
Osłona samochodowa na przednią szybę Pearl (NC5199)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• folia

• torba

• instrukcja.

Dane produktu:

• odpowiednie pojazdy: samochód osobowy

• hydrofobowy: tak

• odporna na rozdarcie: tak

• odporny na temperaturę: tak

• odporny na warunki atmosferyczne: tak

• materiał: poliester

• punkty mocowania: 6 × magnes, zewnętrzne klapy drzwiowe

• wymiary: po złożeniu 29 × 18 cm; po rozłożeniu 120 × 155 cm

Użytkowanie

WSKAZÓWKA

Należy  pamiętać,  że  wilgotna  szyba  pojazdu,  która  zamarznie  w  ciągu  nocy,

spowoduje  również  zamarznięcie  folii  przeciwoblodzeniowej.  Próba  odklejenia

zamarzniętej folii po zakończeniu pracy może spowodować uszkodzenie. Dlatego

przed nałożeniem folii przeciwoblodzeniowej należy upewnić się, że szyba pojazdu i ewentualnie

inne części karoserii są suche.

1. Wyjmij osłonę z torby.

2. Odwróć folię naklejką THIS SIDE UP do góry.

3. Umieść folię na przedniej szybie swojego samochodu. Kliny boczne muszą znajdować się

na drzwiach. 

4. Zamocuj klapy boczne w drzwiach samochodu. 

5. Przymocuj 2 magnesy do górnej części folii.

6. Przymocuj 4 magnesy do dolnej części folii. 

7. Przeciągnij dolny koniec folii przez wycieraczki.



WSKAZÓWKA

Zapobiegaj zarysowaniom, upewniając się,  że brud nie gromadzi się na magnetycznych

punktach folii. W razie potrzeby umyj folię.

UWAGA!

Proszę upewnić się, że magnesy i punkty mocowania na lakierze są czyste.

Magnesów nie należy przeciągać po lakierze, lecz je podnosić!

Gdy osłona przedniej szyby nie jest używana, można ją przechowywać tylko w

miejscach wolnych od wiórów metalowych i pyłu metalowego, ponieważ mogą

one zostać przyciągnięte przez magnesy i spowodować uszkodzenie lakieru.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi wyklucza

się wszelką odpowiedzialność!

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.

• Produkt należy trzymać z dala od ekstremalnie wysokich temperatur.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


