
Балістичні сонцезахисні окуляри HellflyTM 

Інструкція користувача 
 

Загальний опис             
 
Ваші балістичні сонцезахисні окуляри Hellfly мають вузьку оправу, яка охоплює по ширині усе обличчя і балістичні 
лінзи, виконані з полікарбонату оптичної якості, які забезпечують бачення без викривлень. Лінзи забезпечують 100% 
захист від ультрафіолетового випромінювання діапазонів А-В-С. В комплект окулярів Hellfly входить: 
 

- Оправа з полікарбонатними лінзами  
- Коробка для зберігання окулярів 
- Салфетку з мікроволокна для чищення окулярів 

 
Догляд, чищення і обслуговування           
Щоб подовжити строк служби лінз ваших балістичних сонцезахисних окулярів HellFly, чистіть і зберігайте їх коли не 
користуєтесь. Лінзи потрібно чистити водою або розчином для чищення оптики і висушити за допомогою салфетки. 

 
УВАГА 

Не допускайте потрапляння рідини для чищення в очі. 
 
СТАНДАРТИ 
Сонцезахисні окуляри Hellfly відповідають наступним стандартам і воєнним вимогам США: ANSI Z87.1, EN166 і MIL-
PRF-31013 пункт 3.5.1.1. 
 
Значення маркування  
 
Компонент Маркування ANSI  Значення 
Оправа Редакція Z87 Зазначення виробника/стандарту 
Дужки Редакція Z87 Зазначення виробника/стандарту 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРОЧИТАЙТЕ УСІ ІНСТРУКЦІЇ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОКУЛЯРІВ. 
НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТЯЖКИХ ТРАВМ, У ТОМУ ЧИСЛІ СЛІПОТИ 
АБО СМЕРТІ  
 
1. Не використовувати окуляри, поки ви не добились надійного і зручного їх положення. Впевніться, що окуляри 
постійно надійно тримаються.  
2. Не вносити ніяких модифікацій в окуляри. 
3. Не використовувати ці  окуляри для пейнтболу, ейрсофту  або аналогічних тренувань. Удар шарику від пейнтболу або 
аналогічного набою може спричинити незворотне пошкодження очей, навіть якщо ви носите ці окуляри. 
4. Не використовувати ці окуляри для захисту від лазерного проміння. Лазерний промінь може спричинити незворотне 
пошкодження очей, навіть якщо ви носите ці окуляри. 
5. Не використовувати ці окуляри для захисту від хімічних рідин або випарів. 
6. Не використовувати аміачні і лужні миючі засоби, абразивні чистильні суміші або розчинники для чищення лінз. 
Використання деяких розчинників може знизити захисні властивості лінз. 
7. Вплив або контакт з хімічними випарами або рідинами може визвати тріщини на поверхні або її пошкодження. 
8.  Матеріали, які контактують зі шкірою, можуть викликати алергічну реакцію у чутливих осіб. 
9. Регулярно перевіряйте окуляри, замініть їх негайно, якщо знайшли подряпини на лінзі чи пошкодження. 
10. Захист очей (такий як цей) проти частинок з великою швидкістю, одягнений поверх звичайних окулярів, може 
передати імпульс, створюючи небезпеку для користувача. 
11. Не використовувати ці окуляри в промисловому середовищі не звірившись попередньо зі стандартом ANSI Z87.1, 
вашим начальником або спеціалістом по безпеці, щоб впевнитись, що ви використовуєте відповідний захист.  Для 
деяких операцій можуть бути потрібні машинні щитки, круглі захисні окуляри, щитки для обличчя, лінзи зі 
спеціальними фільтрами або інші заходи безпеки. 
12. Захисні пристрої не забезпечують необмеженої безпеки. Захисні пристрої для очей і обличчя не заміняють машинні 
щитки і інші інженерні заходи безпеки.  Не можна покладатись тільки на персональні пристрої захисту обличчя і очей, 
так як вони не забезпечують повного захисту від усіх небезпек і повинні використовуватись разом з машинними 
щитками, інженерними заходами і діючими практиками безпечного виробництва і персональної безпеки. 
13. Ці окуляри не призначені для захисту користувача від усіх травм у випадку контакту з твердим предметом. 
14. Не рекомендуються наступні використання затемнених лінз: їзда в нічний час,  прямий погляд на сонце або джерело 
штучного світла. Затемнені лінзи не рекомендуються для промислового захисту в таких сферах як зварювання, паяння 
або різання. 
15. Ці окуляри розроблені для використання в конкретних випадках. Уважно вибирайте і використовуйте затемнені 
лінзи, якщо важливо розрізняти кольори, так як деякі затемнені лінзи спотворюють сприйняття кольорів.   
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