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MADE IN  

EU 

 
PAKET NADOMESTNIH FOLIJ 

20 kos  
 

 

 
 

SI UPORABNIŠKA NAVODILA   
  
Naziv izdelka Nadomestne folije za obrazni zaščitni vizir SloShield V-1000 

Paket 20 kos prozornih folij 
 

Šifra izdelka PV-001065-NF20 
 

Uporaba z 
zaščitno opremo 
 

Nadomestne folije so namenjene izključno za uporabo kot originalni nadomestni 
del za zaščitni vizir za zaščito obraza pred brizganjem in pršenjem tekočin, model 
SloShield V-1000 (šifra izdelka PV-001065). 
 

Navodila za 
sestavo in 
uporabo 

 
1. Odstranite zaščitno folijo iz obeh strani vizirja  (1) 

 
2. Pri sestavi folije vizirja z nosilcem bodite pozorni na pravilno orientacijo nosilca – kot je 

prikazano na risbi izdelka (glej originalna navodila za PV-001065). Stransko luknjo zaslonke 
pripnite na stranski zatič nosilca (2), nadaljujte postopek s pripenjanjem zaslonke na sredinski 
zatič nosilca (3) in nazadnje pripnite na drugem stranskem zatiču. Zadnje pripenjanje si lahko 
olajšate z rahlim iztegovanjem nosilca kot kaže slika (4). 

 
3. Pripnite elastični trak na za to namenjene zatiče na obeh straneh nosilca. Elastični trak ima 

za zapenjanje na voljo večje število zarez, pripnite trak na poljubno zarezo in si na ta način 
prilagodite dimenzijo traku na želeno velikost. Namestitev na glavo uporabnika naj bo udobna 
vendar hkrati dovolj čvrsta za namen uporabo. Pozicija namestitve naj bo v skladu z risbo 
izdelka (glej originalna navodila za PV-001065). 
 

    

  

Ostale 
informacije 

Za navodila in opozorila povezana s čiščenjem, razkuževanjem, shranjevanjem, 
vzdrževanjem in ostalim, glej originalna navodila za PV-001065. 
 

ODSTRANI NA 
OBEH STRANEH 

2 3 4 
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