
 
 

 

Лазерні окуляри  
LG-02 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
(копія оригіналу) 

 
Вступ 

Лазерні окуляри LG-02 (далі виріб) підвищують видимість лазерних променів в умовах 
яскравого освітлення, при роботі з різними лазерними приладами, такими як лазерні рівні, 
ротаційні лазери, точкові лазери, далекоміри лазерні і подібними індикаторними пристроями з 
лазерами другого класу (потужністю <10 мВт) червоного спектру випромінювання. Окуляри 
приглушують сприйняття всіх кольорів спектру крім червоного, таким чином користувач може 
чіткіше побачити місцезнаходження лінії або точки лазерного індикаторного пристрою. 
Одночасно виріб забезпечує механічний захист очей користувача від пилу, механічних часток. 

Окуляри мають світлофільтр із захистом від ультрафіолетового випромінювання, але 
не захищають сітківку очей від шкідливого впливу потужних лазерних променів. 

 
Використання, зберігання, догляд 
Перед першим і подальшим використанням: 
• застосовуйте лазерні окуляри відповідно до вимог техніки безпеки та умов запланованої 

роботи; 
• перевірте наявність будь-яких ушкоджень, у тому числі подряпин на склі окулярів (окуляри з 

ушкодженнями і подряпинами на склі непридатні для подальшого використання); 
• повністю очистіть окуляри, стекла протріть спеціальними серветками для оптичних приладів. 

Для видалення з поверхні окулярів частинок твердих матеріалів, попередньо промийте їх у 
чистому струмені води, або обдуйте чистим (без механічних домішок) повітрям, застосовуючи 
м’яку щітку; 

• зробіть дезінфекцію поверхні окулярів, яка контактує зі шкірою людини, однопроцентним 
розчином м'якого детергенту, після чого протріть поверхню м'якою чистою тканиною. Не 
використовуйте абразивні матеріали. 

Забороняється: наносити на поверхню окулярів розчинники та інші агресивні речовини 
(ацетон, кислоти, луги тощо). 
Пам'ятайте: матеріали, що контактують зі шкірою людини, можуть викликати алергічну реакцію 
при індивідуальній чутливості. 
Увага: окуляри з даним оптичним класом не захищають сітківку очей від шкідливого впливу 
лазерних променів. 
Попередження: даний тип окулярів не призначений для захисту від високошвидкісних та 
розжарених часток, які становлять небезпеку для людини. 

Зберігайте і транспортуйте окуляри в оригінальній або спеціальній упаковці в сухому 
місці при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С. Не зберігайте окуляри під прямими 
сонячними променями, поблизу джерел вологи, тепла і хімічних речовин. Уникайте контактів з 
твердими поверхнями. 

Ця модель є нерозбірним виробом, категорично забороняється виконувати повне або 
часткове розбирання або зміну заводської конструкції окулярів (зняття та встановлення лінз, 
деформація або інша зміна форми оправи тощо). 
Увага: Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки та будь-які інші пошкодження, що 
сталися через неправильне використання окулярів. 
 
Гарантії виробника (постачальника) 

 Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний  телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-
03. Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону 
України «Про захист прав споживачів».  

 



Технічний паспорт 
Основні характеристики лазерних окулярів LG-02 : 

Найменування параметра Значення 
Матеріал лінз  пластик 
Колір спектру лазерного випромінювання, для якого 
призначені окуляри червоний 

Вага нетто/брутто, г 60 / 85  
Дата виготовлення вказана на упаковці виробу. Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, 

м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний  телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. 
Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) деклараціях відповідності 
технічним регламентам виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту покупки. 
Термін придатності  10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: 
зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при 
температурі від мінус 5 °С до  плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більше 80% при 
відсутності прямої дії атмосферних опадів. Транспортування виробу здійснюється пакетами в 
захищеному від атмосферних опадів стані відповідно до правил перевезення вантажів, що діють 
на транспорті даного виду. 
Умови експлуатації при температурі від плюс 5 °С до  плюс 40 °С. Правила та умови 
ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не 
містить шкідливих для здоров’я речовин. Претензії споживачів на території України приймає 
ТОВ «ТЕКМАН». Вироби ТМ TEKHMANN відповідають вимогам стандартів і технічних умов,  
вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним 
регламентам. Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на 
екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів. 
 
Комплектність  
 

Найменування Кількість, од. 
Захисні окуляри від лазерного випромінювання LG-02 1 
Інструкція з експлуатації  1 
Пакувальна коробка 1 

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і 
комплектацію виробу без попереднього повідомлення. 
 
Утилізація 

Не викидайте виріб, знаряддя і пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, якій 
відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на 
підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки. 
ПРИМІТКА: Торгова марка TEKHMANN безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, 
тому ми зберігаємо за собою право на внесення змін у технічні дані, які зазначені в даній 
Інструкції з експлуатації (технічному паспорті), та комплектацію без попереднього повідомлення. 
 

 
Ексклюзивний представник ТМ TEKHMANN в Україні ТОВ «ТЕКМАН»: 

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,  
контактний  телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. 

tekhmann.com 
Представництва: 

м. Київ, проспект Бажана, З0, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22 

м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76 
м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51 
м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65 

м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54 


