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Комплект захисних окулярів «Desert Locust» складається із змінних захисних лінз, які 
пристьобуються до рамки окулярів з регульованим ремінцем. В залежності від моделі, яку ви 
одержали, до її складу можуть входити додаткові лінзи, всі з яких забезпечують 100% захист від 
ультрафіолетових променів. Наприклад:  

• Прозорі для застосування в закритому приміщенні та у нічний час 
• Димчасті для усунення блиску в денний час 
• Висококонтрастні для застосування в умовах темряві 

Регульований ремінець забезпечує безпечне носіння окулярів в складних умовах. В залежності від 
моделі, яку ви одержали, до її складу може входити противідбивна бленда, кишеня для 
мікроволокнистих лінз (набор «Deluxe») та жорсткий футляр для зберігання. Окремо поставляється 
оправа, що забезпечує виконання вимог рецепту лікаря для корекції зору. Компанія «Revision» 
пропонує послуги надання лінз згідно з одним рецептом для корекції зору. Звертайтеся до сайту 
www.revisioneyewear.com. за інформацією стосовно замовлення оправи за рецептом (Rx) та 
подробиць надання послуг. Оправа за рецептом також сумісна з комплектом окулярів «Sawfly®». 

ВАЖЛИВО 
Регулювання ремінця при носінні поверх каски 
Для підтягування еластичного ремінця, здвиньте ковзний затискувач на ремінцю ліворуч, 
проводячи регулювання до тих пір, поки комплект не встановиться зручно та щільно на вашому 
обличчі. Для послаблення ремінця, здвиньте затискувач праворуч. 
 
Заміна лінз 
Лінзи захисних окулярів з високою ударостійкістю повинні дуже надійно кріпитися в рамці для 
найкращого застосування та захисту. 
Не бійтеся прикласти силу до лінз та натиснути на гнучку рамку при здійсненні заміни лінз. 
Захисні окуляри «Desert Locust» мають міцну конструкцію. Вони можуть витримати навантаження. 
 
Зняття лінз з рамки: 
(при застосуванні оправи за рецептом, зніміть оправу та з’єднувач за рецептом до того, як зняти 
лінзи). Візьміться за центр верху рамки великим та вказівним пальцем однієї руки та за центр низу 
рамки іншою рукою. Стягніть рамку з окулярів зверху та знизу, звільняючи лінзи. 
 
Виштовхніть лінзи вперед для того, щоб звільнити їх з ущільнення окулярів. 
 
Встановлення лінз в рамку: 
Встановіть спереду окулярів спочатку правий кінець, а потім лівий кінець лінз у відповідні місця 
рамки. Продовжуйте вставляти лінзи в рамку, починаючи із зовнішніх кінців зверху, потім навкруг 
сторони та через низ, точно сполучуючи з’єднувальні щілини зі стовпчиками. Останньою частиною, 
що з’єднується, буде перенісся. 
 
Після того, як лінзи повністю вставлені, впевніться в тому, що між лінзами та рамкою немає 
жодних зазорів. Очистіть лінзи (дивіться нижче) для усунення відбитків пальців та плям. 
 
Зняття/встановлення бокового затискувача: 
Зняття бокового затискувача: 
Спочатку зніміть лінзи з рамки. Потім візьміть рамку великим та вказівним пальцем. Стягніть 
боковий затискувач з верху рамки. 
Зауваження: немає сенсу знімати боковий затискувач за виключенням випадку встановлення або 
зняття противідбивної бленди. 
 

http://www.revisioneyewear.com/


Встановлення бокового затискувача: 
Візьміть рамку великим та вказівним пальцем. Сумістіть виступи захвату знизу рамки та отвори на 
ніжній частині бокового затискувача. Потім сумістіть отвір зверху рамки зі стовпчиками на 
боковому затискувачу на вдавіть їх на місце.  
 
