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Osłonka pod okulary

Clip on glasses face shield

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

INSTRUCTIONS FOR USE

PRZEZNACZENIE
Osłonka zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami drogą kropelkową, chroni przed
działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.

INTENDED USE
The shield reduces the risk associated with droplet infections and protects against
minor harmful mechanical effects.

SPOSÓB MOCOWANIA
Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania.
Umieścić arkusz folii na okularach za pomocą zamocowanych klipsów.
Mocować folię, gdy okulary są rozłożone.
Odchylenie folii można regulować indywidualnie.
Nie należy składać okularów z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy
wypiąć.

METHOD OF ASSEMBLY
Gently remove the foil, avoiding scratching and soiling the product.
Mount the foil sheet on the glasses with the attached clips.
Attach the foil when the glasses are open.
Adjust the foil to a comfortable individual tilt.
Do not fold the glasses with the foil attached – remove the foil first.

KONSERWACJA
Po zabrudzeniu wypiąć folię z okularów, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać. Pozwala to na
zachowanie dobrej przejrzystości osłonki. Folię można użyć ponownie.
W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem
zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego arkusza.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z
instrukcją i przeznaczeniem.

MAINTENANCE
If soiled, remove the foil from the glasses, wash in warm water with detergent, rinse and
leave to dry. Do not wipe. This will allow the foil to stay transparent. Foil is reusable.
If the foil is scratched or tarnished appear because of wear, discard it and use another
sheet.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.
CONTENTS OF SET:
- foil set (2 pieces) with attachment clips.

OPAKOWANIE ZAWIERA:
-zestaw folii (2 sztuki) z zamocowanymi klipsami do zamocowania na okularach.
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