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MOTO OKULIARE SCOTT 

 

Firma SCOTT by Vám chcela zablahoželať k nákupu týchto moto okuliarov. Prečítajte si pozorne pokyny 
a kontaktujte miestneho predajcu alebo maloobchodníka, ak potrebujete ďalšie informácie. Motocyklové 
okuliare SCOTT boli vyvinuté s cieľom zabezpečiť čo najlepšie predpoklady pre neobmedzený komfort 
počas motošportových aktivít. 

SKLADOVANIE 

Vždy, keď je to možné, uložte ochranné okuliare SCOTT do vrecka alebo krabice určenej na tento účel. 
Jedine tak si budete istý, že Vaše okuliare zostanú nepoškodené čo najdlhšie. Upozorňujeme, že 
ochranné okuliare by sa nemali uchovávať na miestach, kde budú vystavené vysokým hodnotám 
vyžarujúceho tepla. Skladovanie pri teplotách nad 50 °C sa neodporúča! 

KONTROLA 

Skontrolujte okuliare pred začiatkom sezóny alebo po páde, aby ste zistili, že okuliare sú stále 
neporušené. Šošovka nesmie byť poškodená, popruh musí byť pevne pripevnený k rámu a rám by 
nemal mať žiadne trhliny. V prípade, že takéto poškodenie bolo zistené, musí sa poškodená časť 
vymeniť. Aby ste zaručili optimálne prispôsobenie okuliarov, nastavte popruh na veľkosť prilby. Môžu 
sa použiť iba originálne náhradné diely SCOTT. Poškriabané alebo poškodené šošovky je potrebné 
vymeniť a nesmú sa znovu používať. 

ČISTENIE 

V závislosti od modelu, šošovky majú hydrofilný povlak (anti-fog), ktorý zabraňuje zahmlievaniu. Preto 
je dôležité postupovať podľa nasledujúcich pokynov: 

• V prípade mierneho znečistenia môžu byť okuliare dostatočne vyčistené pomocou úložného 
vrecka alebo vlhkou handričkou. 

• V prípade silného zašpinenia môže byť šošovka čistená pod tečúcou vodou a malým 
množstvom mydla. Uistite sa, že vlhké šošovky nie sú znečistené, pretrepávaným sa zbavte 
zvyšku vody a opatrne ich utrite jemnou, čistou handričkou. Stieranie môže zničiť povlak proti 
zahmlievaniu. K tomu môže dôjsť aj pri použití papierových utierok. 

• Zvláštnu pozornosť treba venovať zrkadlovým šošovkám. Pri čistení sa uistite, že na šošovke 
alebo čistiacej handričke nie sú žiadne častice prachu. 

• Dôrazne varujeme pred používaním rozpúšťadiel. 

• Neumývajte moto okuliare SCOTT v umývačke. 

• Je nevyhnutné, aby sa šošovky vymenili, ak už nemožno zaručiť ich správnu funkčnosť a 
neposkytujú dobrú ochranu v dôsledku znečistenia, mechanického opotrebovania a 
nesprávneho použitia. 

VÝMENA ŠOŠOVIEK 

1. Odstráňte defektnú šošovku z rámu tak, že ťaháte nosovú časť smerom od šošovky a vyberiete 
šošovku z každého držiaka. 

2. Za účelom vloženia novej šošovky začnite v nosovej časti okuliarov. Stlačte nosovú časť k sebe 
a vložte šošovku do drážky tak, aby úchyty zaklapli. 



4 
 

3. Teraz pokračujte so spodným okrajom šošovky a vložte ju úplne do rámu. Uistite sa, že zárezy 
skutočne zapadli do úchytov. 

4. Opakujte proces na hornom okraji okuliarov, šošovku vkladajte smerom k stredu. 

5. Ak sú všetky zárezy teraz spojené s rámom, vložte posledný do stredu rámu. 

6. Skontrolujte, či je šošovka bezpečne umiestnená v drážke. Ak tomu tak nie je, potom aplikujte 
mierny tlak, aby šošovka zapadla do drážky. 

7. Upozorňujeme, že v ideálnom prípade by sa šošovka mala meniť pri izbovej teplote, aby bol 
rám dostatočne poddajný. 

Ak potrebujete novú šošovku, poznačte si názov modelu ktorý nájdete vo vnútri rámu a objednajte 
príslušnú náhradnú šošovku od svojho špecializovaného predajcu. 

