
UPOZORNĚNÍ:
Sklíčka by měla být vyměněna jakmile se objeví nějaké škrábance nebo prasklinky.

Pokud brýle utrpí vážný náraz, stupeň ochrany může být výrazně snížena sklíčka by se měla vyměnit.
Pokud se tak nestane může dojít k trvalýmm následkům poškození očí.

Pokud sklíčko vypadne z důvodu jakéhokoliv nárazu, je zapotřebí brýle vyměnit.
Pokud se brýle odkládají na místo, kde je vysoká nebo naopak výrazně nízká teplota, měly by se před použitím na Pokud se brýle odkládají na místo, kde je vysoká nebo naopak výrazně nízká teplota, měly by se před použitím na 

nějaký čas vystavit pokojové teplotě.
Tyto brýle jsou určeny pro cyklistiku a běh.

PÉČE O SLUNEČNÍ BRÝLE:
- Sklíčka čistěte pouze pomocí poskytnutého vaku ze 100% mikrovlákna
- Nečistěte sklíčka papírovými ubrousky, mohlo by se stát že se sklíčka nebo povrch poškodí.
- Pokud je zapotřebí vyčistit rám brýlí, stačí trocha jemného mýdla a vody.
-- Nepokládejte brýle sklíčky dolů.
- Vždy po použití nebo při přepravě, skladujte brýle v poskytnutém vaku.
- Vždy brýle skladujte v chladu, suchu a mimo dosah přímého slunečního svitu nebo horka.
- Nevystavujte brýle extrémnímu horku (35� + jako na palubkách u aut, nebo u topení).

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte zákaznickou podporu na:

info@bikestrike.cz
LIMITOVANÁ ZÁRUKA:LIMITOVANÁ ZÁRUKA:

100% poskytnutá záruka na výrobní vady od data zakoupení.
V průběhu této záruky, 100% vyměníme jakýkoliv brýle, který trpí  výrobní vadou.

Jakékoliv škrábance či jiné známky opotřebení projevující se běžným používáním nebudou touto zárukou pokryty.
Pro záruční nebo výměnný servis, nás prosím kontaktujete na:

info@bikestrike.com

Tyto sluneční brýle jsou vyrobeny v souladu s platnými, základními požadavky, stanovené směrnice 89/686/EEC
Sluneční brýle jsou označeny následovně:Sluneční brýle jsou označeny následovně:
Normativní číslo: ISO12312-1: 2013

Značka: 100% 
Modely: Všechny 100% aktivní modely.

Výhadní distributor značky 100% pro ČR a SR je firma BIKESTRIKE s.r.o. Košumberk 24, 251 01, Dobřejovice
www.bikestrike.com
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1. Pevně uchopte vrchní část rámu brýlí palcem a uka-
zováčkem. Druhou rukou zmáčkněte páčku pro uvolnění zámyk-
acího jazýčku, umístěného na vrchu rámu. Opatrně odtáhněte 
rám  od sklíčka. Užitečný tip: Použijte vak z mikrovlákna, 
který je součástí balení k uchopení sklíčka aby se předešlo 

jakýmkoliv škrábancům.

2. Jakmile budou rohové jazýčky 
volné, pokračujte v tahání sk-
líčka, dokud se snadno neuvolní 

z rámu brýlí.

1. Jednou rukou uchopte část nosu 
na rámu brýlí a opatrně vložte 
sklíčka do drážek na rámu.

2. Na každé straně brýlí opatrně 
přitáhněte rám k sklíčku tak aby 
se sklíčka uzamkla do drážky v 

rámu brýlí.

3. Jakmile jsou sklíčka správně 
umístěna v drážce, jemně přit-
lačte na vrchní část ve středu 
rámu tak aby se jazýček na vrchu 

páčky uzamkl.

SPEEDTRAP je vybaven 3 různými nastaveními délky, 
pro vlastní přizpůsobení. Pro upravení, pevně 
uchopte základnu nožičky a zatáhněte nebo zas-
trčte konec nožičky do 1., 2. nebo 3. pozice pro 
upravení délky. Nožička se uzamkne na místě, jak-

mile zapadne do požadované pozice.
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