1.

4.

Pese ja kuivaa kätesi ennen suojakalvon
irrottamista. Ota suojakalvot pois visiirin
molemmilta puolilta.

Sankojen istuvuutta voidaan parantaa niiden päitä
taivuttamalla. Muotoile sankoja yksitellen
taivuttamalla niitä sisäänpäin. Lämmitys esim.
kuumalla vedellä helpottaa taivutusta. Sanka
kestää myös taivutuksen huoneenlämpöisenä.

Napsauta visiiri kiinni sankaan reikien

2. kohdalta kaikista neljästä kohtaa. Ensin

3.

Ja sitten toinen puoli.

Halutessasi voit käyttää erillistä

6.

Käyttövalmis suojavisiiri

toinen puoli.

5. sankaremmiä sujauttamalla sen

sankojen päiden päälle. Leikkaa
sankaremmi lyhyemmäksi, jos se on
liian pitkä.

Käyttöohjevideo: logistigo.fi/tuote/kasvovisiiri

DROP-LESS FACESHIELD -SUOJAVISIIRI

Käyttökohde: Käyttäjän henkilökohtaiseen kasvojen ja silmien suojaukseen teollisuudessa, terveydenhuollossa, laboratorioissa,
Koulutus- ja yksityiskäytössä sekä muissa samankaltaisissa käyttökohteissa. Visiiri suojaa käyttäjää erilaisilta ilmassa liikkuvilta
partikkeleilta, roiskeilta, nestepisaroilta, mukaan lukien haitallisilta biologisilta tekijöiltä (bakteerit, virukset).

Visiiri ei suojaa nopeasti lentäviltä kiinteiltä kappaleilta.

Sisältö
Sanka (PA, nylon), visiiri (polykarbonaatti), sankaremmi (TPE, termoplastinen elastomeeri).

Käyttöohjeet

EN 166:2001
VAROITUS: MAHDOLLISEN ELEKTROSTAATTISEN VARAUKSEN TAKIA VISIIRIN KÄYTTÖ RÄJÄHDYSHERKKIEN TILOJEN TAI HELPOSTI SYTTYVIEN AINEIDEN LÄHEISYYDESSÄ
KIELLETTY.
Ennen pakkauksen avausta: pese ja kuivaa kätesi ja avaa pakkaus ainoastaan turvallisessa ympäristössä.
Valmistuskuukausi/-vuosi on merkitty sankaan. Tuotteen käyttöikä on 2 vuotta valmistuksesta. Älä käytä vanhentunutta tuotetta.
Tarkista ennen käyttöä, että tuotteen osat ovat ehjiä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
Katso kokoamisohjeet ennen käyttöä (Katso kuvat 1…6)
Visiirissä on suojakalvot, jotka tulee poistaa ennen tuotteen kokoamista. Yhdistä sangan tapit visiirissä oleviin reikiin yksitellen. Visiiri napsahtaa, kun tapit asettuvat oikein
paikalleen. Varmista vielä tappien kiinnitys visiiriin silmämääräisesti sekä kevyesti vetämällä. Sangan päitä voi kevyesti taivuttaa paremman istuvuuden takaamiseksi.
Sankaremmiä voi käyttää pysyvyyden varmistamiseksi, sankaremmiä voi tarvittaessa leikata lyhyemmäksi saksilla tai veitsellä.
Säilytys
Suojaa tuote suoralta auringonvalolta. Tuote voidaan säilyttää normaalissa huoneenlämmössä.
Puhdistus ja kierrätys
Tuote voidaan puhdistaa pehmeällä materiaalilla käyttäen polykarbonaatille soveltuvia pintapuhdistusaineita. Uudelleen käyttöä ei ole rajoitettu. Käyttäjän tulee arvioida
itse visiirin optista laatua ja vaihtaa visiiri uuteen, mikäli sen kunto on huonontunut käytön seurauksena. Puhdistuksen jälkeen kaikki materiaalit ovat kierrätettävissä
muovina.
Tyyppihyväksyntä ja jatkuva vaatimustenmukaisuuden valvonta: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P. Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa www.logistigo.fi
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