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Semm sem ál ítja meg úgy a
Vakító fényt, mint a MaUi J m
napszernüVegek,
HaWa on mi azl mondiLrk "MAMLo" ( kevönöm"i hoqy

melváúrolij egy N,laU Jín PolanzedPus2o lrejel]yz€fi

!€d]egyú iech n0 ó0 áVal e]keszíten napszemil€qet A ],,leu]

J]m mpszemüVeg teles \áe íiret nyril a napsuoarak e €n

mclszulet a Nap Vaktó fury€l es nlenzí€lrlr€ tev a

sineket (]y qafuaqablú es viqeselrbé teszi a Vl ágot

fu Mau sz€etén járv ly€íe elhozánk P§ koszönls

minke1 A oháVal

Az irodánk címe: lvaui Jim, lnc. 721 Wainee
stíeet, Lahaina, Maui, Hawaii 96761

szállílás
Helyezze MauiJ m napszemüVegét m nd!
aho27á iallozó §a]át t0kjába aZóí, lrogy

n]egvédie őket a Vé et en káosodásoklól

Java§olt lelhasználá§i mód
Minden í€ havnálásra a kalrnas

napszemüVeQek, cé]]Uk a közvet€tt nappali
íény hatásának csókkentése rninden áta ános
havnálatnál, íOy gép]árműVezetés soá S

Alkalíészek
Kizárólag €redet alkalrészeket ha§Znál]on|

szükség€ eselén íordul]oll €gy N,4aL] J]rn

h VataoS íoí!alrnaZóhoz!

Tisztítá§
fu oplirná s lúíbantafti§ érdekében óbli.lse
e naponh lanoyos Víz€l Használ]on kimélő
szappan1, és yárítsa meg egy p!ha, tMa
l0ng!ya

Garancia
Két éVes koíláiozott galancaiA N,4aUi Jim
napszemüVme]r€ a7 eredeli Vásáí]ó két t€l]es

TAJÉKOZTATÓ
EGK 89/686 es direkliva és késóbb
rlródosításai
Múszaki adatok
tri]eqíeelaz EN s012312J 2013 szabvány
e óírásainak / fl]ódosi,|ás ] 2015

leües W-válelem

-)K/i\\
Túl magas hőseg kírc§an hathat a
szemlVeOTe,

éVnVi garanc]át lúp a !,aMrlás napjától

sZámíM, arne y kiterj9d minden anyag ás
megmudú ási h bára eoy hivatalos N,4aL]i Jim
foroa]t €Zótóltörténó Vásárfu esetén, A h bás
L4aU J]m napverrrü\,eqeket üját döniésünk
aapián kiiavdiuk lEqV k c§eré ]ük, í€ltéVe, hOOy

a h]bát nem he!,te en Vagy rendetetés€l]enes
havnálal okozta, A gaíanc a nem'Vonat(ozik
a szokásos haMnálatból eredő kopasía a

]encse rnegkarcolását illetve Vélet€nverű
etörésél is ideélNe A garanca a sá íÉsi
kö 1seoekre nern terjed ki lzon Visár ók
es€téb€n, akkre vonatozóan a vásáriis
o§zágában VaOy amennyibe| nern
azonos a akóhe yük verinli üszáoban
fogyaszlóVéd€|rn tori ények Vagy €lől,áSok
Vannak áVényben, a l\,,laui Jin] két éV€s
kü átozott ]ót1 áü k egé§ít aZ adoti
íogyasztovéd€lm tö!ények és e ókisok
átal blztositot jogokat és joOorVO§ at

leh€tó§égek€t,A N,4aLri Jm kétéVes
korálozott óá ása n€rn ziría k és sernn] Veíl
más módon n€rn koílátoza a vonafl(ozó

LENCSE NAPFÉNYSZŰRÓ KATEGÓRn
Eil lso 12312-1:ml3,/Amd. l 20l5
0 - Nagyon korlátozottan csökkent]a

napfény su0arak hatásalt
1 Koílátozottan csókkent a napfény

slgara nak hatásait
2 - Védelem a napfény sugaíainak hatása

ellen
3- ]Valas szntű Védel€m a napfény

sU8aíainak hatása ellen
4 Nagyon magas §z ntíj Véde em

a napíény sugaíaival szemben
Nern alkalmas utcai íelhasználásía
és qép]ármúvezetés közben történó
használatía,

looy€slóvédelmi töMny€k és e]óiiísok átal
a íogyaMó szárnáía laíanült jogokat és

]ogo rvo§lali leh etó§éo eket, ,

Figyelmedetés
N€ használja aría, hoqy köZvet enül a Napba
nézen Ne ha§Znála a m€st€rséoes fén},tó