Якщо ви потребуєте застосування коректувальних лінз то за замовленням можна одержати 
комплект оправи за рецептом.  
Вставлення з’єднувача та оправи за рецептом: 
Після того, як оптик виконав замовлення за рецептом та вставив лінзи в оправу, вона може бути 
встановлена в ваші захисні окуляри. Спочатку вставте з’єднувач за рецептом в рамку, сполучуючи 
з’єднувальні щілини зі стовпчиками, на мостику носу. Впевнитеся в тому, що м’яка амортизаційна 
підкладка, звернута до лінз, а не до обличчя.  
 
Вставте оправу до з’єднувача за рецептом, суміщаючи овальний стовпчик в центрі оправи з 
овальним отвором на з’єднувачі. 
Обережно вштовхніть вниз оправу поки вона не встановиться щільно на своє місце. 
(Оправа за рецептом також сумісна з комплектом окулярів «Sawfly»). 
 
Догляд, чистка та обслуговування 
Лінзи в вашому комплекті окулярів мають покриття проти стирання та затуманення. Для 
продовження строку служби лінз, здійснюйте їх чистку та тримайте їх в футлярі для зберігання, 
якщо ви не користуєтесь ними або під час транспортування. Чистка лінз здійснюється за 
допомогою теплої води та промокання засобом з кишені для чистки мікроволокна, яка входить в 
склад набору. Для чистки рамки та ремінця захисних окулярів в помірному розчині мила, 
сполосніть та висушіть на повітрі. При використанні тимчасових серветок проти затуманення, 
застосовуйте їх на чистих сухих лінзах. Якщо тканина стає вологою, то висушіть її повністю перед 
повторним застосуванням. Зберігайте їх в герметичній сумці 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Уникайте попадання аерозолю очисного засобу в очі 

 



СТАНДАРТИ. Захисні окуляри «Desert Locust®» відповідають наступним стандартам: ANSI Z87/1; EN 
166, EN 170 та EN 172, а також MIL-PRF-31013, пункт 3.5.1.1. 
Значення маркування: 

КОМПОНЕНТ ANSI  EN  
Маркування Значення Маркування Значення 

1. Прозорі лінзи (Окуляр) 
2. Димчасті лінзи (Окуляр)  
3. Жовті (висококонтрастні) 
лінзи (Окуляр) 

+ S (тільки 
димчасті та жовті 
лінзи) 

Ідентифікація 
виробника / 
відповідає 
вимогам 
випробування 
на високу 
ударостійкість / 
лінза 
спеціального 
призначення 

2-1,2 (Прозорі) 
5-3,1 (Димчасті) 
2-1,2 (Жовті) 
 
1 ВT K N 

Номер шкали / ідентифікація 
виробника / оптичний клас / 
удар із середньою енергією / 
захист проти високошвидкісних 
часток при високих 
температурах / стійкість до 
поверхневих пошкоджень 
мілкими частками / стійкість до 
затуманення окулярів 

Рамка «REVISION Z87» Ідентифікація 
виробника / 
Стандарт 

«REVISION» EN166 3 4 
BT 2-1,2 / 5-3.1 СЄ 

Ідентифікація виробника / 
стандарт / стійкість до крапель / 
стійкість до великих часток пилу 
/ удар із середньою енергією / 
захист проти високошвидкісних 
часток при високих 
температурах / найвищі 
значення номерів оптичної 
шкали сумісних з рамкою / 
маркування СЄ 

СЄ Дану модель сертифіковано органом: «CERTOTTICA Scarf», Промислова зона Віллянова, 32013, Лонгароне (провінція Болонья) – 
орган повідомлення номер: 0530 
 
