
Kérem tisztítsa meg és aktiválja az Anti-Fog lencséket az első használat előtt, az 1-3. lépések alapján.

Ezek a lépések elengedhetetlenek, amennyiben elmaradnak, nem lesz érzékelhető az Anti-Fog hatás.
A kendőt kizárólag a lencsék impregnálására, és ne azok tisztítására használja. 

Kérem, mindig tárolja a kendőt a mellékelt védőtasakban (elszíneződés lehetséges).

Az Anti-Fog technológia megvédi a lencséket a párásodástól. A hosszan tartó és megbízható védőréteg könnyen felvihető, és újraaktiválható a 
speciálisan erre kifejlesztett páramentesítő kendővel.                                                                                       Kérem ne mossa ki ezt a kendőt!

Anti-fog aktiváló kendő
Használati útmutató

1. Tisztítsa meg a lencséit 
mosószerrel, vagy semleges 
szappannal és meleg vízzel. 
Kérem, ne használjon hidratáló 
krémeket vagy aggresszí
mosószereket. A lencséket nem 
szabad ultrahangos 
készülékben tisztítani.

2. Törölje szárazra a lencséket 
egy szösz-mentes kendővel.
Most kezdje el az első lencse 
impregnálását:
Győződjön meg róla, hogy a 
lencse enyhén nedves, ehhez 
leheljen a lencsére.  

3. Most törölje le a lencsét-
amelyre rálehelt- a speciális 
Anti-Fog törlőkendővel. A felvitt 
védőréteg a törlőkendővel 
együtt aktiválja az Anti-Fog 
hatást.
Ismételje meg a 2. és 3. lépést 
a másik lencsén is.

4. Könnyű szennyeződések 
esetén tisztítsa meg a lencsét 
egy mikroszálas kendővel. Ha 
az Anti-Fog hatás csökken vagy 
a szemüvege szennyeződik, 
kérem ismételje meg az 1-3. 
lépéseket. 



Anti-Fog set
Návod k použití

1. Očistěte brýlové čočky 
neutrálním mýdlem a vlažnou 
vodou. Nepoužívejte žádné 
zvlhčující přípravky ani 
agresivní čisticí prostředky. 
Čočky by se neměly čistit v 
ultrazvukovém zařízení.

2. Brýlové čočky důkladně 
osušte mikrovláknem, které 
nepouští vlákna. Nyní spusťte 
impregnaci první čočky: 
Dýcháním na první čočku 
zajistěte, aby byla čočka mírně 
vlhká.

3. Očištěnou čočku vyleštěte 
speciálně impregnovaným 
mikrovláknem proti zamlžení. 
Poté opakujte kroky 2 a 3 pro 
druhou brýlovou čočku. Tím se 
aktivuje se účinek proti 
zamlžování. Vaše brýle jsou 
nyní připraveny k použití.

4. V případě lehkého znečištění 
očistěte čočky mikrovláknem 
určeným k čištění brýlových 
čoček. 
Pokud se efekt Anti-Fog sníží 
nebo dojde k většímu 
znečištění, opakujte kroky 1-3.

Před prvním použitím brýlové čočky očistěte, jak je popsáno v krocích 1-3. Bez očištění významně snižujete efekt setu proti zamlžení. 

Přiložené mikrovlákno používejte pouze k impregnaci - nanesení úpravy Anti-Fog, mikrovlákno není určeno k čištění brýlových čoček.

Mikrovlákno vždy skladujte v dodávaném ochranném obalu (pokud ponecháte mimo obal, dojde ke ztrátě efektu, které mikrovlákno zajišťuje). 
Technologie Anti-Fog zabraňuje zamlžování čoček. Dlouhodobou a spolehlivou ochrannou vrstvu Anti-Fog lze snadno obnovit opakovaným 
použitím mikrovlákna Anti-Fog. Mikrovlákno se nesmí prát, ztratilo by své vlastnosti.



Anti-Fog set
Návod na použitie

1. Očistite okuliarové šošovky 
neutrálnym mydlom a vlažnou 
vodou. Nepoužívajte žiadne 
zvlhčujúce prípravy ani 
agresívne čistiace prostriedky. 
Šošovky by sa nemali čistiť v 
ultrazvukovom zariadení.

2. Okuliarové šošovky dôkladne 
osušte mikrovláknom, ktoré 
nezanecháva vlákna. Teraz 
začnite s impregnáciou prvej 
šošovky: Dýchaním na prvú 
šošovku zabezpečte, aby bola 
šošovka mierne vlhká.

3. Očistenú šošovku vyleštite 
špeciálne impregnovaným 
mikrovláknom proti 
zahmlievaniu. Potom opakujte 
kroky 2 a 3 pre druhú okuliarovú 
šošovku. Tým sa aktivuje 
účinok proti zahmlievaniu. Vaše 
okuliare sú teraz pripravené k 
použitiu.

4. V prípade ľahkého 
znečistenia očistite šošovky 
mikrovláknom k čisteniu 
okuliarových šošoviek. 
Pokiaľ sa efekt Anti-Fog zníži 
alebo dôjde k väčšiemu 
znečisteniu, opakujte kroky 1-3.

Pred prvým použitím, okuliarové šošovky očistite tak, ako je popísané v krokoch 1-3. Bez očistenia sa významne znižuje efekt setu proti 

zahmlievaniu. Priložené mikrovlákno používajte iba k impregnácii – nanesením úpravy Anti-Fog, mikrovlákno nie je určené k čisteniu 

okuliarových šošoviek. Mikrovlákno vždy skladujte v dodanom ochrannom obale (pokiaľ ponecháte mimo obalu, dôjde k strate efektu, ktoré 
mikrovlákno zabezpečuje). Technológia Anti-Fog zabraňuje zahmlievaniu šošoviek. Dlhodobú a spoľahlivú ochrannú vrstvu Anti-Fog je možné ľahko 
obnoviť opakovaným použitím mikrovlákna Anti-Fog. Mikrovlákno sa nesmie prať, stratilo by svoje schopnosti.


