
OCHELARI DE SOARE DE SPORT 

NOTĂ NFORMATIVĂ DE LA PRODUCĂTOR:
Această notă informativă vă va ajuta cum să folosiţi cel mai bine aceşti 
ochelari

CUM VĂ DAŢI SEAMA DE TIPUL DE FILTRU
Eticheta ”Cat” indică protecţia oferită de lentilă în condiţii specifice de lumină
Toţi ochelarii BikeFun Hungary Kft. îndeplinesc sau depăşesc standardele 
curente: ANSI Z80.3:2009.  EN.1836:2005 şi AS/NZS 1067:2003.

ANSI Z80.3:2009
Standardul american ANSI Z80.3:2009 pentru ochelari de soare certifică 
calitatea fizică şi siguranţa ramelor şi lentilelor ţinând cont de diferite aspecte 
critice cum ar fi transmiterea luminoasă (capacitatea de a distinge diferite 
culori în anumite condiţii de lumină).Calitatea cosmetică a lentilelor şi ramelor 
(rezistent la zgâriere, spargere) precum şi durata de viaţă (inclusiv rezistenţa 
ramelor).

EN 1836:2005
EN 1836:2005 este standardul european. Cele patru nivele clasifică ochelarii 
de soare în patru grupuri în funcţie de capacitatea lor de a bloca razele UV. 
Acesta stabileşte specificaţiile şi cerinţele lentilelor de tranziţie precum şi 
folosirea acestora la volan. 

AS/NZS 1067:2003
Toţi ochelarii de soare trebuie testaţi şi etichetaţi în conformitate cu standar-
dul australian/noua zeelandă  AS/NZS 1067:2003 Ochelari de soare şi ochelari 
de modă. Aceste standarde obligatorii prevăd limite ale transmiterii admise la 
ochelarii de soare şi cei de modă. 

BikeFun Kft.
1211 Budapest, Asztalosipar u.1-3. 
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AVERTIZARE: aceşti ochelari nu vor proteja purtătorul de accidentare în caz 
de impact violent cu un obiect contondent sau în caz de neaşezare corectă a 
lentilelor în ramă. 

INFORMAŢII GENERALE:
A nu se folosi pentru a privi direct în Soare. Evitaţi expunerea la temperaturi 
excesive. Ochelarii de soare trebuiesc înlocuiţi dacă şi-au pierdut proprietăţile 
originale şi dacă piesele componente nu mai pot fi înlocuite. Se vor folosi doar 
accesorii şi piese de schimb originale. 

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA OCHELARILOR DVS. DE SOARE
Dacă sunt îngrijiţi corespunzător, ochelarii dvs. de soare vor asigura perfor-
manţe optime de-a lungul a mai multor ani. Pentru curăţire vă recomandăm 
să folosiţi o bucată de material cu microfibre sau un material textil fin, curat. 
Evitaţi folosirea de solvenţi şi produse abrazive. Nu folosiţi produse de hârtie 
pentru că acestea pot zgâria lentilele. Când nu îi purtaţi, vă recomandăm să îi 
păstraţi în săculeţ mai ales dacă îi ţineţi în buzunar, geantă etc. pentru a evita 
contactul direct cu chei sau alte obiecte ce ar putea zgâria rama sau lentilele.

Categoria de protecţie

Catego-ria 
lentilei

Filtrare
UVA,UVB

Transmi-tere Utilizare recomandată

0 100% 80 - 100% Blochează vântul şi praful. Potrivit pent-
ru condiţii de noapte / lumină slabă. 

1 100% 43 - 80% Potrivit pentru după amiaza târzie sau 
pe timp noros

2 100% 18 - 43% Potrivit pentru toate tipurile de condiţii 
pe timp de zi

3 100% 8 – 18% Capabil de a bloca lumina intensă, 
potrivit pentru condiţii de zi

4 100% 3-8% Realizat cu ultrafiltre, potrivit pentru 
utilizare în condiţii de zăpadă şi de 
lumină puternică de reflecţie, însă nu 
este potrivit la volan.