Попередження  
Прочитайте всі інструкції та попередження перед застосуванням даних окуляр. Незнайомство з 
даними інструкціями та попередженнями може привести до значних особистих травм, включаючи 
втрату зору та смерть. 
1. Не застосовуйте даних окуляр до тих пір, поки не буде досягнута щільна та надійна підгонка. 
Завжди переконайтеся, що окуляри підігнані належним чином. 
2. Не робіть жодних доробок даним окулярам. 
3. Не застосовуйте дані окуляри для пейнтболу, єйрсофту та підготовки з імітацією. Удар від 
пейнтболу або іншого подібного спорядження може викликати постійне пошкодження очей, 
навіть якщо ви були в даних захисних окулярах. 
4. Не застосовуйте дані окуляри для захисту від променів лазеру, якщо тільки спеціальних лінз 
проти дії лазеру. Лазерні промені можуть викликати постійне пошкодження очей, навіть якщо ви 
були в даних захисних окулярах. 
5. Не використовуйте дані окуляри для захисту від бризок хімічних речовин або їх випарувань. 
6. Не використовуйте очисні засоби на аміаку, лугу, абразивні очисні сполуки або розчини при 
чищенні лінз окулярів. Застосування деяких розчинів може знизити протиударну стійкість 
окулярів. 
7. Взаємодія або контакт з хімічними випаровуваннями або рідинами може викликати появу 
тріщин або інші пошкодження. 
8. Матеріали, які можуть попасти на шкіру користувача, можуть викликати алергічні реакції у осіб, 
чутливих до них. 
9. Перевіряйте дані окуляри часто та замінюйте їх негайно при будь-яких ознаках подряпин (на 
лінзах)або пошкоджень. 
10. Захисні засоби очей (такі як ці) проти високошвидкісних часток, які носяться над стандартними 
окулярами для коригування зору, можуть передавати удари, що спричиняє ризик для користувача. 
11. Якщо потрібен захист при високих температурах (EN 166-2001, розділ 7.3.4), то вибраний засіб 
захисту очей повинен мати літеру Т відразу після літери удару, тобто FT, BT AT. Якщо відразу після 
літери удару не йде літера Т, то даний засіб захисту повинен використовуватися проти 
високошвидкісних часток тільки при кімнатній температурі. 



12. Не застосовуйте дані окуляри в промисловому середовищі без перевірки вимог стандартів 
ANSI Z87.1 (в США) та EN 166 (в Європі), а також консультації з вашим інспектором або спеціалістом 
з техніки безпеки для того, щоб забезпечити використання відповідних захисних засобів. Деякі 
операції можуть потребувати огороджень машин, захисних окулярів, щитків для обличчя, 
спеціальних лінз-фільтрів або іншого обладнання захисту. 
13. Захисні засоби не можуть забезпечувати необмежений захист. Засоби для захисту очей та 
обличчя не можуть служити замінниками машинних огороджень та інших засобів технічного 
контролю. Особисті засоби захисту очей та обличчя не можуть надати повної гарантії проти 
ризиків, але можуть застосовуватися у поєднанні з огородженнями машин, технічним контролем 
та відповідною технологією виробничої та особистої безпеки. 
14. Даний захисний засіб непризначений для захисту користувача від травм при ударі твердого 
предмету або, якщо лінзи не було відповідним чином закріплено в рамці. 
15. Компанія «Revision» не рекомендує наступні використання тонованих лінз: керування 
транспортом в нічний час або прямо проти сонця або штучних джерел світла. Щитки проти сонця 
не рекомендується застосовувати для промислового захисту при таких роботах як зварювання, 
паяння або різання. 
16. У тому випадку, якщо маркування не спільним для окулярів та рамки, то вважається, що весь 
комплект захисту очей є найнижчого рівня. 



 
Компанія «REVISION» 

Військові окуляри 
 

Загальний опис 

Тактичні захисні окуляри «Bullet Ant®» 
Інструкція користувача 

 

Комплект захисних окулярів «Bullet Ant» складається із змінних захисних лінз, які пристьобуються 
до рамки окулярів з регульованим ремінцем. До складу ремінця також входить система для 
кріплення противідбивної бленди. В залежності від моделі, яку ви одержали, до її складу можуть 
входити додаткові лінзи, всі з яких забезпечують 100% захист від ультрафіолетових променів. 
Наприклад:  

• Прозорі для застосування в закритому приміщенні та у нічний час 
• Нейтральні сірі або димчасті для усунення блиску в денний час 
• Висококонтрастні для застосування в умовах темряві 

Регульований ремінець забезпечує безпечне носіння окулярів в складних умовах. В залежності від 
моделі, яку ви одержали, до її складу може входити також жорсткий футляр для зберігання, 
противідбивна бленда та мішечок із засобом чистки мікроволокна.  

