
 

 

 
 

Olet hankkinut huipputason tuotteen: Suojalasit, jotka ovat turvallisuusstandardi EN 
166:2001 mukaiset ja joiden optinen laatu kuuluu luokkaan 1.  
Suojalasisi mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joissa silmäsi tarvitsevat lisäsuojaa, ja 
samalla ne takaavat tarkan ja luonnollisen näön. 
Toivomme Sinun olevan tyytyväinen uusiin suojalaseihisi! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Suojalasien käyttö 
Suojalasisi ovat valmistettu henkilökohtaista turvallisuuttasi varten.  
Käytä suojalaseja aina, kun työtehtäväsi sitä vaativat ja saatat altistua silmävaurioille. 
Suojalasistandardi määrittää kehyksessä ja linsseissä vaadittavat merkinnät, jotka kuvaavat suojaimen 
mekaanista kestävyyttä: 
S = soveltuvat suojaamaan vähäisiä iskuja vastaan 
F = soveltuvat suojaamaan voimakkaasti kohti lentäviltä kappaleilta 
S-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestämään 5,1 m/s nopeudella tulevan 22 mm 
teräskuulan iskun. F-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestämään 45 m/s nopeudella tulevan 
6 mm teräskuulan iskun.   
Silmälaseissa, joissa ei ole jompaa kumpaa näistä merkinnöistä, ei ole riittävää iskunkestävyyttä 
eivätkä näin ollen anna silmillesi riittävää suojaa.  

 
Suojalasien käsittely ja huolto 
Vaikka suojalasisi ovat suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ne tarvitsevat silti huoltoa. 
Suojalasit on tärkeää tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.  

Hoito- ja puhdistusohjeita 
• Suojalasit on säilytettävä ja kuljetettava aina niiden alkuperäisessä kotelossa siten, että niihin ei 
kohdistu mekaanista kuormitusta.  
• Säilytä suojalasejasi kuivassa ja viileässä paikassa, missä ne eivät ole alttiina suurille 
lämpötilavaihteluille. 
• Puhdista suojalasisi säännöllisesti. Huuhtele ensin pöly pois (kehyksestä ja linsseistä) haalealla 
vedellä. Pese sen jälkeen suojain vedellä ja miedolla, silmälasien puhdistukseen sopivalla 
pesuaineella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, puhtaalla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesu -tai 
kuivausmateriaaleja (esim. paperipyyhettä). Voit myös käyttää mikrokuituliinaa, jonka sait suojalasiesi 
mukana. 
• Suojalasit voi desinfioida asianmukaisella, kaupasta saatavalla desinfiointiaineella. 
• Älä altista suojalasejasi kuumuudelle. Pidä suojain erossa erilaisista lämmönlähteistä, kuten 
keskuslämmityksestä tai uuneista, äläkä jätä suojalaseja autoon, mikäli auton sisälämpötila voi nousta 
vaarallisen korkeaksi.  

Voimakkaat aineet ja terävät esineet voivat vaurioittaa suojalasiesi kehystä ja linssejä pysyvästi. 
 

Värilliset ja tummuvat linssit 
Suojalasit (F-luokka) ovat saatavilla myös auringolta suojaavan suodattimen kanssa ja ne 
ovat EN:172:1995 standardin mukaisia. Sekä tasavärillä värjätyt että valon mukaan 
tummuvat linssit täyttävät edellä mainitut standardit.  
Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linsseillä suodatinasteikko 5-2,5. 

• Saatavilla fotokromaattinen filtteri HOYA Sensity harmaassa värissä 

• Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linsseillä suodatinasteikko 5-2,5. 

• Suodatinasteikko on kaiverrettu molempiin linsseihin 

 

Takuu 
Kaikki HOYA suojalasit ovat valmistettu henkilösuojainasetuksen mukaan ja ne täyttävät 
PPE:n asettamat vaatimukset (EU) 2016/425  sekä vaaditut EN166 standardit.  Mikäli 
sinulle tulee kysyttävää ammattikäyttöön tarkoitetuista suojalaseistasi, ota yhteyttä 
omaan suojalasioptikkoosi. 

Varoitus 
• Suojalaseja tulee käyttää vain niissä olosuhteissa ja tarkoitukseen, joihin ne on määrätty.  

• Mahdollisessa ihokosketuksessa olevat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alttiille 
henkilöille.  

• Mikäli linssit naarmuuntuvat, rikkoutuvat tai muuten vahingoittuvat, koko suojain on vaihdettava uuteen. 
Tarkista suojalasisi säännöllisesti. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa henkilösuojainten ammattilaiselta. 
Suojalasit, jotka ovat selkeästi käyttöikänsä lopussa, tulee korvata uusilla. Suositeltu vaihtoväli riippuu 

suojaimen kunnosta, mutta on enintään kolme vuotta. 
• Suojalaseihin ei ole saatavilla vaihdettavia mukavuus- tai varaosia. Suojaimen purkaminen, uudelleen 
kokoaminen sekä muuttaminen on ehdottomasti kielletty (esimerkiksi lasien käyttäjä ei saa poistaa 
henkilösuojaimen sivusuojia itse). Jos tätä kieltoa rikotaan, suojainvalmistaja ei ota vastuuta suojaimen 
turvallisuudesta ja toimivuudesta. 
 
Takuun piiriin eivät kuulu: 

Rikkoutuminen, varkaus, häviäminen tai vahingoittuminen 
Väärinkäyttö 
Vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat 
Kosmeettiset haitat 
Suojaimen painoon liittyvät valitukset  

• Takuu on voimassa vain, jos olet hankkinut suojalasisi valtuutetulta HOYA Suojalasioptikolta. 
 
Valmistaja: 
HOYA Lens Finland Oy 
Hiomotie 6 A 
00380 Helsinki 
Suomi  
Puh:   +358 (0)9 7288 41 14  
S-posti:  suojalasit@hoya.fi 

                                         
(FI) 

Onnittelut uusista HOYA Suojalaseistasi! 
 

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


