
 
 
 
 
Zakoupili jste špičkový produkt: Bezpečnostní brýle, které splňují bezpečnostní normu 
EN 166:2001 a1, optickou třídu určenou ke stálému nošení. 
Nyní s vašimi novými bezpečnostní brýlemi můžete pracovat v oblastech, kde vaše oči potřebují 
extra ochranu a zároveň vám umožní přirozené a pohodlné vidění. 
Přejeme vám hodně spokojenosti s vašimi novými ochrannými brýlemi. 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Používání bezpečnostních brýlí 
Ochranné brýle jsou vyrobeny pro vaši osobní bezpečnost. Měli byste je nosit po celou dobu, kdy vaše 
oči mohou být vystaveny nebezpečí. Ochranné bezpečnostní brýle, které prošly nezávislým 
testováním, nesou jeden z následujících symbolů (na skle nebo rámu): 
S = zvýšená robustnost 
F = dopad nízkou energií 
Bezpečnostní brýle označené symbolem S odolají dopadu ocelové koule o průměru 22 mm, která 
zasáhla čočku rychlostí 5,1 m/s. Bezpečnostní brýle označené F odolávají nárazům malých předmětů 
dopadajících rychlostí až 45 m/s. 
Bez přítomnosti jednoho z těchto dvou symbolů je důležité si uvědomit, že sada má nižší úroveň 
ochrany proti nárazu, a proto vám nemusí poskytnout dostatečnou ochranu. 

 
 
Péče o vaše ochranné brýle 
Vaše brýle jsou vytvořeny pro intenzivní zátěž. I tak ale stále vyžadují vaši pozornost. Je 
velice důležité brýle pravidelně kontrolovat a čistit. 

Tipy pro čištění a manipulaci  
• Uchovávejte a přenášejte bezpečnostní brýle v dodaném bezpečnostním pouzdře. 
• Obrubu uchovávejte na chladném a suchém místě bez výrazných teplotních změn. 
• Pravidelně brýle čistěte. Nejprve odstraňte všechny tvrdé prachové částice opláchnutím vlažnou 
vodou. Pak použijte šetrný saponát, osušte měkkým čistým bavlněným hadříkem. Nepoužívejte 
abrazivní čisticí a sušící materiály (jako papírové ubrousky). Doporučuje se používat utěrku z 
mikrovlákna, kterou jste obdrželi společně s brýlemi. 
• Bezpečnostní brýle můžete dezinfikovat běžně dostupným dezinfekčním prostředkem. 
• Pozor na teplo! Udržujte brýle dále od tepelných zdrojů, jako jsou trouby nebo ústřední topení, a 
nenechávejte je v autě, pokud je horké počasí. 
• Agresivní látky a ostré předměty mohou trvale poškodit vaše čočky a obrubu. 
 
 

 
 

 
Tónované a fotochromatické čočky 
Bezpečnostní brýle jsou také dostupné s průmyslovým slunečním filtrem v souladu EN 
172:1995. Platí pro variantu fotochromatickou i barevnou 
• Jednotný šedý odstín 75 %. Stupeň filtrace 5-2,5. 
• K dispozici je fotochromní filtr HOYA Sensity Grey. Stupeň filtrace 5-1,1<3,1. 
• Stupeň filtrace je gravírován na obou čočkách. 
 

Záruka 
Všechny bezpečnostní brýle HOYA jsou vyrobeny v souladu s předpisem PPE (EU) 
2016/425 a splňují normu EN 166. Vy jako profesionální uživatel vždy může kontaktovat 
svého očního optika v případě dotazů. 
 

Varování 
• Ochranné brýle používejte pouze v prostředí, pro které jsou určené. 
• Materiály, ze kterých jsou brýle vyrobené, mohou vyvolat u citlivých jedinců alergické reakce. 
• V případě poškození čoček (poškrábaní, prasknutí) je třeba čočky vyměnit. Kontrolujte brýle v 
pravidelných intervalech. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujete svého dodavatele. Bezpečnostní 
brýle, kterým zjevně končí životnost, by měly být vyměněny. 
• Pro bezpečnostní brýle nejsou k dispozici žádné příslušenství ani náhradní díly. 
 
Ze záruky jsou vyloučeny: 
Rozbití, krádež, ztráta a náhodné poškození 
Nesprávné zacházení 
Nesprávné použití 
Stížnosti kosmetické povahy 
Stížnosti týkající se hmotnosti  
• Záruka se vztahuje pouze v případě, že vám bezpečnostní brýle poskytl oficiální distributor 
bezpečnostních brýlí HOYA. 
 

Výrobce: 
HOYA Lens CZ a.s 
Antonína Dvořáka 298, 511 01 Turnov, 
Czech Republic 
Telefonní číslo: (420) 800 131 468 
 
 

 
 

                                
(CZ) 

Gratulujeme vám k vašim novým bezpečnostním brýlím HOYA! 

ECS GmbH – European Certification Service 
Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Germany  
Notified body No: NB1883 
 