ВАЖЛИВО 
Регулювання ремінця при носінні поверх каски 
Для підтягування еластичного ремінця, здвиньте ковзний затискувач на ремінцю праворуч, 
проводячи регулювання до тих пір, поки комплект не встановиться зручно та щільно на вашому 
обличчі. Для послаблення ремінця, здвиньте затискувач ліворуч. Якщо окуляри залишаються на 
шлемі, але не використовуються, то розслабте ремінець для того, щоб запобігти зайвому натягу. 
Ремінець захисних окулярів «Bullet Ant» також застосовується виконує функцію кріплення 
противідбивної бленди для її легкого встановлення та зняття. Також ремінець застосовується для 
зняття захисних окулярів «Bullet Ant», коли вони використовуються під шлемом. Для цього просто 
відкрийте кріплення ремінця, звільніть ремінець, зніміть окуляри з обличчя та витягніть ремінець. 
 
Заміна лінз 
Лінзи тактичних захисних окулярів з високою ударостійкістю повинні дуже надійно кріпитися в 
рамці для найкращого застосування та захисту. 
Не бійтеся прикласти силу до лінз та натиснути на гнучку рамку при здійсненні заміни лінз. 
Тактичні захисні окуляри «Bullet Ant» мають міцну конструкцію. Вони можуть витримати 
навантаження. 
 
Зняття лінз з рамки: 
Візьміться за рамку окулярів в центрі верху перенісся великим та вказівним пальцем однієї руки та 
за центр низу рамки іншою рукою.  
 
Стягніть рамку зверху та знизу, звільняючи лінзу. 
 
Виштовхніть лінзу вперед для того, щоб звільнити її з ущільнення окулярів. 
 
Повторіть те саме з іншою лінзою. 
 
Встановлення лінз в рамку: 
Встановіть спереду окулярів спочатку верхній кут лінзи, найближчий до перенісся у відповідне 
місце рамки.  
 
Впевніться в тому, що з’єднувальний отвір у верхньому куті лінзи співпаде з відповідним 
стовпчиком на ущільненні перенісся та установиться щільно на ньому. Останньою частиною, що 
з’єднується, буде перенісся. 
 



Продовжуйте встановлювати лінзу в рамку, прямуючи від внутрішнього кута через верх, навкруги 
бокової частини та через низ, слідкуючи за тим, щоб з’єднувальні отвори щільно співпадали з 
відповідними стовпчиками. Після того, як лінза повністю вставлена, впевніться в тому, що 
ущільнення плоско прилягає до лінзи по всьому периметру. Повторіть те саме з іншою лінзою. 
Очистіть лінзи (дивіться нижче) для усунення відбитків пальців та плям. 
 
Якщо ви потребуєте застосування коректувальних лінз то за замовленням можна одержати 
комплект оправи за рецептом.  
Вставлення з’єднувача та оправи за рецептом (Rx): 
Після того, як оптик виконав замовлення за рецептом та вставив лінзи в оправу, вона може бути 
встановлена в ваш комплект захисних окулярів. 
 
Для того щоб вставити оправу, сумістіть овальний отвір в центрі моста оправи за рецептом з 
овальним стовпчиком усередині захисних окулярів мосту носа. 
Обережно вштовхніть вниз оправу поки вона не встановиться щільно на своє місце. 
 
