
 
 
 
 
Wszystkie okulary pływackie przeznaczone są do używania na 
powierzchni wody. Aby zapewnić dobre dopasowanie oraz 
długotrwałe właściwości optyczne Twoich okularów pływackich, 
prosimy postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
 
 
 

 
Dopasowanie 

Wybór odpowiedniego noska lub odpowiednie jego ustawienie jest zasadniczo istotne dla wodoszczelności uszczelek oraz 
komfortu noszenia okularów pływackich. Staraj się wypróbować wszystkie warianty aż do znalezienia tego najbardziej 
optymalnego. Nie zaciskaj w tym czasie paska na głowie. W większości przypadków wodoszczelność uzyskujemy przy lekkim 
dociśnięciu soczewek do oczu - powoduje to ich zassanie. Jeśli obie soczewki zostaną od razu zassane i żadna z nich nie 
odrywa się oznacza to, iż nosek został dobrany prawidłowo. W tym momencie pozostaje nam już tylko dobrać odpowiednio 
długość gumki utrzymującej okulary na głowie. 

 
Zakładanie i zdejmowanie 

Umieść suche okulary na dłoniach skierowane w kierunku głowy z paskami zwisającymi w dół. Zawsze zaczynaj od przyłożenia 
okularów do oczu, po czym dopiero naciągaj pasek lub paski na tył głowy. Paski powinny być ułożone pod kątem 45 stopni do 
korony głowy. 
Aby zdjąć bezpiecznie okulary 
chwytamy soczewki z boku, w 
miejscu mocowania paska i 
powoli okręcamy do góry w 
kierunku brwi o kąt 45 stopni, po 
czym lekko przesuwamy w 
kierunku czoła. W tym czasie 
pasek sam zacznie nam się 
zsuwać z głowy po jej 
wierzchołku. 

 
Konserwacja 

Nie wycieraj i nie pocieraj wewnętrznej strony soczewek, gdyż może to spowodować zniszczenie warstwy Anti-Fog. 
Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia soczewek okularów. 
Przechowuj okulary w specjalnym etui ochronnym gdy nie są używane. 
W celu uniknięcia zadrapań i porysowań soczewek swoich okularów pływackich nie kładź ich w pobliżu ostrych przedmiotów. 
Płucz okulary pływackie czystą i zimną wodą zawsze po każdym użyciu i pozwól by same  wyschły (bez wycierania ich)  

 
Uwagi 

- Nigdy nie odciągaj soczewek od oka naciągając w tym momencie pasek-grozi to wyśliźnięciem się soczewek z mokrych dłoni, 
a w efekcie uderzeniem w gałki oczne i ich uszkodzenie 
- Zaleca się aby dorośli pływacy, nauczyciele lub trenerzy demonstrowali dzieciom sposób zakładani i zdejmowania okularów 
pływackich. 
- Okulary pływackie stanowią podstawową ochronę przed bezpośrednim kontaktem gałki ocznej z wodą. Często stanowi 
barierę ochronną przed nieczystościami znajdującymi sie w wodzie. 
- Okulary pływackie należy przechowywać  i transportować w specjalnym opakowaniu ochronnym. 
-Okulary pływackie należy wymieniać w przypadku zmiany wady wzroku lub jakichkolwiek uszkodzeń, zarysowań 
- Jeśli skóra wokół oczu jest podrażniona używanie okularów nie jest wskazane. 
- Nie używaj okularów pływackich do nurkowania, okulary pływackie przeznaczone są do 
pływania po powierzchni wody 
-W przypadku małych dzieci zwróć uwagę czy małe części okularów pływackich (takich jak 
nosek) nie są przez nie używane w sposób niebezpieczny 
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