
Pokrivalo za vetrobransko 

steklo Basic 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu! 

 

V paketu boste prejeli: pametno pokrivalo za vetrobransko 

steklo Basic, 210cm x 120cm. 

Prednosti 

• preprečje zamrzovanje stekla in vam pohitri 

odhod na delo v mrzlih zimskih jutrih, 

• podaljša življenjsko dobo brisalcev, zlasti v 

zimskem času, 

• avto ščiti pred poletnim pregrevanjem 

potniškega prostora, 

• enostavno nameščanje s pomočjo 6 močnih 

magnetov in stranskih zavihkov, 

• univerzalna velikost 210 x 120 cm je primerna za 

večino avtomobilov, 

• varen pred krajo, saj ga namestite z 

avtomobilskimi vrati, 

• trpežen material, ki je na mestih z magnetom še 

dodatno ojačan, 

• odebeljen rob ščiti avto pred poškodbami, 

• ščiti pred UV žarki in preprečuje staranje plastike 

armaturne plošče, 

• prihrani čas za zračenje ali drgnjenje zmrzali in 

tekočino za pranje stekla, 

• preprosto shranjevanje v priloženi vrečki.

 

Uporaba 

Basic je izdelan iz trpežnega materiala, ki je na robovih 

debelejši in tako dodatno varuje vaš avto pred poškodbami. 

Nameščanje pokrivala Basic je zares enostavno. Kar 6 

magnetov za pritrjevanje na strehi in na pokrovu motorja bo 

omogočilo, da ga boste namestili že v nekaj minutah. 

Poleti ščitite vaše vozilo pred žgočim soncem in pregrevanjem 

potniške kabine. Pozimi avto varuje pred snegom in zmrzaljo. 

Spomladi in jeseni bo vaše vozilo na varnem pred dežjem, 

listjem, cvetovi, cvetnim prahom in drugimi nezaželenimi 

madeži. 

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 


