1. Ta bort skyddsfilmen från visirets båda
sidor.

2. Klicka fast visirbågen i hålen på
visiret. Först den ena sidan.

3. Och sedan den andra sidan.

4. Ifall man vill förbättra passformen kan
man justera det steglöst genom att
böja bågen. Forma bågändarna genom
att böja dem inåt. Uppvärmning med
t.ex. hett vatten hjälper att forma.

5. Vid behov, kan du använda
elastiska bandet för fastare
användning. Elastiska bandet
kan förkortas med sax.

6. Ett skyddsvisir klar för användning.

SE VIDEOINSTRUKTIONER: logistigo.fi/tuote/kasvovisiiri

LOGISTIGO DROP-LESS FACESHIELD -SKYDDSVISIR

Användningsändamål: För personligt skydd av användarens ansikte och ögon inom industrin, hälsovården, laboratorier,
utbildnings- och privatbruk samt andra motsvarande användningsändamål. Visiret skyddar användaren mot olika
slags partiklar, stänk, vätskedroppar som rör sig i luften inbegripet skadliga biologiska element (bakterier, virus).

Visiret skyddar inte mot snabbt flygande fasta stycken.
Innehåll

Båge (PA, nylon), visir (polykarbonat), bandet/bågrem (TPE, thermoplastik elastomer).

BRUKSANVISNING

EN 166:2001
VARNING: PÅ GRUND AV MÖJLIG STATISK ELEKTRONISK LADDNING ÄR DET FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA VISIRET I EXPLOSIVA UTRYMMEN ELLER I NÄRHETEN TILL
LÄTTANTÄNDLIGA ÄMNEN.
Innan du öppnar förpackningen: tvätta och torka händerna och öppna förpackningen bara I en trygg omgivning.
Tillverkningsmånaden/-året är angivet på bågen. Produktens lagringsbeständighet är 2 år från tillverkningen. Använd inte en produkt som blivit gammal.
Kontrollera före användningen att produktens delar är hela. Använd inte en skadad produkt.

Se hopsättningsanvisningarna före användningen (se bilderna 1…6)

Visiret har två skyddsfilm, som ska tas bort innan produkten hopsätts. Tryck in bågens fästtappar i visirets hål en i taget. Det hörs ett klick från visiret, när fästtapparna
fäster sig korrekt på plats. Försäkra ännu visuellt samt genom att dra lätt om att tapparna är korrekt fästa i visiret. Man kan böja bågändarna lätt för att garantera bättre
passform. Man kan använda elastiska bandet för att säkra att visiret hålls på plats. Man kan vid behov förkorta elastiska bandet med sax eller kniv.

Förvaring

Skydda produkten mot direct solljus. Produkten kan förvaras I normal rumstemperatur.

Rengöring och återvinning

Produkten kan rengöras med ett mjukt material med användning av ytrengöringsmedel som lämpar sig för polykarbonater. Återvinningen är inte begränsad. Användaren
ska själv bedöma visirets optiska kvalitet och byta ut visiret, om dess skick har försämrats till följd av användningen. Efter rengöring kan alla material återvinnas som plast.

Typgodkännande och kontinuerlig vakning på överensstämmelse: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15
YN2P. Försäkran om överensstämmelse på www.logistigo.fi
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