Догляд, чистка та обслуговування 
Лінзи в вашому комплекті окулярів «Bullet Ant» мають покриття проти стирання та затуманення. 
Для продовження строку служби лінз, здійснюйте їх чистку та тримайте їх в футлярі для зберігання, 
якщо ви не користуєтесь ними або під час транспортування. Для чистки та дезінфекції рамки 
захисних окулярів та ремінця: 

1. Зніміть обидві лінзи. 
2. Вручну помийте рамку захисних окулярів в помірному розчині мила, сполосніть її та 
висушіть на повітрі. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Уникайте попадання аерозолю очисного засобу в очі 

 



СТАНДАРТИ. Захисні окуляри «Bullet Ant» відповідають наступним стандартам: ANSI Z87/1; MIL-V-
43511C (пункт 3.5.1.0), MIL-PRF-31013C (пункт 3.5.1.1), EN 166, EN 170 та EN 172. 
Значення маркування: 

КОМПОНЕНТ ANSI Z87.1 EN 
Маркування Значення Маркування Значення 

1. Прозорі лінзи (Окуляр) 
2. Димчасті лінзи (Окуляр)  
3. Нейтральні сірі лінзи 
(Окуляр) 
4. Жовті (висококонтрастні) 
лінзи (Окуляр) 

+ S (тільки 
димчасті, 
нейтральні сірі та 
жовті лінзи) 

Ідентифікація 
виробника / 
відповідає 
вимогам 
випробування 
на високу 
ударостійкість / 
лінза 
спеціального 
призначення 

2-1,2 (Прозорі) 
5-3,1 (Димчасті) 
5-2,5 (нейтральні 
сірі) 
2-1,2 (Жовті) 
 
1 BT K N 

Номер шкали / ідентифікація 
виробника / оптичний клас / 
удар із середньою енергією / 
захист проти 
високошвидкісних часток при 
високих температурах / 
стійкість до поверхневих 
пошкоджень мілкими 
частками / стійкість до 
затуманення окулярів 

Рамка «REVISION Z87» Ідентифікація 
виробника / 
Стандарт 

«REVISION» EN166 3 4 
BT 2-1,2 / 5-3.1 СЄ 

Ідентифікація виробника / 
стандарт / стійкість до крапель 
/ стійкість до великих часток 
пилу / удар із середньою 
енергією / захист проти 
високошвидкісних часток при 
високих температурах / 
найвищі значення номерів 
оптичної шкали сумісних з 
рамкою / маркування СЄ 

СЄ  Сертифікація комплекту захисних окулярів військового призначення «Bullet Ant» здійснена компанія «INSPECT International 
Limited» (НОМЕР ОРГАНУ ПОВІДОМЛЕННЯ 0194) Аппер Вінгбері Кортярд, Вінгрейв, Айлесбері, Бекінгемшайер НР22 4LW Сполучене 
Королівство 
 

Попередження: Прочитайте всі інструкції та попередження перед застосуванням даних окуляр. 
Незнайомство з даними інструкціями та попередженнями може привести до значних особистих 
травм, включаючи втрату зору та смерть. 
1. Не застосовуйте даних окуляр до тих пір, поки не буде досягнута щільна та надійна підгонка. 
Завжди переконайтеся, що окуляри підігнані належним чином. 
2. Не робіть жодних доробок даним окулярам. 
3. Не застосовуйте дані окуляри для пейнтболу, єйрсофту та підготовки з імітацією. Удар від 
пейнтболу або іншого подібного спорядження може викликати постійне пошкодження очей, 
навіть якщо ви були в даних захисних окулярах. 
4. Не застосовуйте дані окуляри для захисту від променів лазеру, якщо тільки спеціальних лінз 
проти дії лазеру. Лазерні промені можуть викликати постійне пошкодження очей, навіть якщо ви 
були в даних захисних окулярах. 
5. Не використовуйте дані окуляри для захисту від бризок хімічних речовин або їх випарувань. 
6. Не використовуйте очисні засоби на аміаку, лугу, абразивні очисні сполуки або розчини при 
чищенні лінз окулярів. Застосування деяких розчинів може знизити протиударну стійкість 
окулярів. 
7. Взаємодія або контакт з хімічними випаровуваннями або рідинами може викликати появу 
тріщин або інші пошкодження. 
8. Матеріали, які можуть попасти на шкіру користувача, можуть викликати алергічні реакції у осіб, 
чутливих до них. 
9. Перевіряйте дані окуляри часто та замінюйте їх негайно при будь-яких ознаках подряпин (на 
лінзах)або пошкоджень. 
10. Захисні засоби очей (такі як ці) проти високошвидкісних часток, які носяться над стандартними 
окулярами для коригування зору, можуть передавати удари, що спричиняє ризик для користувача. 
11. Якщо потрібен захист при високих температурах (EN 166-2001, розділ 7.3.4), то вибраний засіб 
захисту очей повинен мати літеру Т відразу після літери удару, тобто FT, BT AT. Якщо відразу після 
літери удару не йде літера Т, то даний засіб захисту повинен використовуватися проти 
високошвидкісних часток тільки при кімнатній температурі. 
12. Не застосовуйте дані окуляри в промисловому середовищі без перевірки вимог стандартів 
ANSI Z87.1 (в США) та EN 166 (в Європі), а також консультації з вашим інспектором або спеціалістом 



