
 

 

 
 

Du har köpt en produkt av bästa kvalitet: Skyddsglasögon enligt säkerhetsstandard EN 
166:2001, och med optisk klass 1 kan skyddsglasögonen användas hela dagen!  
Nu när du har skaffat dina skyddsglasögon kan du arbeta i miljöer där dina ögon behöver extra 
skydd, och samtidigt få en naturlig och avslappnad syn. 
Vi hoppas att du kommer att trivas med dina nya skyddsglasögon! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Användning av dina skyddsglasögon 
Dina skyddsglasögon har tillverkats för din personliga säkerhet. Du bör bära dem vid alla tillfällen där 
du kan eller kan komma att exponeras för eventuella ögonskador.  
Efter oberoende test har dina skyddsglasögon markerats (på glas och båge) med följande symboler: 
S = Ökad robusthet  
F = Låg kollisionsenergi 
Skyddsglasögon som markerats med S har testats för att stå emot att en 22 mm stor stålkula som 
träffar glaset i 5,1 m/s.  
Skyddsglasögon som markerats med F kan stå emot små föremål som träffar glaset i hastigheter upp 
till 45 m/s.  
Utan en av dessa symboler anses glasögonen ha ett lägre skydd mot stötar och ger dig därför kanske 
inte tillräckligt med skydd. 

 
Så här sköter du dina skyddsglasögon 
Även om dina glasögon har skapats för att utsättas för stora påfrestningar behöver du 
ändå ta hand om dem efter användning: Det är viktigt att rengöra och kontrollera dem 
regelbundet. 

Tips på hantering och rengöring 
• Efter att du använt skyddsglasögonen bör du förvara dem i det medföljande fodralet. Förvara alltid 
skyddsglasögonen i fodralet när du bär dem med dig. 
• Förvara bågarna på en sval och torr plats och undvik stora temperaturskillnader. 
• Rengör glasögonen regelbundet. Ta först bort alla hårda dammpartiklar genom att skölja glasögonen 
(bågar och glas) med vatten. Skölj aldrig glasögonen i varmt vatten. Rengör dem sedan med vatten 
och mild tvål. Torka dem därefter med en ren bomullstrasa. Använd inte slipande rengöringsmedel 
eller grovt material att torka med (som t.ex. hushållspapper). Du kan också använda en mikrofiberduk 
som den som följde med glasögonen. 
• Du kan desinficera dina skyddsglasögon med ett kommersiellt tillgängligt desinfektionsmedel. 
• Var försiktig med värme. Håll glasögonen borta från värmekällor som ugn eller centralvärme, och 
lämna dem inte i bilen när det är mycket varmt ute. 
• Starka ämnen och vassa föremål kan orsaka permanenta skador på glasen och bågarna. 

 

Färgade och fotokromatiska glas 
 
Skyddsglasögonen finns också tillgängliga (låg kollisionsenergi) med industriellt 
solblänkfilter som följer EN 172:1995. Både enhetligt färgade eller med ett fotokromatiskt 
filter.  
• Den enhetliga färgen är Grey 75 %. De här glasen har ett filterskydd på 5–2,5. 

• Det fotokromatiska filtret som finns är HOYA Sensity. De fotokromatiska glasen har ett filterskydd på 5–
1,1<3,1. 

• Filterskyddsklassen är ingraverad på båda glasen. 

 

Garanti 
Alla HOYA skyddsglasögon tillverkas för att följa förordning (EU) 2016/425 om personlig 
skyddsutrustning och den obligatoriska EN 166-standarden. Du som professionell 
användare kan alltid kontakta din optiker om du har frågor. 

Varning 
• Använd bara skyddsglasögonen när du är utsatt för de faror som de är tillverkade för att skydda dig mot. 

• Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. 

• Om glasen repas, går sönder eller skadas på annat sätt bör de bytas ut. Kontrollera dina glasögon 
regelbundet. Om du har några frågor kan du kontakta din leverantör för råd. Skyddsglasögon som uppenbart 
nått slutet på sin livslängd bör bytas ut. Den rekommenderade bytesfrekvensen beror på skyddsglasögonens 
skick, men är högst 3 år. 

• Det finns inga tillbehör att byta med eller reservdelar för skyddsglasögonen. Det är absolut förbjudet att ta 
isär, återmontera och modifiera skyddsglasögonen. Vid överträdelse av detta förbud ansvarar inte tillverkaren 
för skyddsglasögonens säkerhet och funktion. 
 
Vår garanti omfattar inte: 

Knäckta bågar, stöld, förlust och skada genom olyckshändelse 
Felaktig användning 
Olämplig användning 
Klagomål av kosmetisk natur 
Klagomål avseende vikt  

• Garantin gäller bara om en officiell HOYA-optiker tillhandahöll skyddsglasögonen till dig. 
 

Försäkrän om skyddsglasögonens överensstämmelse med EU-
kraven finns på addressen: 
http://www.sinunoptikkosi.fi/suojalasit-coc.html  

 
Tillverkare: 
HOYA Lens Finland Oy 
Hiomotie 6 A 
00380 Helsingfors 
Finland 
Tel:   +358 (9) 7288 41 14  
E-mail:  suojalasit@hoya.fi   

                                         
(SE) 

Grattis till dina nya HOYA skyddsglasögon! 

 

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

http://www.sinunoptikkosi.fi/suojalasit-coc.html