V€ló Véde]€mhez (példá! VOálJmban)
Atagos íelhasználás soíán m€chanika ag
meovéd a sz€n]et Nem all€lrnas arra
hoQy ütésektó Véd]e meg a szem€t, Nen]
a kalmas éjszaka Vagy gyenoe íényvi§Zonyok
mel eti fe haszná ásía. A íényszűíő
e|hasznáiása esetén M ]avasoljuk, hogy
cseré[e kia ternék€t,

tlaoífu v§ziirő kaleoória. lencsé liDusa
á§bínt3kmodell -
A na!fuilsnfuj á a eíis€ dpu§jrE| |,aleEjfláiát a drbozm
E]á]i6ló ü'nrke ]€b leqy sar,rr 6 egy b€ü A iáboóíra
meole]€ki í.]ira§Ztii§árrak e,,idéb€n haszniá]a az ] , sz,

übaiaúbjl t$§€ liB§irük]etés€ N = nem poaí]á
P = pa]a,i].]l A EfiÉkTüjd a7§rósilÓ lodp a dobo?rn

bál31ó dnrkm 6 a ]lg]riregsairon i5 megb]áhati

A enc§€ sZJÉ 1_0 szrríl€ lG) BrOfZ (1-1 Bóz$§Zh @
Bfu€ la,,?ri tsi Zöh (HD, sríúlneneles s.iíl€ lcg,
sziréF€ig€s lríün (|9, szíútnenele§ rdzsa§h (R9,

sjftiiTrrrreÉs zö d IHIS) l\lali suníbe (q Mau &€n
(GM 0ra]Nliíor Kdj( ás L]Lr51 lDB) }ra]MíolAtsiy es

Eibl ,0G] Dla M n,ü Ezüsles fuke€ (t§), Aíieó peaí)

LenG€ anyaga u\,1) fulycalnoiab lfo káóOná!, MaLl

E!! Uto,r l\,la!i híe l\,4aui Bd bnl, super üin Gb.$ (Uha

\€lrcny UvE)

Pdaiá lencs€k 99 9% ki€ve áiátsó lEncs€

oplikai 6ztály- 1
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Les unettes de so e l

\,4aui Jm Constituent a
me leure proteotion Contre
l'éb ouissement,
A Hawai DouT vols Ternercer d'avoir ach€té des
Un€ttes de so]e] N,4aL].]mavec atechnooo-o
brevelée Polar ZedP !s26, noL]s VoUs a] rions'n
Mahalo ! ", AVec Vos nolve es triJaliJrn VOUS

bénéfciez déSOrmaS de a tne eure oíOtecl]on
contre éb]ousseme|t Vos soaires l\,laL] Jim
absorbent ]éboL] ssern€nt et dynami§ent
es couleurs íaisant de Volre quolid]€n L.rne

expéí€nce encore plus dche etcolorée

S VOUS a eZ á Ny'aU passez noUs d re Aloha

Garantie
L€s lun€ttes de sol€iI]!]aUiJim@ sont garanl€s
deux ans coitr€ ]es déia]]ts de íabr]cation,
i,lau Jim@ répalera oU lempacera, s€lon
le cas es unettes de soei déíeclueüses, La
qaranli€ est acquis€ sous íéserve qle le produ t
ait été acheté V a un revend€uí aoréé et n'a t paí
aileurs subiaucune a tération n]modiíicalion
volonlaire du fait de l'acquéreuí (démoniage oU

íemontale par exemp e) Les dégáts causés par
une utlsaton non asonnable ou non ccrrecte,

ainsique l'usu€ norínale lele que l€s íayuíes sUT

les Verres ou a casse acc deniell€ ne sont pas des
déíauts de labr]cation et ne sont donc pas gaíantis,

c€lte garantie ne couvre pas es frais de tíanspori,
Pour les consomínat€urs qui sont couverts paí les

lo]sou rög em€nls de protecion du consommateur

dans le pays d'achat oU, sidilíéíent €!r pa]6 de
íes]dence, les avanbges coníérés par la larant e

lmitée dedeuxans de MaU Jim s'aioulen|á
tous es droits et íecouís en r€ at on avec ]es lo s
et rég]€menls de proleclion dU consommateur
La garant e ]imitée de d"cux ans d€ lMa]] Jim
n'exclutnine iínite d'aucun€ iaqon esdrohoU
remurs dU consommat€Ur, te]s qU ls sont pÉV]]s

MaUiJim, lnc. 721 Wainee street,
Lahaina,
Maüi, Hawaii 96761

NollCE D,UTlLSATloN
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et modiícat ons
Lr tér eures

spéciíication§ techniques
COníOrme á la n0rrne EN lso 12312 1 :2013
/Amd,1:2015

Píot€ction W400 - bloque 100 % des
UvA,B€|c

-)ií-
Une chalelr excessive pouírait endomrnag€í
Vos lul]eties,

par les ]o s et réllements suí a prcleclion des
consomrnaieuTs.

