
Oblièejový štít ACP-01

Návod k použití

Bezpeènostní informace

1) Štít neslouží jako ochranný prostøedek pøi obrábìní 
materiálù, jako je napøíklad soustružení, frézování, 
vrtání atd.
2) Pøed prvním a dalším použitím je tøeba štít øádnì 
desinfikovat buï desinfekcí nebo isopropylalkoholem.
3) Není dovolenou používat jiné roztoky k èištìní, jako 
je napøíklad aceton, benzín, toluen atd.
4) Pøi poškození jakékoli èásti štítu jej okamžitì 
vyøaïte z provozu a zlikvidujte dle platných norem a 
naøízení.

Specifikace

1) Vyrobeno dle normy EN 166, bod 3.
2) Hmotnost štítu cca 80 gr.
3) Rozmìr hledí 310 x 250 mm (v x š).
4) Materiál hledí PVC

Použití

1) Pøed nasazením štítu je tøeba štít øádnì 
desinfikovat buï desinfekcí nebo isopropylalkoholem.
2) Šedé úchyty hledí nastavte na obvodovém pásu 
tak, aby šíøe hledí vyhovovala vašemu oblièeji.
3) Nasaïte štít na hlavu a na zadní sponì dotáhnìte 
obvodový pás dle potøeby.

                           Vyrobeno v ÈRhealth@diametral.cz
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Vážení pøátelé!

Vážíme si Vašeho zájmu o náš výrobek, „Ochranný 
štít ACP-01“. Jeho výroba byla v této mimoøádné 
situaci zahájena velmi rychle, od prvního nápadu po 
realizaci ubìhlo jen pár dní. Pokud s naším výrobkem 
budete spokojení, øeknìte to svým známým, 
pøedevším z øad lékaøù, sester, pracovníkù domù pro 
seniory. Pokud máte nìjaký nápad, jak náš výrobek 
upravit, nebo vylepšit, nebo máte nìjakou další 
pøipomínku, budeme rádi, pokud nám to sdìlíte na 
mail: orders-eu@diametral.cz.

Veškeré poptávky prosím posílejte na mail:  orders-
eu@diametral.cz.

Váš tým Diametral

Diametral a.s.
Václava Špaèka 1759
193 00 Praha 20
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