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Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je 
součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
Před prvním použitím si přečtěte tento návod.

Ochrana Vašeho zraku je velmi důležitá, zvláště pokud řídíte. I přesto že, ultrafialové a infračervené světlo nejsou viditelné 
pouhým okem, lidský zrak je absorbuje. Tato inovativní clona filtruje nebezpečné elementy a tlumí světelné zdroje a zlepšuje tak 
kvalitu Vašeho vidění.

JAK CLONU POUŽÍT

Popis částí

- západka
- zajišťovací část držáku
- ozubená část držáku

Žlutý panel je vhodný pro použití v noci. Šedý panel je vhodný pro použití ve dne.
Před použitím odstraňte ochrannou folii z obou clon. Clonu instalujte na originální stínítko v autě, ozubená část by měla smě-
řovat k Vám. Odjistěte západku na ozubené části a zajišťovací část vysuňte. Nasaďte na stínítko a zajišťovací část držáku zasuňte 
zpět, tak aby byla clona na stínítku pevně fixována. 

POUŽITÍ VE DNE
Žlutý panel obraťte nahoru, šedý dolů. Oba panely by měly svírat úhel cca 110º.

POUŽITÍ V NOCI
Šedá clona je v poloze denního vidění. Posuňte ji nahoru směrem k čelnímu 
sklu.  Poté sklopte dolů žlutý panel. Úhel clon si přizpůsobte tak, abyste viděli 
co nejlépe. 
Pozn.: Vzájemný úhel clon a sklopení stínítka si vždy přizpůsobte tak, abyste 
viděli co nejlépe.

POKUD CLONU NEPOUŽÍVÁTE
Obě clony složte na sebe. Nemusíte clonu sundavat z původního stínítka ve 
Vašem autě. 

Clona do auta je vybavena ochrannou fólií.
Před prvním použitím výrobku tuto fólii odstraňte. 



VAROVÁNÍ
Povrch clon udržujte v čistotě. Pro očištění clon použijte jemný hadřík, který je součástí balení. V případě, že je nutné clonu lépe 
vyčistit, odinstalujte ji a opláchněte vlažnou vodou. Pro čištění nepoužívejte hrubé hadříky a abrasivní a agresivní čističe. Můžete 
např. použít IT čistící sada 3v1, která je součástí naší nabídky.    Nakonec clonu osušte hadříkem bez žmolků.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cen-
né přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 
pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ) 
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 
nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 
škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


