
Instruções para o uso de óculos de sol

Informações do fabricante:

Áreas de uso:

Armazenamento e transporte:

Estes óculos de sol estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745. Para a Europa, a 
norma é ISO 12312.1, e nos EUA, de acordo com a norma nacional, ANSI Z80.3. A declaração de 
conformidade está disponível em https://johann-v-goisern.com/documents/. As lentes utilizadas 
correspondem à categoria de filtro 3. Ou seja, as lentes são de cor escura, adequadas para transmit-
ância de luz de 8-18% e possuem 100% de proteção UV.

Os seus óculos de sol protegem contra o brilho da luz solar, contra a radiação UV natural (proteção 
100% UV), na neve, chuva e vento. Não indicado como proteção contra impactos, objetos duros, 
fontes de luz artificial como lâmpadas de alta energia radiante (lâmpadas UV) e solários (lâmpadas 
solares). Para fontes de luz artificial, precisa de óculos de proteção especiais. Além disso, não olhe 
diretamente para o sol com estes óculos de sol e não os use para observar um eclipse solar, com ou 
sem óculos de sol. Não use óculos de sol para conduzir à noite ou em más condições de visibilidade. 
Retire os óculos de sol quando o nível de luz estiver muito baixo para ver bem.

Os óculos de sol devem ser guardados no estojo a uma temperatura entre -10°C e +35°C. O 
armazenamento sob a luz do sol em espaços fechados sem ar condicionado (por exemplo, painel do 
carro) deve ser evitado, pois as temperaturas atingidas nessas condições podem afetar a funcionali-
dade da armação (deformação da armação).
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Instruções para o uso de óculos de sol

Limpeza:

Marcação:

Fabricante: Informações de Contato:

Garantia do Produto:

Para um funcionamento ideal, limpe os óculos regularmente com água limpa e um pano macio. Um 
sabão neutro, detergente para lavar louça ou agentes de limpeza de óculos disponíveis comercial-
mente também podem ser usados. Em caso de contato com reagentes como água salgada (água 
do mar), água de piscina e produtos químicos (por exemplo, cosméticos, spray de cabelo, cremes 
solares e repelentes de insetos), recomenda-se a limpeza imediata com água limpa e a secagem 
posterior com um pano macio. Em caso de desgaste (por exemplo, arranhões, perda de brilho), reco-
menda-se a substituição por peças de reposição originais. Panos de limpeza sujos podem prejudicar 
as propriedades do filtro.

O uso de solventes (por exemplo, álcool e acetona) e agentes de limpeza químicos agressivos, 
que podem afetar a funcionalidade dos óculos, devem ser absolutamente evitados.

(Identificação Exclusiva do Dispositivo - Identificador de Produção) e um UDI-DI (Identificação Exclusi-
va do Dispositivo - Identificador do Dispositivo). Esses números são usados para identificar, marcar e 
registar dispositivos médicos. O objetivo é aumentar a segurança do paciente por meio da rastreabili-
dade completa dos produtos.
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Se a Óptica onde a armação foi adquirida não 
puder ser contatada, você pode contatar-nos 
com reclamações ou dúvidas pelo e-mail 
office@pomberger.com ou pelo telefone  
+43 (0) 6135 7465.

Aplicam-se os regulamentos nacionais de garantia.


