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SmartClear 2 W 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest
integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu.
Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy
zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ochrona wzroku jest bardzo ważna zwłaszcza podczas prowadzenia pojazdu. Mimo że światło ultrafioletowe
i podczerwone nie są widoczne gołym okiem, ludzki wzrok jednak je absorbuje. Te innowacyjne osłony 
zatrzymują
niebezpieczne promieniowanie oraz tłumią oślepiające promienie poprawiając jednocześnie jakość postrzega-
nia.

SPOSÓB UŻYCIA
Wykaz elementów

- zapadka
- element blokujący 
uchwytu
- ząbkowany element uchwytu

- element blokujący 

Żółty panel przeznaczony jest do używania w nocy. Szary panel przeznaczony jest do używania za dnia. Przed 
zamontowaniem należy usunąć z paneli folię ochronną. Osłony należy zamontować na oryginalnych klapkach 
przeciwsłonecznych w samochodzie tak, żeby strona z ząbkami była skierowana do wnętrza pojazdu. Zdejmij 
zabezpieczenie z części ząbkowanej i wysuń element mocujący. 
Załóż uchwyt na klapkę przeciwsłoneczną i wsuń z powrotem element 
mocujący tak, żeby osłona została dobrze przymocowana do klapki.
SPOSÓB UŻYCIA ZA DNIA
Przesuń żółty panel w górę a szaty w dół. Oba panele powinny 
być ustawione w stosunku do siebie pod kątem około 110º (zob. rys. 2).
SPOSÓB UŻYCIA W NOCY
Szara osłona znajduje się w pozycji dziennej. Przesuń ją w górę w kierunku szyby Szara osłona znajduje się w pozycji dziennej. Przesuń ją w górę w kierunku szyby Szara osłona znajduje się w pozycji dziennej. Przesuń ją w górę w kierunku szyby 
przedniej. Następnie opuść panel żółty. Kąt pomiędzy oboma osłonami dobierzprzedniej. Następnie opuść panel żółty. Kąt pomiędzy oboma osłonami dobierzprzedniej. Następnie opuść panel żółty. Kąt pomiędzy oboma osłonami dobierz
tak, żeby uzyskać jak najlepsze pole widzenia (zob. rys. 3). Wskazówka: 
Kąt pomiędzy panelami oraz pozycję klapki przeciwsłonecznej należy tak 
dobierać, żeby uzyskać jak najlepsze pole widzenia.
GDY OSŁONY SĄ NIEPOTRZEBNE
Złóż oba panele ze sobą. Nie trzeba ich zdejmować z klapki 
przeciwsłonecznej (zob. rys. 4).



OSTRZEŻENIA
Powierzchnia osłon powinna być zawsze czysta. Do czyszczenia używaj delikatnej szmatki dostarczanej z
produktem. Jeżeli zajdzie potrzeba dokładniejszego czyszczenia, można zdemontować panele i umyć je w letniej
wodzie. Nie wolno używać do czyszczenia szorstkich szmatek ani środków ściernych bądź chemicznych. Można
użyć zestawu czyszczącego IT 3 w 1, znajdującego się w naszej ofercie. Na zakończenie panele należy wytrzeć do
sucha nie strzępiącą się szmatką.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych.
Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie
zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym
miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona
kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana,
jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów

zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,

nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi
i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.