з техніки безпеки для того, щоб забезпечити використання відповідних захисних засобів. Деякі 
операції можуть потребувати огороджень машин, захисних окулярів, щитків для обличчя, 
спеціальних лінз-фільтрів або іншого обладнання захисту. 
13. Захисні засоби не можуть забезпечувати необмежений захист. Засоби для захисту очей та 
обличчя не можуть служити замінниками машинних огороджень та інших засобів технічного 
контролю. Особисті засоби захисту очей та обличчя не можуть надати повної гарантії проти 
ризиків, але можуть застосовуватися у поєднанні з огородженнями машин, технічним контролем 
та відповідною технологією виробничої та особистої безпеки. 
14. Даний захисний засіб непризначений для захисту користувача від травм при ударі твердого 
предмету або, якщо лінзи не було відповідним чином закріплено в рамці. 
15. Компанія «Revision» не рекомендує наступні використання тонованих лінз: керування 
транспортом в нічний час або прямо проти сонця або штучних джерел світла. Щитки проти сонця 
не рекомендується застосовувати для промислового захисту при таких роботах як зварювання, 
паяння або різання. 
16. У тому випадку, якщо маркування не спільним для окулярів та рамки, то вважається, що весь 
комплект захисту очей є найнижчого рівня. 



 
Компанія «REVISION» 

Військові окуляри 
 

Загальний опис 

Комплект захисних окулярів 
«Sawfly®» військового призначення 

Інструкція користувача 

 

Комплект захисних окулярів «Sawfly» складається із змінних захисних лінз, які пристьобуються до 
рамки окулярів з регульованими плечима та ремінцем. Пропонуються два розміри: звичайний та 
великий. В залежності від моделі, яку ви одержали, до її складу можуть входити додаткові лінзи, 
всі з яких забезпечують 100% захист від ультрафіолетових променів. Наприклад:  

• Прозорі для застосування в закритому приміщенні та у нічний час 
• Димчасті для усунення блиску в денний час 
• Висококонтрастні для застосування в умовах темряві  

Регульований ремінець забезпечує безпечне носіння окулярів в складних умовах. В залежності від 
моделі, яку ви одержали, до її складу може входити мішечок для зберігання мікроволокна, який є 
також ідеальним для чистки лінз, а, крім того, жорсткий футляр для зберігання з ремінцевим 
затискачем.  
 
Оправа за рецептом (Rx), що замовляється окремо 
За спеціальним замовленням можна одержати оправу за рецептом. Ваші лінзи можуть бути 
замовлені та вставлені вашим оптиком. Оправа за рецептом закріплюється надійно на переніссі 
усередині комплекту захисних окулярів «Sawfly» звичайного або великого розміру. Оправа за 
рецептом також може застосовуватися з комплектом окулярів «Desert Locust™», (із застосуванням 
окремої оправи за замовленням). Компанія «Revision» пропонує послуги надання лінз згідно з 
одним рецептом для корекції зору. Звертайтеся до сайту www.revisioneyewear.com. за 
інформацією стосовно замовлення оправи за рецептом та подробиць надання послуг.  
 
