Bruksanvisning for briller og solbriller
Vi gratulerer deg med dine nye briller / solbriller og ønsker å gi deg noen tips om hvordan du bør
behandle og vedlikeholde dem.
-

Bruk begge hender når du tar av og på brillen/solbrillen. Dette gjør at den holder formen bedre.

-

Ikke bøy/juster innfatningen/solbrillen selv. La optikeren tilpasse den for deg.

-

Ved rengjøring av brillen bør du bruke produkter spesielt egnet til dette. Ved bruk av Zalo,
håndsåpe osv. kan belegget skades.

-

Skal du pusse brillen/solbrillen bør den først skylles i lunkent vann og pusses med pusseklut eller
kjøkkenhåndkle. Ikke bruk tørkepapir !

-

Plastglass bør behandles ekstra forsiktig og bør ikke utsettes for temperaturer over 600

-

Legg alltid brillene/solbrillene i etui når de ikke er i bruk.

-

Ikke legg brillen/solbrillen fra deg med glassene ned, da kan du lett få riper i dem.

-

Briller/solbriller er en individuell vare og den skal tilpasses den enkelte. De kan forandre seg
ved bruk og bør etterjusteres jevnlig.

Vi ønsker at du skal være 100% fornøyd med brillene/solbrillene dine og ønsker deg velkommen tilbake
dersom du har et spørsmål eller et problem.
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