
Product use:
The CoverOne® protective visor can be used as a complementary element of
protective clothing, which can reduce the risk of droplet-borne infections. It also
protects the mucous membranes of the lips, eyes and nose from contact with
contaminated hands or objects as well as small mechanical injuries.

Method of assembly:
1. Rem1. Remove protective film from the visor.
2. Protract elastic tape through the cuttings in the strap and adjust the size of the
mask to the size of the head (accordingly with the schematics).
3. Attach the visor shield to the retaining strap with the knobs.
4. Shield position can be changed by unscrewing and screwing the knobs on the
sides and moving the shield up and down.
5. Pull the visor shield down to cover your mouth and nose.

Visor maintenance:Visor maintenance:
Visors front shield can be unscrewed from retaining strap. After use, while pulling
off the visor, please pay attention to not touch its internal side with dirty hands.
In case of hand contact with external side of the visor, precisely wash your hands.

You can reuse the elements of the visor. It is best to maintain them by using
alcohol-based cleaning products e.g. window, worktops cleaners with no granules).

The use of sponges, hard rubbers or granular detergents can cause tarnishing the
visor's smooth surface and negatively affect its transparency.

For precise disinfection of the visors components, please read all the instructions of
the appropriate medical services and use the means indicated by them.

It is highly recommend to avoid washing mask components in water temperature
higher than 50 degrees Celsius due to the possibility of deformation. For removing
didirt and strong fats you can use fluids based on highly concentrated isopropyl
alkohol.

Components of the set (may vary depending on the variants)
1. Protective shield of the visor
2. Retaining strap with foam
3. Two mounting knobs
4. Elastic tape
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Productgebruik:
Het CoverOne®-beschermvizier kan worden gebruikt als een aanvullend element van 
beschermende kleding, wat het risico op door druppeltjes overgedragen infecties kan 
verminderen. Het beschermt ook de slijmvliezen van de lippen, ogen en neus tegen 
contact met besmette handen of voorwerpen en tegen kleine mechanische verwondingen.

Montagewijze:
1. 1. Verwijder de beschermfolie van het vizier. 
2. Bevestig het vizierschild met de knoppen aan de bevestigingsband. 
3. Trek elastische tape door de stekken in de riem en pas de maat van het masker aan 
de maat van het hoofd aan (overeenkomstig de schema's). 
4. De positie van het scherm kan worden gewijzigd door de knoppen aan de zijkanten 
los te draaien en te schroeven en het scherm op en neer te bewegen. 
5. Trek het vizierschild naar beneden om uw mond en neus te bedekken.

VizieVizieronderhoud:
Vizierfrontschild kan van bevestigingsband worden losgeschroefd. Na gebruik, terwijl 
u het vizier aftrekt, moet u erop letten dat u de binnenkant niet met vuile handen aanraakt. 
In het geval van handcontact met de buitenkant van het vizier, was je handen nauwkeurig.

Je kunt de elementen van het vizier hergebruiken. U kunt ze het beste onderhouden 
door reinigingsproducten op alcoholbasis te gebruiken, b.v. raam, werkbladreinigers 
zonder korrels). Het gebruik van sponzen, harde rubbers of korrelvormige 
schoonmaakmiddelen kan het gladde oppeschoonmaakmiddelen kan het gladde oppervlak van het vizier aantasten en de 
transparantie negatief beïnvloeden.

Lees voor een nauwkeurige desinfectie van de viziercomponenten alle instructies van 
de juiste medische diensten en gebruik de door hen aangegeven middelen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om maskercomponenten te wassen bij een 
watertemperatuur hoger dan 50 graden Celsius vanwege de mogelijkheid van vervorming. 

Voor het verwijderen van vuil en sterke vetten kunt u vloeistoffen gebruiken op basis van 
sterk geconcentreerde is opropylalkohol.

OndeOnderdelen van de set (kan variëren afhankelijk van de varianten)
1. Beschermkap van het vizier 
2. Bevestigingsband met schuim 
3. Twee montageknoppen 
4. Elastiek
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