
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАЩИТНИ ОЧИЛА TOLSEN     

Модели: 45069, 45071, 45072, 45073, 45074, 45075                                     

Тези очила отговарят на изискванията на 
Европейския Регламент за Лични Предпазни 
Средства 2016/425 ЕС и са произведени в 
съответствие с Европейския Технически 
стандарт EN166:2001. 
Тези защитни очила са за вашата лична 
сигурност за защита на очите. 
Употреба 
Трябва винаги да сте сигурни, че защитата, 
която дават очилата отговаря на вашата работна 
среда. Очилта осигуряват защита срещу частици 
с висока скорост и ниска енергия. Те оптичен 
клас 1 и могат да се носят през целия ден при 
нормална работна среда. 
Общи инструкции 
-Този продукт не се доставя с принадлежности. 
-Съветваме ви да съхранявате тези очила в 
защитна чанта или кутия при транспортиране 
или когато не ги използвате. 
-Максималния живот на продукта е 2 години. 
-Съветваме ви да не използвати очилата върху 
други рамки, тъй като може удара да се пренеса 
върху рамките и това да доведе до нараняване. 
-Въпреки, че материалът на този продукт е 
антиалергичен, са възможни някои алергични 
реакции. Трябва да проверите за такива 
реакции и да не използвате продукта, ако се 
наблюдават. 
Внимание 
-Тези очила не осигуряват защита срещу IR 
/инфрачервена/ радиация и те не трябва да се 
носят като средство за защита, където са на 
лице опасни нива на IR радиация, напр. при 
заваряване или леене. 
-Проверявайте редовно очилата за драскотини, 
пукнатини или други повреди по стъклата. 
Драскотини, пукнатини или други дефекти 
могат да значително да намалят степента на 
защита. Такъв продукт трябва незабавно да 
бъде подменен с друг. 
-Ако е необходима защита от високоскоростни 
частици при екстремни температури, тогава 
защитните очила трябва да са обозначени с 

буква „Т“ , напр. FT, BT или AT. Ако в 
маркировката няма буквата „Т“ , тогава очилата 
могат да се използват за високоскоростни 
частици при стайна температура. 
-Частите по тези очила не са сменяеми. Ако 
някои от елементите на защитните очила е 
повреден, тогава целия продукт трябва да се 
извади от употреба. 
Маркировка на продукта 
Продуктът има маркировка, която показва 
характеристиките на продукта и полето на 
приложение. 
Маркировка на стъклата: JCH 1F CE 
Маркировка на рамката: JCH EN166 F CE 
Значение на маркировката: 
CE  - CE лого 
JCH – идентификация на производителя 
Оптичен клас: 1 
F – устойчивост на високоскоростни частици с 
ниска енергия 
ЕN166 – европейски стандарт 
Съхранение 
Да се съхраняват при температури от 5 до 40 С, 
RH, 90% и да се държат далече от разтворители 
или корозивни материали, тъй като те може 
сериозно да намалят степента на защита. 
Почистване 
Тези очила могат да бъдат почиствани със сапун 
и топла вода. Могат да се дезинфекцират с 
обикновени домашни дезинтефикатори. 
Въпреки, че стъклата на очилата са предвидени 
да имат известна степен на защита от 
надраскване, те не са устойчиви на надраскване 
и се препоръчва бърсането на стъклата да е 
само при необходимост и да става с мек 
неабразивен парцал. 
 
Производител: TOLSEN TOOLS CO.,LIMITED      Страна на 
произход: Китай 
 
Вносител: Профи Плюс ООД        
гр. София, ул. Йерусалим бл. 51А, тел. 02/ 974 4607 
                                                                                                                        
www.profiplus.bg                                                                                                             



 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

SAFETY GOOGLES TOLSEN 45069, 45071, 45072, 45073, 45074 

We, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. certify hereby that the product described is in conformity with the 
Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and 
meet the following standards: 

EN 166.2001 
 
Place of issue: Zhangjiagang, China                                                                                For and of behalf of Date of issue:                              

Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd  

 16.05.2020                                                                                Authorized Signature:                                           

           

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА TOLSEN 45069, 45071, 45072, 45073, 45074 

Ние, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. декларираме, че посоченият продукт съответства на Регламент ЕС 
2016/425 на Европейския Парламент и Съвет за лични предпазни средства и съответства на следните 
стандарти: 

EN 166.2001 
 
Място на издаване: Жангджиаганг, Китай                                                                                              От името на: 

Дата на издаване: 16.05.2020 г.                                                                                  Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. 

Оторизиран подпис: 

 
 