Регулювання 
Плечі на вашому комплекті «Sawfly» можуть подовжуватися для того, щоб вони зручно лягли за 
вуха.  
 
Для закріплення ремінця до рамки, втягніть пластикові кінці ремінця в отвори на кінцях плечей. 
 
Заміна лінз 
Для зняття лінзи з рамки здійсніть наступне: 
Крок 1 
Візьміть лінзу над переніссям великим та вказівним пальцями однієї руки, а центр рамки іншою 
рукою. 
 
Крок 2 
Розніміть лінзу та рамку. 
 
Вийміть лінзу з кутів рамки. 
 
Для вставлення лінз в рамку: 
Крок 3 
Вставте кути лінзи до рамки, по одному куту за один раз. 
 
Крок 4 
 
Міцно візьміться за центр рамки та натягніть її через центр лінзи. 
 
Вставлення оправи за рецептом (Rx): 
Оправа за рецептом встановлюється безпосередньо на перенісся усередині комплекту захисних 
окулярів. 

http://www.revisioneyewear.com/


 
(Оправа за рецептом також сумісна з комплектом захисних окулярів «Desert Locust»). 
 
Для того щоб встановити оправу за рецептом, сумістіть прямокутний отвір в центрі моста оправи 
за рецептом з прямокутною міткою зверху перенісся. Обережно вштовхніть вниз оправу, поки 
вона не встановиться щільно на своє місце. 
 
Догляд, чистка та обслуговування 
Лінзи в вашому комплекті окулярів «Sawfly» мають покриття проти утворення подряпин. Для 
продовження строку служби поверхонь лінз, здійснюйте чистку захисних окулярів та правильно їх 
зберігайте. Лінзи повинні митися водою або розчином для чистки окулярів та сушитися за 
допомогою засобу з мішечка для зберігання мікроволокна. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Уникайте попадання аерозолю очисного засобу в очі 

 



СТАНДАРТИ. Захисні окуляри «Sawfly» відповідають наступним стандартам: ANSI Z87/1; EN 166, EN 
170 та EN 172, а також MIL-PRF-31013, пункт 3.5.1.1. 
Значення маркування: 

КОМПОНЕНТ ANSI  EN  
Маркування Значення Маркування Значення 

1. Прозорі лінзи (Окуляр) 
2. Димчасті лінзи (Окуляр)  
3. Димчасті лінзи (Окуляр 
4. Жовті (висококонтрастні) 
лінзи (Окуляр) 

+ S (тільки 
димчасті, 
нейтральні сірі та 
жовті лінзи) 

Ідентифікація 
виробника / 
відповідає 
вимогам 
випробування 
на високу 
ударостійкість 

2-1,2 (Прозорі) 
5-3,1 (Димчасті) 
5-2,5 (нейтральні 
сірі) 
2-1,2 (Жовті) 
 
1 FT або SKN 

Номер шкали / ідентифікація 
виробника / оптичний клас / 
удар з малою енергією / 
захист проти 
високошвидкісних часток 
при високих температурах 
або при збільшеній міцності 
/ стійкість до поверхневих 
пошкоджень мілкими 
частками / стійкість до 
затуманення окулярів 

Рамка «REVISION Z87» Ідентифікація 
виробника / 
Стандарт 

СЄ «REVISION EN166 
FT/S» 

Маркування СЕ / 
ідентифікація виробника / 
стандарти / удар з малою 
енергією / захист проти 
високошвидкісних часток 
при високих температурах / 
збільшена міцність 

Плечі «REVISION Z87» Ідентифікація 
виробника / 
Стандарт 

Не застосовується Не застосовується 

СЄ  Сертифікація комплекту захисних окулярів військового призначення «Bullet Ant» здійснена компанія «INSPECT International 
Limited» (НОМЕР ОРГАНУ ПОВІДОМЛЕННЯ 0194) Аппер Вінгбері Кортярд, Вінгрейв, Айлесбері, Бекінгемшайер НР22 4LW Сполучене 
Королівство 
 

