
Osłona samochodowa przeciwoblodzeniowa i przeciwsłoneczna Pearl
(ZX7078)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• osłona

• torba do przechowywania

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

• wymiary: 120 x 147cm

• waga: 540 g.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA

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

spowoduje również przymarznięcie osłony okiennej do szyby pojazdu. Próba

usunięcia zamarzniętej warstwy po zakończeniu pracy może doprowadzić do

uszkodzenia samochodu i produktu. Dlatego przed nałożeniem osłony 2w1

należy upewnić się, że przednia szyba i inne części karoserii są suche.

1. Upewnij się, że szyby i części karoserii są suche. W razie potrzeby osusz je ściereczką.

2. Wyjmij z torby osłonę przedniej szyby. 

3. Rozłóż pokrowiec na przednią szybę pojazdu i przymocuj go do dachu za pomocą wszytych

magnesów. 

4. Otwórz przednie drzwi pojazdu i zaciśnij w nich kliny.

5. Przeciągnij "kieszenie" z gumką przez lusterka boczne pojazdu. 

6. Zamocuj osłonę przedniej szyby, aby wszystkie ważne elementy pojazdu były zakryte.

WSKAZÓWKA

Aby zapobiec zarysowaniom, należy upewnić się, że na punktach magnetycznych folii

nie gromadzą się zanieczyszczenia. W razie potrzeby oczyść folię.



7. Zdejmij  folię,  podnosząc  najpierw każdy  magnes  do  góry,  jeden  po  drugim.  Następnie

ściągnij "kieszenie" z lusterek bocznych i uwolnij kliny z drzwi.

WSKAZÓWKA

W zimie pojazd może być pokryty cienką warstwą soli drogowej. Sól działa na

farbę jak papier ścierny i może spowodować uszkodzenie farby, gdy magnesy są

ściągane w dół. Zawsze zdejmuj magnesy pojedynczo i nie ciągnij ich po lakierze

samochodu.

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.

• Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

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

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.

• Produkt należy trzymać z dala od ekstremalnie wysokich temperatur.

• Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


