
 

 

 
U heeft een topproduct aangeschaft: een veiligheidsbril die voldoet aan veiligheidsnorm 
EN 166:2001 en die als optische klasse 1 de hele dag gedragen kan worden.  
Met uw veiligheidsbril, kunt u dáár werken waar uw ogen extra bescherming nodig hebben, 
zonder dat dit ten koste gaat van natuurlijk en ontspannen zicht. Wij wensen u veel plezier bij 
het dragen van uw nieuwe veiligheidsbril! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12
 

 

Het gebruik  
Uw veiligheidsbril is vervaardigd voor uw persoonlijke veiligheid. Draag de bril altijd wanneer het 
zeker of waarschijnlijk is dat uw ogen worden blootgesteld aan risico's. Na een onafhankelijke 
test is uw veiligheidsbril gemarkeerd (op glazen en montuur) met één van de volgende 
symbolen: 
S = Verhoogde robuustheid  
Een veiligheidsbril met de markering S heeft bij tests een stalen kogel van 22mm, die de glazen 
raakt met 5,1 m/s, weerstaan. 
F = Impact met lage energie 
Een veiligheidsbril met de markering F weerstaat inslagen van kleine voorwerpen met snelheden 
tot 45 m/s.  
Zonder een van deze symbolen wordt een bril geacht een lager niveau van impactbescherming 
te bieden en heeft u er waarschijnlijk onvoldoende bescherming van. 

 

Het onderhoud 
Uw veiligheidsbril is specifiek gemaakt voor gebruik onder veeleisende omstandigheden. Wij 
adviseren u om de bril regelmatig na gebruik te controleren en te reinigen. Hieronder vindt u een 
aantal tips om uw bril te onderhouden: 
▪ Berg uw veiligheidsbril na gebruik op in de speciale etui die met de bril is meegeleverd.  
▪ Bewaar uw veiligheidsbril altijd in de etui wanneer u deze bij u draagt. 
▪ Bewaar het montuur op een koele en donkere plaats, zonder grote 

temperatuurschommelingen. 
▪ Reinig de bril regelmatig. Verwijder eerst harde stofdeeltjes door uw bril (glazen en 

montuur) met lauw water af te spoelen. Reinig de bril dan in water met milde zeep. Droog 
de bril af met een zachte schone katoenen doek. Gebruik geen schurende reinigings- en 
droogmaterialen (zoals een papieren handdoek). U kunt ook het microvezeldoekje 
gebruiken dat met de bril is meegeleverd. 

▪ U kunt uw veiligheidsbril ontsmetten met een ontsmettingsmiddel dat in de handel 
verkrijgbaar is. 

▪ Wees voorzichtig met hitte. Houd de bril uit de buurt van warmtebronnen zoals een oven of 
de centrale verwarming en laat uw bril niet in de auto achter wanneer het buiten extreem 
heet is. 

 
 

Gekleurde en meekleurende glazen 
Veiligheidsbrillen zijn ook verkrijgbaar (verhoogde robuustheid) met een industrieel zonnefilter 
conform EN 172:1995. Uniform getint of met een fotochromatisch, meekleurend filter.  
 
▪ De verkrijgbare uniforme tint is Grijs 75%. Deze glazen hebben schaalnummer 5-2,5. 
▪ Het fotochromatische filter HOYA Sensity Grey is verkrijgbaar. Deze glazen hebben 

schaalnummer 5-1,1<3,1. 
▪ De filterschaal is in beide glazen gegraveerd. 
 

Garantie 
Alle HOYA veiligheidsbrillen zijn vervaardigd conform de Richtlijn betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen (89/686/EG) en voldoen aan de vereiste EN 166-norm. Als 
beroepsmatig gebruiker kunt u voor vragen te allen tijde contact opnemen met uw opticien. 
Houdt u wel rekening met het volgende: 
 
▪ Gebruik de veiligheidsbril uitsluitend wanneer u wordt blootgesteld aan het gevaar 

waartegen de bril moet beschermen. 
▪ Materialen die in contact kunnen komen met de huid van de drager, zouden bij gevoelige 

personen allergische reacties kunnen veroorzaken. 
▪ Agressieve stoffen kunnen uw brillenglazen en montuur blijvend beschadigen. 
▪ Als de glazen breken, bekrast raken of op een andere manier beschadigd worden, moeten 

ze vervangen worden. Controleer de bril regelmatig. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. -- 
Veiligheidsbrillen die duidelijk aan het eind van hun levensduur zijn, dienen te worden 
vervangen.  

▪ Voor veiligheidsbrillen zijn geen vervangende accessoires of reserveonderdelen 
verkrijgbaar. 

▪ Het volgende is uitgesloten van garantie: 
o Breuk, diefstal, verlies, schade door ongeval 
o Misbruik 
o Gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de bril bestemd is 
o Klachten van cosmetische aard 
o Klachten met betrekking tot gewicht  

▪ De garantie geldt alleen indien de veiligheidsbril aan u is geleverd door een officiële HOYA 
opticien. 

 

Fabrikant 
HOYA Lens Nederland B.V. 
Radarweg 29 
1043 NX Amsterdam  
Nederland  

 (31) (0) 20- 765 23 00  

 hlnlcustomerservice@hoya.nl 

                                     
(NL) 
 

                                          

Gefeliciteerd met uw nieuwe HOYA veiligheidsbril! 
 

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