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INSTRUKCJA UŻYCIA

INSTRUCTION FOR USE

PRZEZNACZENIE
Przeznaczona do używania z oprawkami okularowymi Przyłbicy Ochronnej CERKAMED.

INTENDED USE
The foils are suitable for use with Protective Visors CERKAMED.

SPOSÓB MOCOWANIA
Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania. Umieścić końce arkusza folii
w uchwytach po bokach oprawki okularowej.
Mocować folię, gdy oprawka jest rozłożona.
Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie.
Nie należy składać oprawki z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy wypiąć.

METHOD OF ASSEMBLY
Remove the foil carefully, avoid contamination and scratches. Insert wider edges of
the foil into the clips on the both sides of the frame. Fix the foil when the frame of
corrective glasses unfolded.
The foil can be individually adjusted to suit the user.
Do not fold the spectacle frame with the visor foil attached; take off the foil before
folding.

KONSERWACJA
Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu,
spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać. Pozwala to na zachowanie dobrej
przejrzystości folii.
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
Remove contaminated foil from the spectacle frame, wash it in warm water adding
some detergent and let it dry. Don’t wipe. High breaking resistance of the foils.
Sheet can be reused. If any scratches or blurring occur as result of use, discard the foil
and use another sheet of replaceable foil.
Manufacturer does not take any responsibility for using the visor in a manner not in
accordance with instructions or intended use.

OPAKOWANIE ZAWIERA
4 sztuki folii.
Oprawka okularowa nie wchodzi w skład zestawu.
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CONTENTS OF SET
4 pcs of foils.
Glasses are not included in the set.
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