
 

 

 
Du har købt et topprodukt: Sikkerhedsbriller, der er i overensstemmelse med 
sikkerhedsstandard EN 166:2001 med optisk klasse 1, kan bæres hele tiden!  
Nu, hvor du har købt dine sikkerhedsbriller, kan du arbejde i områder, hvor dine øjne har brug 
for ekstra beskyttelse, samtidig med at du får et naturligt og afslappet syn. 
Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye sæt sikkerhedsbriller! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Brug af dine sikkerhedsbriller 
Dine sikkerhedsbriller er fremstillet af hensyn til din personlige sikkerhed. Du skal altid bære dem, når 
du kan være eller vil blive udsat for fare for øjenskader. Efter uafhængige test er dine sikkerhedsbriller 
blevet mærket (på brilleglas og stel) med et af følgende symboler: 
S = Øget robusthed  
F = Lav energipåvirkning 
Sikkerhedsbriller mærket med S er testet til at modstå, at en 22 mm stålkugle rammer glassene ved 
5,1 m/s. Sikkerhedsbriller mærket med F kan modstå slag fra små genstande, der bevæger sig med en 
hastighed på op til 45 m/s.  
Uden et af disse symboler anses et sæt for at have et lavere niveau af beskyttelse mod stød, og derfor 
vil det muligvis ikke give dig tilstrækkelig beskyttelse. 

 
Sådan vedligeholder du dine 
sikkerhedsbriller 
Selvom dit sæt er skabt til at blive udsat for barske forhold, kræver det din 
opmærksomhed efter brug: Det er vigtigt at rengøre og kontrollere dem regelmæssigt. 

Tips til håndtering og rengøring 
• Efter brug skal du opbevare dine sikkerhedsbriller i det særlige etui, der følger med sættet. Opbevar 
altid dine sikkerhedsbriller i etuiet, når du har dem på dig. 
• Opbevar stellet et køligt og tørt sted, og undgå betydelige temperaturændringer. 
• Rengør dit sæt regelmæssigt. Fjern først eventuelle hårde støvpartikler ved at skylle dine briller (glas 
og stel) med lunkent vand. Rengør dem nu i vand med en mild sæbe. Tør derefter med en blød, ren 
bomuldsklud. Brug ikke slibende rengørings- og tørremidler (som f.eks. køkkenrulle). Du kan også 
bruge en mikrofiberklud som den, du fik med sættet. 
• Du kan desinficere dine sikkerhedsbriller med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel. 
• Vær forsigtig med varme. Hold dem væk fra varmekilder, som f.eks. ovne eller centralvarme, og 
efterlad dem ikke i bilen, når det er ekstremt varmt udenfor. 
• Aggressive stoffer og skarpe genstande kan beskadige dine brilleglas og stel permanent. 

 
 

Tonede og fotokromiske glas 
Sikkerhedsbriller fås også (Low Energy Impact) med et industrielt sollysfilter i 
overensstemmelse med EN 172:1995. Både ensartet tonet eller med fotokromisk filter.  
• Den ensartede farve fås i grå 75 %. Disse brilleglas har skalanummer 5-2,5. 

• Det fotokromiske filter HOYA Sensity Grey kan fås. Disse brilleglas har skalanummer 5-1,1<3,1. 

• Filterskalaen er indgraveret i begge brilleglas. 

  

Garanti 
Alle HOYA-sikkerhedsbriller er fremstillet i overensstemmelse med PPE-forordningen 
(EU) 2016/425 og overholder den påkrævede EN 166-standard. Som professionel bruger 
kan du altid kontakte din optiker, hvis du har spørgsmål. 

Advarsel 
•  Brug kun sikkerhedsbrillerne, når du er udsat for den fare, de er fremstillet til at beskytte imod. 

• Materialer, der kan komme i kontakt med brugerens hud, kan forårsage allergiske reaktioner hos personer 
med tendens til allergi. 

• Hvis brilleglassene er ridsede, ødelagte eller på anden måde beskadigede, skal de udskiftes. Tjek dit sæt 
med jævne mellemrum. Hvis du er i tvivl, skal du spørge leverandøren til råds. Sikkerhedsbriller, der tydeligvis 
er udtjente, skal udskiftes.  

• Der er ingen reservedele eller tilbehør til sikkerhedsbriller. 
 
Undtaget fra vores garanti er: 

Brud, tyveri, bortkomst og uheld 
Misbrug 
Utilsigtet brug 
Klager af kosmetisk art 
Klager over vægt  

• Garantien gælder kun, hvis en officiel HOYA-optiker har leveret sikkerhedsbrillerne til dig. 
 
Producent: 
HOYA Lens Sweden AB 
Stora Varvsgatan 11 
211 74 Malmö 
Sweden 
Tel:   (46) (0) 40 6802200  
E-mail:  kundservice@hoya.se 
 
 

                                         
(DK) 

Tillykke med dine nye HOYA-sikkerhedsbriller! 

ECS GmbH – European Certification Service 
Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Tyskland  
Bemyndiget organ nr.: NB1883 
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