Assemblage- en schoonmaakinstructie beschermmiddelen
Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield
Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield
1.
2.

3.

Zorg dat je handen goed gewassen zijn.
Pak het frame en een transparant vel, dit vel
moet aan 1 kant geperforeerd worden met
een standaard 4 gats-perforator op stand 888
als dat nog niet zo zou zijn.

6.
7.

Steek het uiteinde van het vel onder het
flapje.
Je bent nu klaar met in elkaar zetten.

Bevestig nu het transparante vel aan het
frame; begin aan 1 kant, doe het pinnetje van
het frame door het buitenste gaatje van het
vel en zorg dat het uiteinde van het
transparante vel NIET onder het flapje zit.
8.
Pinnetje

4.

Flapje

Bevestig nu het transparante vel aan de
andere kant aan het pinnetje. Houd het sheet
daarbij een beetje schuin, zoals op het plaatje
hieronder.

Soms zit het gelaatscherm niet strak genoeg.
Je kunt dan een elastiekje doen om het
uiteinde van de pootjes.
9. Het is belangrijk om het frame en het
transparante vel regelmatig te reinigen. De
schoonmaak instructie kun je op de vorige
pagina vinden.
10. Het loshalen van de sheet gaat op precies te
tegenovergestelde manier als het
assembleren.
Aanpassingen zelf doen
We hebben feedback gekregen, dat sommige
mensen het vervelend vinden dat de haakjes
steeds in het haar blijft steken. Blijft het
gelaatsscherm goed zitten en je gebruikt geen
elastiekje, dan kun je met een kniptangetje ook de
haakjes afknippen.
Sommige mensen vinden de pootjes knellen tegen
hun hoofd. De pootjes kun je ‘stellen’ door de
uiteinden van de pootjes even in heet water (moet
net van de kook af zijn) te doen. Hierdoor wordt
de kunststof zacht en als je het uit het water haalt,
moet de pootjes in de juiste vorm houden tijdens
het afkoelen. Dit kun je eventueel opnieuw doen
totdat de juiste pasvorm bereikt is. Eigenlijk net
zoals de opticien je bril stelt.

5.

Draai nu het transparante vel in de richting
van de pijl voorzichtig op zijn plaats, zodat de
pinnetjes aan de voorkant in de gaatjes vallen.

Tevens is voor sommige mensen het transparante
vel te lang, maar je kunt dit zelf makkelijk met een
schaar inkorten.
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Bandje voor over het hoofd
Mocht het gelaatsscherm toch nog afzakken, ondanks het
elastiekje aan het uiteinde van de pootjes, dan is er een sleufje
voorzien aan beide zijkanten. Hier kun je een lint of elastiek
aanvast knopen, zodat je extra band over je hoofd hebt. Zie
hiervoor de afbeeldingen hieronder.

Schoonmaakinstructie
Al onze producten zijn HERBRUIKBAAR!!!
Voor alle producten geldt, dat je de onderdelen kunt schoonmaken door:
•

•

ze in een sopje te doen. Om het sopje te maken kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld
allesreiniger of afwasmiddel. LET OP: Gebruik hiervoor lauwwarm of koud water. De 3Dgeprinte onderdelen kunnen vervormen bij gebruik van te warm water.
of ze schoon te maken met alcohol of met chloor.
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