
Porady dotyczàce u˝ytkowania
 z Kiedy zakładasz bądź zdejmujesz okulary, zawsze wykonuj to oburącz.

 z Trzymając okulary w ręku, trzymaj oprawę za mostek, nie za zauszniki.

 z Przechowuj okulary w przeznaczonym do tego futerale.

 z Nie kładź okularów soczewkami do podłoża.

 z 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.

 z Agresywne substancje chemiczne mogą trwale uszkodzić Twoje 
soczewki i oprawę. Przechowuj swoje okulary z dala od acetonu,  
eteru, kleju, perfum, lakieru do włosów, chemii gospodarczej oraz  
środków owadobójczych.

Porady dotyczàce czyszczenia
 z Podczas czyszczenia okularów należy wyczyścić nie tylko same 

soczewki, ale również oprawę.

 z Najpierw usuń większe zabrudzenia spłukując okulary letnią wodą. 
Następnie umyj je z dodatkiem delikatnego mydła (nie zawierającego 
cytryny).

 z Osusz soczewki czystym, miękkim ręcznikiem. Upewnij się, że do jego 
prania nie został użyty płyn zmiękczający, który może pozostawiać 
smugi na Twoich soczewkach.

 z Nie wycieraj okularów ręcznikami papierowymi! Zawierają one 
często włókna drewna, które mogą spowodować nieodwracalne  
uszkodzenie soczewek.

 z Możesz także używać ściereczek z mikrowłókien, a także specjalnych 
płynów, przeznaczonych do czyszczenia okularów.

Pamiętaj, że Twój optyk dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonać 
dla Ciebie okulary. Jeżeli po jakimś czasie stwierdzisz, że należy je  
wyregulować, prosimy, nie rób tego samodzielnie. Twój optyk posiada 
zarówno odpowiednie umiejętności, jak i stosowne narzędzia, dzięki  
którym z przyjemnością dopasuje ponownie Twoje okulary, nie obciążając 
Cię dodatkowymi kosztami.

Pamiętaj również o regularnym badaniu wzroku!

Życzymy wielu lat zadowolenia i radości 
z użytkowania nowych okularów.

www. hoyavision.com/pl

W trosce 
o Twoje 
oczy

O firmie Hoya
Hoya Vision Care jest producentem soczewek  

okularowych oraz innych produktów optycznych 

na całym świecie.  Nasza dewiza “W trosce o Twoje 

oczy” znajduje odzwierciedlenie w najwyższej 

jakości soczewkach okularowych, zaawansowanych  

konstrukcjach optycznych oraz doskonałym  

poziomie świadczonych usług.

Twój optyk:

TAK,
  masz kontrol´ 
nad niebieskim 
  Êwiatłem
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Kilka praktycznych porad, które pomogą Ci dbać o zdrowy wzrok  
podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. 

 z Ekran komputera lub telewizora powinien znajdować się bezpośred-
nio przed Tobą i nieco poniżej poziomu oczu tak, aby kąt patrzenia 
nie przekraczał 35 stopni. 

 z Należy zapewnić odpowiednią odległość oczu od ekranu.  
W przypadku komputerów i laptopów najlepiej jest, aby ich ekrany 
znajdowały się w odległości wyprostowanej ręki.

 z Urządzenia przenośne należy trzymać w bezpiecznej odległości  
od oczu i nieco poniżej poziomu oczu. 

 z Należy ograniczać powstawanie odbić światła (refleksów). W tym 
celu należy czyś cić regularnie ekran, przyciemnić światło główne 
w pomieszczeniu i unikać wysokich poziomów jasności ekranu. 

 z Należy często mrugać, aby zapobiegać wysychaniu oczu. 

 z Należy robić regularne, krótkie przerwy, podczas których oczy  
będą mogły odpocząć od ekranu. 