c,oni€-indication
Ne pas uüliserpour une obs€rvai on difecle du

so ei]ou d'éclpses solaires Ne convent pa§

á a proteclon contre ]es sources de Uíniére
aítificiele pal ex€mp e so a um, Résislance
mécan qle adaplée á L]n Usage courant, dans
un environneín ent sa ns contía ntes exc€ssives,
Nos lun€t€s d€ sol€ l ne §onl pas d€strnées á
se subslituff á d€s équ peínents spéciliques de
prcieciion contíe les impacl§, En ca§ d'ínpact,
]es lUneties peUvent §e ca§seí et occasionner
des bl€ssu€s aü V §aoe €t aux yeux Ne convienl
pas á la condu le autoínobi e de nu t ou dans d€s
cOnditions d€ ía]ble lunrinosité, si les ta lements
des Veríes píésenlent de§ §iones d usure il est
rcclmmandé de es remp acel

con§eils íl€ banspoít
Transponez bu]ou]§ Vos lunenes dans l élui soup e

ou r gide íouni aiin de ne pas rayel es Verres et de
píotéger la monfuíe des cl]ocs, Des cond lion§ de
transpolt opt ma es lous ga€nlimnt L]ne píoleclion

so arre de qua ité,

catélprie de íiltíe
EN lso 12312-í :2013i/Amd. 1 20l5
0 Alfaibllssement tres limité de

|'éblouissemen1 sOlaiíe
1 Aífaiblissement lilnité de

|'éblouissement solaiíe
2 , Bonne protect]on contíe

|'éb]Oui§sem€nt solaire
3 píOtection élevée contre

|'éblo!isseínent so aiíe
4 - protection tíés élevée contíe les

rayonnements sola]res extréínes, Ne
convient pas á la condlite automobile
et aux usagers de la route

Piéces d€ lechanle
N'uli isez que des piéces de íechan9e d'or9ine
(monlules bíanches veaíes) de a maíque lMaui

Jjn]o en lóus adr€ssanl á nolr€ serv ce Apíds Venle
oL] á n'impor|e queloptcien ou revendeur a!réé
Les p]éces délachées indispensables á l'ulil]sat on

du píodLrit l\,|auiJ m sonl d]sponibles pendant une
durée de deux ans á coínpler de son acl]al par le

consommateuL

Enffiien €t no{toyaqe
Laver á l'eau savonneuse, essuyeí avec un chifíon

doux aprés íinqaqe, Ne pas Uli] seí de détergent

abnsií, de mlvanl de produit coíosif oU de
produih déíjvés de c€Ux cilés ci avanl Ne pas

ulii s€r de t ssL] sale oU abrasil.

lrlilisalion í€colnnBndé€
Lunelt€s de soie]l pour L]sage général, deslinées
a rédu re la líansíniss on de la lumiér€ vis]ble €t
L'éb ouissen]eni dans d€s cond lions d'ut l salion
norma]es, nc uant la condu te d'un véh cu e á

catégorie de 

'ilbt, 
lype d€ veríe et moítöl€

La calégüie de f re ei h §]pe de verre sonl préc sés sur
'éliquetede'emba]age(respectvemenlunnuméroet
une ]ellre), Poü une ulilisatlon adaplée de la ütégoíie
dU íilíe, se repoder aU lab eau Tab. ] , Conceínant e

rype de Veíe, N=non polaíisé P= Polaíi§e. La íéfurence
dU ííodöh est speciliee suí l'él qL]ette de emballaoe

a nsique SUr la branche de a |Unete

Coüeur des Wííes (LC): Gíh (G), HCL BíOnze (l]) MaU
Bose (R), B]ue Nawai €), Ven (Hjl Gí § dégíadé (Gs)

Bronze déqradé íls) BOse déladé Fs) Veít dógradé
(HT9, [,|aui Suníise {P) MáU Grem (GM), Dual lvliíor
([4iíoiís bicooíes) Dua MiííOr BleU áArgenl (DB) DUal
l\,liíor ft á Argsnt (DG), Dua M ríü Aígent á Gí s (Ds),

hmloíe(ceaí),

Matér aU du rcríe (n0: Polymóonate Maui
Evoulion MaU PUle,MáU Bíil]ani, Minéra superFin
§UperT} nG ass)

Verres poarsanls 99,97" sáL,lVeíre ncolore (c]eaí),

oaíegoíe optque - 1

oon.r* d
oneAohaLan€
Peora, L61615
Usq

nepíésentalion Euíopé€nne licTn-Ei'l
Mau Jim Geínany GfltH
Enbea 8

3€]26Bmunschll€q
D€Ulsch and

0itlbUteuí

650, A!€nUe André Aínp€íe

Zq bs Gaír gues

34170 Casi€lnaU-le{ez, Fance

Dédáláim de onfoflnilé WN,maui]im mrl/do


