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model RACE PRO

1
CZ - nejprve uvolněte vnější okraje skla z obrub tahem směrem dolů
EN - first loosen the outer edges of the lens from the frame pulling them down
DE - lösen Sie zunächst die Außenkanten das Glas nach unten ziehen
2
CZ - poté uvolněte sklo kolem nosníku tím, že nosník mírně stisknete směrem k sobě
a sklo naopak vytlačíte směrem ven
EN - then release the lens around the nose pad, slightly press the nose pad towards
and pull the lens outwards
DE - lassen Sie dann das Glas um die Nasenauflage, leicht drücken Sie die Nasenflage
hin und ziehen Sie das Glas nach außen
3
CZ - poté už stačí celé sklo jen tahem směrem dolů uvolnit i ze zbytku obruby
EN - then just pull the whole lens downwards to release the rest of lens from the
frame
DE - dann einfach die gesamte Linse nach unten, um den Rest das Glas aus dem
Rahmen zu lösen ziehen
4
CZ – pro vložení skel postupujte opačně než při jejich vyjmutí
EN - to insert the lenses follow the opposite direction than when removed
DE - einsetzen das Glas folgen der entgegengesetzten Richtung, als wenn entfernt
5
CZ - začněte sklo vkládat z vrchní strany v oblasti nad nosníkem
EN - start to insert lens from the upper side over the nose pad
DE - legen Sie das Glas von der Oberseite
6
CZ - poté usaďte čočku do nosníku mírným tlakem směrem dovnitř
EN - then secure the lens in the frame by gentle pressure inward
DE - sichern Sie das Glas im Strahlen sanften Druck nach innen
7
CZ - zasuňte vnější okraje skla do obruby
EN - Insert the outer edge of the lens into the frame
DE - setzen Sie den äußeren Rand des Glases in Rahmen
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NASAZENÍ SKEL / LENS INSERTION / LADEN DES GLAS

art. 909391, 909392, 909393, 909394, 909395, 909396, 909397

VYJMUTÍ SKEL / LENS REMOVAL / ABNEHMEN DES GLAS

Výměna skel / Replacement of lens / Austausch von Glas

Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlin, CZ
www.kckcyklosport.cz, , www.force.cz
Země původu Čína / Made in China / Страна происхождения Китай