Jeżeli spędzasz dużo czasu przed kompute-
rem, warto wybrać okulary, których soczewki 
pokryte są powłoką antyrefleksyjną Hoya 
BlueControl. 
Ze względu na wyjątkowe cechy tej powłoki, 
soczewki są nie tylko bardziej odporne  
na zarysowania, działanie wody, przywiera- 
nie tłuszczu i brudu, ale także neutralizują  
nadmiar wysokoenergetycznego światła 
widzialnego, emitowanego przez monitory 
LCD i LED. 
Powłoka ta zapewnia Twoim okularom 
wysoką trwałość, a Twoim oczom dodat-
kowy komfort, nawet podczas korzystania 
z urządzeń cyfrowych przez wiele godzin. 

Ciemna strona niebieskiego Êwiatła
W trakcie pracy z urządzeniami cyfrowymi lub po jej zakończeniu, dużo 
osób skarży się na zaczerwienienie, podrażnienie i zmęczenie oczu, bóle 
głowy, nieostre widzenie, a nawet bezsenność.

Wiele z tych objawów spowodowanych jest przez tak zwane  
„wysokoenergetyczne światło widzialne“, zwane też światłem  
niebieskim, które emitowane jest przez większość urządzeń cyfrowych.  
Choć światło niebieskie samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym  
– jest obecne w świetle dziennym i utrzymuje nas w stanie czuwania  
– to jednak nadmierna ekspozycja na nie może mieć niekorzystne skutki. 
 
 

Dla dobrej kondycji Twoich oczu 
Jest pewien powód dla którego powłoka, którą pokryte są Twoje  
soczewki, nosi nazwę BlueControl. Otóż neutralizuje ona nadmiar  
niebieskiego światła, emitowanego przez ekrany urządzeń  
cyfrowych, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu i podrażnieniu oczu. 

BlueControl gwarantuje bardziej komfortowe i zrelaksowane widzenie,  
a także ogranicza powstawanie refleksów świetlnych i zwiększa  
kontrast widzenia. Ochrona wzroku przed szkodliwym działaniem  
niebieskiego światła, to nie jedyna zaleta tej powłoki.   
Jest to najtwardsza i najbardziej odporna na zarysowania powłoka  
antyrefleksyjna, spośród dostępnych obecnie na rynku, która  
dodatkowo chroni Twoje soczewki przed wodą, zabrudzeniami  
i kurzem, dzięki czemu pozostają dłużej czyste. 

Powłoka Hi-Vision LongLife
Powłoka Hi-Vision LongLife, również w wersji BlueControl, to  
najbardziej wytrzymała powłoka antyrefleksyjna spośród powłok  
firmy Hoya oraz jedna z najtwardszych i najbardziej wytrzymałych 
powłok antyrefleksyjnych dostępnych na rynku. Zwiększona odporność  
na zarysowania oraz właściwości hydro i oleofobowe zapewniają  
komfort noszenia  soczewek oraz jeszcze dłuższy czas ich użytkowania.

z  zwiększona 
odporność  
na zarysowania 

z  antyrefleksyjna  z  odporna 
na wodę

  z łatwa    
         w pielęgnacji 

z  antystatyczna

z  neutralizuje nadmiar  
niebieskiego światła

Zdrowe oczy 
w cyfrowym 
Êwiecie

Cyfrowa era
W codziennym życiu jesteśmy coraz  
bardziej zdominowani przez urządzenia 
cyfrowe. Telewizory LCD i LED, laptopy, 
tablety, smartfony, urządzenia GPS  
– to sprzęt z którego korzystamy 
w pracy, w podróży i w domu, bywa że  
od wczesnych godzin porannych, aż do  
późnych godzin nocnych. Używając ich, 
często trzymamy je w niewielkiej odległości 
od oczu, co wymusza na nas nieustanne 
przenoszenie wzroku pomiędzy zdjęciami, 
ilustracjami a tekstem lub podążanie  
za poruszającymi się obrazami. 
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