
Osłona na szyby samochodowe magnetyczna 270 x 94 cm Pearl (NX9551)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• osłona

• torba do przechowywania

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• materiał: polipropylen

• magnesy: 12

• wymiary: po złożeniu ok. 24 x 22 x 6 cm; rozłożone 270 x 94 cm

• waga (z workiem): ok. 440 g.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA

Należy  pamiętać,  że  wilgotna szyba pojazdu,  która  zamarza  w nocy,  powoduje

również  zamarzanie  folii  przeciwoblodzeniowej  na  szybie  pojazdu.  Próba

późniejszego  usunięcia  zamrożonej  folii  może  spowodować  jej  uszkodzenie.

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

wszystkie inne części nadwozia są suche.

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

2. Wyjmij osłonę z torby.

3. Rozłóż folię na przedniej szybie pojazdu. Strona z logo jest skierowana do góry.

4. Przymocuj zaszyte magnesy do górnej krawędzi folii okiennej.
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5. Otwórz przednie drzwi pojazdu i zamocuj w nich boczne kliny.

6. Pociągnij dolne "kieszenie" z gumką nad bocznymi lusterkami pojazdu.

7. Rozłóż "ramiona" folii na przednie drzwi pojazdu. Przymocuj magnesy krawędzi folii na

drzwiach pojazdu.
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8. Następnie poprowadź wąski koniec "ramion" na dach pojazdu. Zamocuj magnesy na dachu

pojazdu.

9. Dociśnij  folię  tak,  aby  przykryć  wszystkie  ważne  elementy  pojazdu:  przednie  i  boczne

szyby, wycieraczki, lusterka boczne, drzwi wejściowe i zamki do drzwi.

WSKAZÓWKA

Zapobiegaj  zadrapaniom,  upewniając  się,  że  w  punktach  magnetycznych  folii  nie

gromadzą się zanieczyszczenia. W razie potrzeby należy wyczyścić folię.

10. Poluzuj folię, podnosząc najpierw każdy magnes osobno. Następnie wyjmij "kieszenie" z

lusterek bocznych i uwolnij boczne kliny od drzwi.

WSKAZÓWKA

Zimą pojazd może być przykryty cienką warstwą soli z soli drogowej. Sól działa na

farbę  jak  papier  ścierny  i  może  uszkodzić  powłokę  lakierniczą,  gdy  magnesy

zostaną  ściągnięte.  Proszę  zawsze  podnosić  magnesy  jeden  po  drugim  i  nie

przeciągać ich po lakierze samochodowym.

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.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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