
 

 

 

 
 
Du har kjøpt et førsteklasses produkt: Vernebriller som samsvarer med 
sikkerhetsstandarden EN 166:2001 og som optisk klasse 1 kan brukes kontinuerlig!  
Nå som du har kjøpt vernebriller, kan du arbeide i områder der øynene trenger ekstra 
beskyttelse, samtidig som du får et naturlig og avslappet syn. 
Vi ønsker deg lykke til med de nye vernebrillene! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Bruk av vernebriller 
Vernebrillene er laget for din personlige sikkerhet. Du bør alltid bruke dem når du er eller kan bli utsatt 
for farer som kan føre til øyeskade. Etter uavhengig testing har vernebrillene har blitt merket (på 
glassene og innfatningen) med ett av følgende symboler: 
S = Høy støtbeskyttelse  
F = Lav støtbeskyttelse 
Vernebriller merket med S er testet for å tåle at en 22 mm stålkule treffer glassene ved 5,1 m/s. 
Vernebriller merket F tåler treff av små gjenstander som beveger seg i hastigheter opptil 45 m/s.  
Uten et av disse symbolene skal vernebrillen anses å ha et lavere nivå av støtbeskyttelse, og derfor 
kan det hende at den ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. 

 
Slik vedlikeholder du vernebriller 
Selv om vernebrillen er laget for å bli utsatt for tøffe forhold, trenger det oppmerksomhet 
etter bruk: Det er viktig å rengjøre og kontrollere den regelmessig. 

Håndterings- og rengjøringstips 
• Oppbevar vernebrillen i spesialetuiet som følger med etter bruk. Oppbevar alltid vernebriller i etuiet 
når du har dem med deg. 
• Oppbevar vernebrillen på et kjølig og tørt sted, og unngå store temperaturendringer." 
• Rengjør vernebrillen regelmessig. Fjern først harde støvpartikler ved å skylle brillen (glassene og 
innfatningen) med lunkent vann. Rengjør den deretter i vann med mild såpe. Tørk den med en myk, 
ren bomullsklut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller tørkemidler (som papirhåndkle). Du kan 
også bruke en mikrofiberklut, som den kluten som fulgte med da du kjøpte brillen. 
• Du kan desinfisere vernebrillen med et vanlig desinfeksjonsmiddel. 
• Vær forsiktig med varme. Hold brillen unna varmekilder som ovner eller sentralvarme, og ikke la den 
ligge i bilen når det er ekstremt varmt ute. 
• Aggressive stoffer og skarpe gjenstander kan skade glassene og innfatningen permanent. 

 
 

 

Fargede og fotokromatiske glass 
Vernebriller er også tilgjengelige (Low Energy Impact) med industrielt solfilter i samsvar 
med EN 172:1995. Både jevnt tonet og med fotokromfilter.  
• Jevn farge er tilgjengelig i Grå 75 %. Disse glassene har skalanummer 5-2,5. 

•  Det fotokromatiske filteret HOYA Sensity Grey er tilgjengelig. Disse glassene har skalanummer 5-1,1<3,1. 

• Filterskalaen er inngravert på begge glassene. 

 

Garanti: 
Alle HOYA vernebriller er produsert i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425 og 
samsvarer med den påkrevde standarden EN 166. Som profesjonell bruker kan du alltid 
kontakte optikeren din hvis du har spørsmål. 

Advarsel 
• Bruk kun vernebriller når du er utsatt for de farene brillen er laget for å beskytte mot. 

• Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud kan forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme 
personer. 

• Hvis glassene er oppskrapet, ødelagt eller skadet på annen måte, må de skiftes ut." Kontroller brillen med 
jevne mellomrom. Hvis du er i tvil, kan du be leverandøren om råd. Vernebriller som åpenbart har nådd slutten 
av levetiden skal skiftes ut.  

• Det er ikke mulig å få kjøpt ekstra tilbehør eller reservedeler til vernebriller. 
 
Garantien vår gjelder ikke ved: 

Brudd, tyveri, tap og utilsiktet skade 
Misbruk 
Feil bruk 
Klager av kosmetisk natur 
Reklamasjon knyttet til vekt  

• Garantien gjelder bare hvis en offisiell HOYA-optiker har levert vernebrillen. 
 
Produsent: 
HOYA Lens Sweden AB 
Stora Varvsgatan 11 
211 74 Malmö 
Sweden 
Tel:   (46) (0) 40 6802200  
E-mail:  kundservice@hoya.se                                            

 
(NO) ECS GmbH – European Certification Service 

Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Tyskland:  
Teknisk kontrollorgan: NB1883 

Gratulerer med din nye HOYA vernebrille! 

mailto:kundservice@hoya.se

