
 

 



  

 

3K YÜZ SİPERİ MONTAJ VE KULLANIM BİLGİLERİ

1- Yüz siperinin camının takıldığı 
bastırarak düzeltiniz. Bu çıkıntılar

2- Şekildeki gibi iplerin yerlerine geçmiş olması gerekir. 

3- Eğer ip kısmı sizin için bol ise şekilde

4- Eğer ip kısmı sizin için dar ise, şekilde

5-A Kolay kullanım için yüz siperinin arka ipini yine
takıp, tek işlemde ayar ipini çekerek kafanıza göre ayarlayarak kullanmaya başlayın.

5-B Cam tutucu kısım 1 ve cam tutucu 2 noktaları siperin başlığa bağ
Camını yedeği ile değiştirmek istediğiniz de önce cam tutucu 1 kısımlarından çıkarıp daha sonra 
kolayca cam tutucu 2 noktalarından sökerek çıkarabilirsiniz.

5-C Yüz siperinin yedek camını takarken de önce cam tutucu bir kısımlar
cam tutucu 2 noktalarını kolayca geçirebilirsiniz. En son yine cam tutucu 1 kısımlardan boşta 
kalanı da geçirerek yedek camı sipere sabitlemiş olursunuz.

 

UYARILAR 

*Maskeleri kullanmadan mutlaka sterilize ediniz. 

*Plastik ve türevlerine alerjisi olanların kullanmasını önermiyoruz.

*Maske ve alınlık kısmının birleştiği ayar yerler
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Yüz siperinin camının takıldığı çıkıntıları kontrol edin, yerine oturmuş olmalılar, değil ise 
çıkıntılardan çıkararak yedek cam ile değiştirebilirsiniz.

gibi iplerin yerlerine geçmiş olması gerekir.  

Eğer ip kısmı sizin için bol ise şekildeki gibi tutarak daraltabilirsiniz. 

, şekildeki gibi genişletebilirsiniz. 

için yüz siperinin arka ipini yine şekildeki gibi en geniş haline
takıp, tek işlemde ayar ipini çekerek kafanıza göre ayarlayarak kullanmaya başlayın.

B Cam tutucu kısım 1 ve cam tutucu 2 noktaları siperin başlığa bağlantı kısımlarıdır. Siperin 
Camını yedeği ile değiştirmek istediğiniz de önce cam tutucu 1 kısımlarından çıkarıp daha sonra 
kolayca cam tutucu 2 noktalarından sökerek çıkarabilirsiniz. 

C Yüz siperinin yedek camını takarken de önce cam tutucu bir kısımlar
cam tutucu 2 noktalarını kolayca geçirebilirsiniz. En son yine cam tutucu 1 kısımlardan boşta 
kalanı da geçirerek yedek camı sipere sabitlemiş olursunuz. 

*Maskeleri kullanmadan mutlaka sterilize ediniz.  

türevlerine alerjisi olanların kullanmasını önermiyoruz. 

*Maske ve alınlık kısmının birleştiği ayar yerlerinin birbirinden sökülmesi
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trol edin, yerine oturmuş olmalılar, değil ise 
çıkararak yedek cam ile değiştirebilirsiniz. 

 

en geniş haline getirip, Kafanıza 
takıp, tek işlemde ayar ipini çekerek kafanıza göre ayarlayarak kullanmaya başlayın. 

lantı kısımlarıdır. Siperin 
Camını yedeği ile değiştirmek istediğiniz de önce cam tutucu 1 kısımlarından çıkarıp daha sonra 

C Yüz siperinin yedek camını takarken de önce cam tutucu bir kısımlarından birini takıp sonra 
cam tutucu 2 noktalarını kolayca geçirebilirsiniz. En son yine cam tutucu 1 kısımlardan boşta 

inin birbirinden sökülmesi,  kırılmasına yol açabilir.  


