-88DU-88DG - Okularki pływackie na basen

„Waimea” do pływania na powierzchni wody
•

Produkt zgodny z normą BS5883:1996

Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachować do późniejszego
wykorzystania.

Użytkowanie:
Okularki pływackie Waimea® mają wiele zalet , które zapewniają i poprawiają przyjemność z
uprawiania rekreacyjnego pływania:
•
•
•
•
•

ochraniają przed podrażnieniem oczu przez różne substancje takie jak np. chlor
zawarty w wodzie basenów
umożliwiają i poprawiają obserwowanie przez użytkownika swojego toru
pływackiego
w przypadku stanów zapalnych oczu zabezpiecza je przed impaktem wody i umożliwia
kontynuowanie systematyczne uprawianie treningów pływackich
soczewki mają właściwości „anti-fog” przeciwdziałające zaparowywaniu okularków
posiadają ochronę przed promieniowaniem UV

Jest ważne by gogle pływackie były dobrze dopasowane do twarzy , a jednocześnie nie powodowały
dyskomfortu użytkownika nie dopuszczając aby woda przeciekała do oczu.
Te gogle pływackie Waimea® są wyposażone w regulowany mostek na nos oraz elastyczną opaskę na głowę
która umożliwia optymalne dopasowanie ich do kształtu twarzy.
Te okularki pływackie są dostosowane do pływania na powierzchni wody , ale w żadnym wypadku do
nurkowania w wodzie z uwagi na powstające przy nurkowaniu różnice w ciśnieniu któremu podlegają .
Aby pozbyć się wody z gogli lub poprawić je na twarzy , zsuń delikatnie okularki w dół twarzy. Aby zdjąć gogle
z głowy ,umieść kciuki pod elastyczna opaskę na głowę po obu bokach głowy i przesuń kciuki do tyłu głowy i
zdejmij gogle górą.
OSTRZEŻENIE:
• DZIECI MOGĄ UŻYTKOWAĆ OKULARKI WYŁĄCZNIE POD STAŁYM , BEZPOŚREDNIM
NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ!
• Zachować ostrożność przy zdejmowaniu okularów pływackich. Nigdy nie należy odciągać okularów od
twarzy, bo naciągnięta opaska może spowodować uszkodzenie oka ( z uwagi na próżnie powstającą
w dobrze przylegających do oczu gogli) .
Konserwacja i przechowywanie:
Proszę chronić szkła przed zabrudzeniami, zwłaszcza z tłuszczu, w celu zachowania optymalnych
właściwości. Przepłukać w czystej, zimnej wodzie po każdym użyciu, pozostawić w temperaturze pokojowej
do wyschnięcia. Nie wycierać ani dotykać wewnętrznej strony szkieł. W żadnym przypadku nie czyścić
okularków rozpuszczalnikami, roztworem benzyny lub ostrymi detergentami, gdyż może to spowodować
zniszczenie funkcjonalności produktu i stanie się on bezuzyteczny. Okularki najlepiej przechowywać w
odpowiednio dopasowanym etui. Jeżeli przy zakupie okularków pływackich nie było do nich dołączonego
etui, warto zakupić je oddzielnie.

