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Ansiktsskydd- Skydd från droppsmitta

Lämplig för: Medicinsk personal, hälso- och sjukvård, kundtjänst, fabriksarbetare, 
lackering, mattillverkning, aktiviteter i rymden, säker kommunikation etc.

Set-innehåll: 1x Visir, 1x Band, 1x Elastiskt band & 1x Mjuk panndel

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SEE2PRO® är ansiktsskyddet för skydd mot 
droppar och sprut från vätska.
Eftersom det är en personlig produkt gäller 
garantin innan masken är öppen från 
säkerhetsfolien. SEE2PRO® Visir är tillverkat av 
utvald PET-G material.
Du kan använda visiret tills det inte skadas eller 
spricker som en säkerhet för användaren.
(Lätta repor kan elimineras genom stänk av varmt 
vatten på visirens yta).
Hållbarhet 5 år.  

Made in Sweden
Producer: Pixid AB,  
Norravägen 40, 
85650 Sundsvall; 
Tel. +46 (0)720 44 80 88; 
email: info@pixid.se; 
www.pixid.se

Öppna skärlinjen genom att trycka 
försiktigt.

Vik försiktigt sidoflikarna på båda 
sidor om visiret

Stick den mjuka delen i mitten 
av remsan

Justera pannans avstånd för 
glasögon eller andra behov.

PULL FOR 
TIGHTENING

Sätt det elastiska bandet vid det 
första hålet och följ bandet till nästa 

två hål enligt bilden nedan.

Sätt in remsan genom det första hålet 
och sedan ut genom det andra hålet.

Gör samma sak på båda 
sidorna av visiret

VARNING!
• Detta är inte en leksak!
• Ej för sportanvändning! Inspektera 

visiret för skador innan användning!
• Inspektera visiret för skador innan 

användning!
• Använd inte visiret om den optiska 

klarheten är märkbart försämrad.
• Visiret ska hanteras försiktigt och 

inte förvaras i trånga utrymmen
• Material som kan komma i kontakt 

med bärarens hud kan orsaka 
allergiska reaktioner för känsliga 
individer. 
(Refererade Datablad på vår webbs: 
www.see2pro.com).

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig online för varje användare (Användarhandbok på www.see2pro.com), om det inte finns någon utskrift tillgänglig.
Recyclable

Denna produkt är CE-certifierad och uppfyller 
alla obligatoriska krav i EN 166: 2001 Personligt 
ögonskydd. Det specifika kravet §7.2.4 - Skydd 
mot droppar och stänk av vätskor är också 
uppfyllt. EU-typkontrollen utförs av RISE Research 
Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS
Anmält organ nr: 0402
Referens: 105105-19154-01
EU-försäkran om överensstämmelse kan laddas 
ner på: www.see2pro.com

Försäkra dig 
om att visiret 
täcker hela 
ansiktet

SEE2PRO® är ett registrerat varumärke!

PIXID - Tillverkare
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3- Användningsområde - Vätskor

PIXID 1 S -EN 166 3 S 

SWE