Попередження  
Прочитайте всі інструкції та попередження перед застосуванням даних окуляр. Незнайомство з 
даними інструкціями та попередженнями може привести до значних особистих травм, включаючи 
втрату зору та смерть. 
1. Не застосовуйте даних окуляр до тих пір, поки не буде досягнута щільна та надійна підгонка. 
Завжди переконайтеся, що окуляри підігнані належним чином. 
2. Не робіть жодних доробок даним окулярам. 
3. Не застосовуйте дані окуляри для пейнтболу, єйрсофту та підготовки з імітацією. Удар від 
пейнтболу або іншого подібного спорядження може викликати постійне пошкодження очей, 
навіть якщо ви були в даних захисних окулярах. 
4. Не застосовуйте дані окуляри для захисту від променів лазеру, якщо тільки спеціальних лінз 
проти дії лазеру. Лазерні промені можуть викликати постійне пошкодження очей, навіть якщо ви 
були в даних захисних окулярах. 
5. Не використовуйте дані окуляри для захисту від бризок хімічних речовин або їх випарувань. 
6. Не використовуйте очисні засоби на аміаку, лугу, абразивні очисні сполуки або розчини при 
чищенні лінз окулярів. Застосування деяких розчинів може знизити протиударну стійкість 
окулярів. 
7. Взаємодія або контакт з хімічними випаровуваннями або рідинами може викликати появу 
тріщин або інші пошкодження. 
8. Матеріали, які можуть попасти на шкіру користувача, можуть викликати алергічні реакції у осіб, 
чутливих до них. 
9. Перевіряйте дані окуляри часто та замінюйте їх негайно при будь-яких ознаках подряпин (на 
лінзах)або пошкоджень. 
10. Захисні засоби очей (такі як ці) проти високошвидкісних часток, які носяться над стандартними 
окулярами для коригування зору, можуть передавати удари, що спричиняє ризик для користувача. 
11. Якщо потрібен захист при високих температурах (EN 166-2001, розділ 7.3.4), то вибраний засіб 
захисту очей повинен мати літеру Т відразу після літери удару, тобто FT, BT AT. Якщо відразу після 
літери удару не йде літера Т, то даний засіб захисту повинен використовуватися проти 
високошвидкісних часток тільки при кімнатній температурі. 



12. Не застосовуйте дані окуляри в промисловому середовищі без перевірки вимог стандартів 
ANSI Z87.1 (в США) та EN 166 (в Європі), а також консультації з вашим інспектором або спеціалістом 
з техніки безпеки для того, щоб забезпечити використання відповідних захисних засобів. Деякі 
операції можуть потребувати огороджень машин, захисних окулярів, щитків для обличчя, 
спеціальних лінз-фільтрів або іншого обладнання захисту. 
13. Захисні засоби не можуть забезпечувати необмежений захист. Засоби для захисту очей та 
обличчя не можуть служити замінниками машинних огороджень та інших засобів технічного 
контролю. Особисті засоби захисту очей та обличчя не можуть надати повної гарантії проти 
ризиків, але можуть застосовуватися у поєднанні з огородженнями машин, технічним контролем 
та відповідною технологією виробничої та особистої безпеки. 
14. Даний захисний засіб непризначений для захисту користувача від травм при ударі твердого 
предмету або, якщо лінзи не було відповідним чином закріплено в рамці. 
15. Компанія «Revision» не рекомендує наступні використання тонованих лінз: керування 
транспортом в нічний час або прямо проти сонця або штучних джерел світла. Щитки проти сонця 
не рекомендується застосовувати для промислового захисту при таких роботах як зварювання, 
паяння або різання. 
16. У тому випадку, якщо маркування не спільним для окулярів та рамки, то вважається, що весь 
комплект захисту очей є найнижчого рівня. 
 


