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Κωδ: ΒΚΛΙΑΡ 
ΣΚΙΑ∆ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ VIZCLEAR 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Οδηγίες ασφαλείας 

- Το σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear δεν αντικαθιστά τον αυθεντικό καθρέφτη του αυτοκινήτου σας 
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ξεκινήσετε το αυτοκίνητο 
- Σε ορισµένα αυτοκίνητα, το σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear µπορεί να παρεµποδίσει την κίνηση του 

αυθεντικού σας καθρέφτη 
 
 
Εύκολο στην τοποθέτηση  
∆εν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε εργαλεία για την τοποθέτηση του σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear. Απλά το 
τοποθετείτε πάνω στον καθρέφτη του αυτοκινήτου σας. 

1. Τοποθετήστε τον ήδη υπάρχοντα καθρέφτη του αυτοκινήτου σας στην κλειστή θέση.  
2. Κρατήστε το σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear µε το ανοιχτό σηµείο «κλιπ» του να βλέπει προς τα εσάς. 

(βλέπε εικόνα 1). Σηµείωση: Οι φακοί πρέπει να βρίσκονται κάτω από το «κλιπ» 
3. Τσουλήστε το κλιπ του σκιάδιου αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear πάνω από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου σας 

στο σηµείο που βρίσκεται πιο κοντά στο παρµπρίζ. (βλ. Εικόνα 2)  
4. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία κι από τις δύο µεριές του σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear. 
5. Οι καθρέφτες µπορούν να ρυθµιστούν περιστρέφοντας τον σκούρο καθρέφτη 180 µοίρες και τον ανοιχτό, 90 µοίρες 

για να τους προσαρµόσετε στις ανάγκες σας. (βλ. Εικόνα 3) 
 
 
Χρησιµοποιώντας τον καθρέφτη ηµέρας 
Χρησιµοποιήστε τον καθρέφτη ηµέρας για να µειώσετε την αντηλιά. ∆ιπλώστε τον καθρέφτη ηµέρας στην χαµηλότερη θέση 
(βλ. Εικόνα 4). Ο ανοιχτός καθρέφτης για τη νύχτα πρέπει να βρίσκεται στην ανασηκωµένη θέση όταν χρησιµοποιείτε τον 
καθρέφτη ηµέρας. 
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Χρησιµοποιώντας τον καθρέφτη νύχτας 
Χρησιµοποιείτε τον καθρέφτη νύχτας για να µειώσετε τα έντονα φώτα. ∆ιπλώστε τον καθρέφτη ηµέρας προς το παρµπρίζ (βλ. 
Εικόνα 5). Ο ανοιχτός καθρέφτης είναι κυρίως για νυχτερινή χρήση, ωστόσο µπορείτε να τον χρησιµοποιείτε και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας.  
∆ιπλώστε και τους δύο καθρέφτες (προς τον καθρέφτη του αυτοκινήτου) όταν δεν τον χρησιµοποιείτε.  
 
Καθαρισµός και συντήρηση 

• Μην αγγίζετε τους καθρέφτες µε βρώµικα ή λιπαρά χέρια. Είναι εύκολο να δηµιουργηθούν δαχτυλιές, οι οποίες µπορεί 
να µειώσουν την ορατότητα.  

• Αν το σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear σας είναι βρώµικο, καθαρίστε το µε ένα πανί ή πετσέτα µε 
µικροίνες. 

• Καθαρίστε το σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear µε ένα ήπιο, µη διαβρωτικό σαπούνι. Μην χρησιµοποιείτε 
χηµικά προϊόντα, απορρυπαντικά ή προϊόντα µε αµµωνία (όπως καθαριστικά τζαµιών). Τα ακρυλικά καθαριστικά 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις οδηγίες χρήσης τους. 

 
Το σετ περιλαµβάνει:  

- 1 σκιάδιο αυτοκινήτου ηµέρας και νύχτας Vizclear µε δύο καθρέφτες ( 1 ηµέρας και 1 νύχτας) 
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών 
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