
Nuvue 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά των Nuvue Polarized Glasses, με πολωτικούς φακούς 
UV400, που προστατεύουν τα μάτια σας από την ανάμειξη των χρωμάτων , την πολύ υψηλή 
αντίθεση και παρέχουν κρυστάλλινη ορατότητα. Απολαύστε χρώματα και αντίθεση με τα 
πολωτικά γυαλιά Nuvue, χωρίς ενοχλητικές αντανακλάσεις. 
 
Χαρακτηριστικά πολωτικών γυαλιών ηλίου Nuvue: 
 Πολωμένοι φακοί με προστασία UVA+UVB, που εμποδίζουν σχεδόν το 100% των 

βλαβερών ηλιακών ακτινών και προστατεύουν τα μάτια σας. 
 Εξαιρετικά έξυπνοι φωτοχρωματικοί φακοί που αλλάζουν αυτόματα το χρώμα, ανάλογα 

με την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
 Ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού για τέλεια εφαρμογή σε όλους και διατήρηση της 

εστίασης, σε αυτό που έχει σημασία. 
 
Χαρακτηριστικά πολωτικών γυαλιών οδήγησης  Nuvue: 
 Πολωμένοι φακοί με προστασία UVA+UVB, που εμποδίζουν σχεδόν το 100% των 

βλαβερών ηλιακών ακτινών και προστατεύουν τα μάτια σας. 
 Εξαιρετικά έξυπνοι φωτοχρωματικοί φακοί που αλλάζουν αυτόματα το χρώμα, ανάλογα 

με την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
 Ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού για τέλεια εφαρμογή σε όλους και διατήρηση της 

εστίασης, σε αυτό που έχει σημασία. 
Απολαύστε τα χρώματα σε όλο τους το μεγαλείο και την αντίθεση τους χωρίς λάμψη όταν 
φοράτε τα πολωτικά γυαλιά Nuvue. Οι ελαφροί φακοί τους με φίλτρο πόλωσης τονίζουν και 
μπλοκάρουν το φως ταυτόχρονα. 
 
Οδηγίες χρήσης: 
1. Απλώς βάλτε τα γυαλιά Nuvue Polarized στο πρόσωπό σας. 
2. Προσαρμόστε το άγκιστρο αυτιών, ώστε να ταιριάζει άνετα στα αυτιά σας. 
3. Μπορείτε να απολαύσετε τα γυαλιά Nuvue Polarized όταν οδηγείτε, παίζετε αθλήματα, 
περπατάτε σε εξωτερικούς χώρους, κάνετε ιστιοπλοΐα και πολλά άλλα. 
4. Τα πολωτικά γυαλιά Nuvue, είναι σχεδιασμένα για καθημερινή κανονική χρήση υπό 
συνθήκες φωτός της ημέρας. Φοριούνται σε οποιοδήποτε τύπο φωτός, είτε τις ηλιόλουστες 
είτε τις συννεφιασμένες μέρες, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. 
 
Προειδοποιήσεις 
-Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο. 
-ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε για προστασία, όταν χρησιμοποιείτε μηχανήματα. 
-ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε ως προστασία, από τεχνητά φώτα όπως λάμπες ηλίου. 
 
Οδηγίες καθαρισμού 
1. Για να διατηρήσετε τους φακούς χωρίς γρατσουνιές, απλώς σκουπίστε τα πολωτικά 
γυαλιά Nuvue με ένα μαλακό πανί ή ένα πανί μικροϊνών, που περιλαμβάνεται στο σετ. 
2. Τα γυαλιά μπορούν επίσης να καθαριστούν με ένα υγρό πανί, αλλά φροντίστε να 
στεγνώσετε τους φακούς, αμέσως μετά με ένα μαλακό στεγνό πανί. 
3. Χρησιμοποιήστε ήπιο μη διαβρωτικό σαπούνι, για να αφαιρέσετε πιο επίμονους ή 
δυσκολότερους λεκέδες. 
4. Συνιστούμε να αποθηκεύετε τα πολωτικά γυαλιά Nuvue στη θήκη που περιλαμβάνει στο 
σετ, προκειμένου να διαρκέσουν περισσότερο. 
 
  



Οδηγίες συντήρησης 
1. ΜΗΝ τα αφήνετε σε ακραίες θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως σε 
αυτοκίνητο που βρίσκεται στον ήλιο. 
2. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βραστό νερό για να καθαρίσετε τα γυαλιά ηλίου σας. 
Χρησιμοποιήστε μόνο χλιαρό ή κρύο νερό. 
3. ΜΗΝ καθαρίζετε τα γυαλιά σας με διαβρωτικά καθαριστικά, πλύντε μόνο με απαλό 
σαπούνι. 
 
Το σετ περιλαμβάνει: 
1 ζευγάρι Nuvue Polarized Glasses 
1 ζευγάρι Nuvue Polarized Driving Glasses 
2 δερμάτινες θήκες 
2 Πανιά καθαρισμού με μικροίνες 
 
Εγγύηση  
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, η οποία 
υπόκειται στις χρονικές περιόδους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε 
χώρας. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, 
αμελή εμπορική χρήση, ανώμαλη φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 


