
 
 

 
 
Gratulujemy zakupu najwyższej jakości okularów ochronnych, które spełniają standardy 
bezpieczeństwa zawarte w  normie 
EN 166:2001, ponadto soczewki posiadają klasę optyczną 1,  
co oznacza, że są przeznaczone do ciągłego stosowania.  
Posiadając okulary ochronne, możesz pracować w warunkach w których Twoje oczy potrzebują 
dodatkowej ochrony, zapewniając im naturalne i zrelaksowane widzenie. 
Życzymy zadowolenia z noszenia nowych okularów ochronnych firmy Hoya. 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Zasady użytkowania  
Twoje okulary ochronne zostały wyprodukowane, aby zapewnić ochronę Twoim oczom. Należy je 
stosować każdorazowo gdy zdrowie i bezpieczeństwo Twoich oczu może być zagrożone.  
Po wykonaniu niezależnych testów bezpieczeństwa Twoje okulary ochronne zostały oznaczone (na 
soczewkach i oprawie) następującymi symbolami: 
S = Podwyższona wytrzymałość 
F = Ochrona przed uderzeniami o niskiej energii  
Okulary ochronne z symbolem „S” w trakcie testów wytrzymują uderzenie z prędkością 5,1 m/s 
stalowej kulki o średnicy 22mm. Okulary oznaczone symbolem „F” są w stanie wytrzymać uderzenie 
niewielkich elementów lecących z prędkością do 45 m/s. Brak oznaczenia okularów jednym z 
powyższych symboli należy traktować jako niski stopień ochrony i tym samym niewystarczający do 
skutecznej ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich oczu. 

 
Jak należy dbać o okulary ochronne 
Pomimo, że Twoje okulary ochronne zostały stworzone, aby chronić Twoje oczy bez względu na warunki 

otoczenia w których przebywasz, to wymagają Twojej uwagi i właściwej pielęgnacji. Pamiętaj, aby je 
regularnie czyścić i sprawdzać po użytkowaniu. 

Porady dotyczące czyszczenia 
• Gdy nie korzystasz z okularów ochronnych zawsze przechowuj je w etui, który otrzymałeś 

razem z okularami. 

• Przechowuj swoje okulary w chłodnym i suchym miejscu, unikaj znaczących zmian 
temperatury. 

• Czyść swoje okulary regularnie. Najpierw usuń większe zabrudzenia spłukując okulary 
letnią wodą. Następnie umyj je z dodatkiem delikatnego mydła. Osusz soczewki czystą, 
miękką ściereczką. Nie wycieraj okularów szorstkimi i suchymi materiałami, jak np. ręcznik 
papierowy (mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenie soczewek). Możesz także 
używać ściereczek z mikrowłókien, takich jak ta, która była dołączona do okularów. 

• Możesz dezynfekować okulary ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.  

• Uważaj na wysokie temperatury. Nie kładź okularów na przedmiotach stanowiących źródło 
ciepła, takich jak kuchenka czy urządzenia grzewcze. Nie zostawiaj okularów w 
samochodzie, kiedy na zewnątrz jest wysoka temperatura. 

• Agresywne substancje chemiczne mogą trwale uszkodzić Twoje soczewki i oprawę.  

 
 
 
 

 
 
 

Soczewki barwione oraz fotochromowe 
Okulary ochronne są także dostępne (w wersji „F”- ochrona przed uderzeniami o niskiej energii) z 
filtrem przeciwsłonecznym spełniającym normę EN 172:1995. Zarówno dla wersji soczewek 
jednorodnie barwionych jak i fotochromowych 
 
• Barwienie jednorodne w kolorze: szary 75%. Oznaczenie filtra 5-2,5.  
• Soczewki fotochromowe w kolorze szarym - Hoya Sensity Grey. Oznaczenie filtra  5-1,1<3,1. 
• Kategoria filtra jest wygrawerowana na obu soczewkach.  

 

Gwarancja 
Wszystkie okulary ochronne firmy HOYA są wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie wyposażenia ochrony indywidualnej 
oraz spełniają standardy  normy EN 166. Pamiętaj, że będąc  użytkownikiem okularów 
ochronnych, w razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz zwrócić się do swojego optyka.  
Uwagi dodatkowe 

• Stosuj okulary ochronne zgodnie z ich przeznaczeniem i w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, 
które zgodnie z normą zapewniają. 

• Materiały z których wykonane są okulary, w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą wywoływać 
reakcje alergiczne w pojedynczych przypadkach. 

• W sytuacji gdy soczewki są porysowane, pęknięte lub w inny sposób uszkodzone należy je 
wymienić. Sprawdzaj swoje okulary regularnie. Jeśli masz wątpliwości zapytaj swojego optyka. 
Okulary ochronne, które wyraźne wskazują na zużycie należy bezwzględnie wymienić. 

• Okulary ochronne nie posiadają części zamiennych. 
 
Gwarancja nie obejmuję: 
Złamania, kradzieży, zgubienia ani też przypadkowego uszkodzenia okularów. 
Niewłaściwego korzystania z okularów. 
Reklamacji natury wizualnej.  
Reklamacji związanych z wagą okularów.  
• Gwarancja przysługuje wyłącznie na okulary ochronne zakupione u optyka współpracującego w tym 
zakresie z firmą HOYA. 
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Gratulujemy zakupu okularów ochronnych firmy HOYA! 
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