 

BEZPEČNOSŤ A ROZSAH POUŽITIA 

Iba šošovky filtračných tried 0 sú vhodné na použitie počas noci alebo slabej viditeľnosti. Triedu filtra 
nájdete na strednej časti šošovky. Účelom moto okuliarov je chrániť Vás pred vetrom, prachom, 
vlhkosťou a škodlivými lúčmi slnka. Navyše tieto okuliare nie sú vhodné na ochranu pred umelým 
svetlom. Nie sú určené na použitie ako paintballové alebo bezpečnostné okuliare. 

Ochranné okuliare sú vhodné pre všetky motocyklové a mopedové aktivity s výnimkou formálnych 
pretekov a súťaží. 

Príslušenstvo, ako ochranný kryt nosa, odtrhávacie fólie alebo pracovné šošovky, je možné získať od 
špecializovaných predajcov. 

Dôležité upozornenie: Používajte iba originálne príslušenstvo, pretože len to zabezpečí presné 
prispôsobenie a bezpečnosť. 

Uschovajte si prosím tento návod na bezpečnom mieste. 

Trieda filtra Prenos Popis 

S0  
 

80% - 100% Číry alebo slabo zafarbený 

S1  
 

43% - 80% Svetelný filter 

S2  
 

18% - 43% Stredne univerzálny filter 

NORMY 

Všetky moto okuliare SCOTT vyhovujú podmienkam a bezpečnostným požiadavkám smernice 89/686 
CEE. Naše výrobky sú v závode kontrolované podľa DIN EN 1938 (verzia 07/10) a sú typovo otestované 
spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH, Daimlerstraße 11, D-85748 Garching bei München, 
Nemecko. 

Pri správnom používaný moto okuliare zabezpečujú: 

• Žiadne zranenia nebudú spôsobené ostrými okrajmi alebo vyčnievajúcimi prvkami na 
okuliaroch. 
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• Oči budú chránené pred škodlivým UV žiarením. 

• Ochranné okuliare pre motorové športy – za predpokladu správneho výberu veľkosti a 
správneho osadenia nastaviteľného popruhu na hlavu - chránia proti prievanu (prúdenie 
vzduchu), prachu, štrku a vlhkosti. 

• Dostatočná cirkulácia vzduchu je zabezpečená cez otvor pokrytý penou. 

• Šošovka bude opticky presná. 

• Šošovky vyhovujú normám odolnosti proti nárazu a vydržia náraz 60 m/s oceľovou guľou Ø 6 
mm. 

Naše šošovky zodpovedajú optickej triede 1 podľa normy EN 166 (verzia 04-2002). Každá šošovka 
ponúka 100% ochranu proti UVA/UVB (až 380 nm, patentované zosilňovače dokonca chránia až 400 
nm). Iba originálne šošovky SCOTT spĺňajú tieto požiadavky. Šošovky neposkytujú ochranu pred 
tvrdými alebo ostrými predmetmi. Každý typ šošovky, ktorý dodávame, ponúka inú úroveň znižovania 
alebo prenosu svetla. Pozrite si vysielací spektrálny diagram v tomto návode. 

Základné farebné šošovky Trieda filtra Prenos svetla 

Číra S0 91 

Šedá * S1 49 

Nebesky modrá * S1 57 

Žltá * S1 74 

Amplifier rose * S1 53 

Chrómové šošovky   

Elektrický modrý chróm * S2 40 

Oranžový chróm * S2 42 

Zelený chróm * S2 30 

Fialový chróm * S2 21 

Modrý chróm * S2 26 

Strieborný chróm * S2 29 

Žltý chróm * S2 23 

* Nie sú vhodné na jazdu v noci alebo za súmraku. 

VYSVETLENIE OZNAČENIA 

AF (Anti-Fog): V prípade, že je šošovka označená "AF", je možné zaručiť odolnosť voči zahmlievaniu. 

 

Zodpovedný za vývoj a homologizáciu: 

SCOTT Sports SA, Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez 

Distribúcia USA: SCOTT USA Inc., 651 West Critchlow Drive, Ogden, UT 84404, USA 

Distribúcia do ďalších krajín: SSG (Európa) Distribučné centrum SA, PED zone C1, Rue du Kiell 60, 
6790 Aubange, Belgicko. 

WWW.SCOTT-SPORTS.COM 

© SCOTT Sports SA 2015 Všetky práva vyhradené. V prípade konfliktu bude relevantná anglická verzia. 

http://www.scott-sports.com/

