
Zaščitna membrana za steklo 

ogledala ClearMirror 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu zaščitne membrane za steklo ogledala! 

V paketu boste prejeli:  

 2x zaščitno membrano.  

 1x pribor za namestitev. 

Prednosti: 

 Odbija vodne kapljice, 
 prepreči zameglitev stekla, 
 ščiti pred bleščanjem žarometov, 
 vodoodporna, 
 primerna za vsa vozila, 
 enostavna namestitev, 
 odporna proti praskam, 
 odporna na madeže, 
 omogoča varno vožnjo.  
 velikost: 13,5 x 9,5 cm 

Uporaba  

Zaščitno membrano ClearMirror lahko uporabite za stranska ogledala vsakega avtomobila. Dimenzije 

membrane so: dolžina 13,5 cm, širina: 9,5 cm.  

Omogočila vam bo boljšo vidljivost in varno vožnjo. Vodoodporna membrana bo vaša vzvratna 

stranska ogledala ščitila pred praskami, meglo, dežnimi kapljicami, prahom in bleščanju žarometov.  

Namestitev  

V paketu prejmete 2 kosa zaščitne membrane. Namestite ju na zunanja stranska ogledala 

avtomobila.  

1. Postopek namestitev je hiter in enostaven. V paketu prejmete tudi alkoholne robčke za 

očistiti steklo in strgalo. Pred namestitvijo steklo ogledala dobro očistite.  

 

 

 

 



2. Odlepite zaščitno folijo na membrani in jo enakomerno zalepite na steklo ogledala.  

 

 

 

 

3. S priloženim strgalom odstranite mehurčke, ki so nastali ob namestitvi.  

 

 

 

 

 

4. Nato odlepite zgornjo zaščitno folijo. Namestitev je končana, vaša ogledala pa pripravljena na 

varno vožnjo. 

 

 

 

 

Vožnja bo varnejša  

Zaščitna membrana ClearMirror vam bo zagotovila varnejšo vožnjo. Ogledalo bo kljub dežju in megli 

ostalo jasno in bolj pregledno. Pozabili boste na bleščanje žarometov od avtomobila, ki vozi za vami. 

Tudi dežne kapljice se bodo hitro razkropile.  

 

Opozorila 

 Pred namestitvijo obvezno očistite steklo ogledala.  

 Med postopkom ne bodite grobi, da ne poškodujete ogledala.  

 Zaščitna membrana je primerna samo za lepljene na steklo. 

 Dimenzija membrane je primerna za vsako avtomobilsko ogledalo.  

 Zaščitna membrana vam bo zagotovila varno vožnjo. 

 

 

 



 

Bodite 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. 

 

Želimo vam srečno vožnjo. 😊 
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