
【Đặc trưng】
1．Phản xạ thấp
• Người đeo có tầm nhìn rõ ràng vì có độ phản chiếu ánh sáng thấp.
• Vì ánh sáng không phản chiếu vào mặt người đeo, nên người đối diện có thể nhìn thấy rõ khuôn

mặt của người đeo.
2．Chống mờ do hơi nước

Các giọt nước lan rộng trên bề mặt, làm tăng diện tích bề mặt và khô nhanh chóng. Điều này giúp
mặt nạ không bị hơi nước làm mờ trong nhiều tình huống.

3．Độ trong suốt cao và rõ ràng
Màu sắc của tấm mặt nạ là tối thiểu, và có thể đảm bảo tầm nhìn rõ ràng.

Sản xuất tại Nhật Bản
※Công nghệ Moth Eye (mắt bướm đêm)
• Công nghệ tạo ra cấu trúc bề mặt lồi nano công nghiệp với kích thước từ 100 tới 200 nm, tương tự như cấu trúc mắt

của bướm đêm vốn giúp chúng có thể bay ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.
• Liên tục thay đổi chiết suất thông qua các va chạm cực nhỏ ngăn cản sự phản xạ của hầu hết mọi ánh sáng.

 Tính năng sản phẩm
Đây là mặt nạ chống giọt bắn sử dụng công nghệ triệt tiêu phản xạ bề mặt (công nghệ Mắt bướm đêm *)
được phát triển trên công nghệ sản xuất màn hình Tivi LCD.

 Hiệu ứng cấu trúc mắt bướm đêm

Có cấu trúc mắt bướm đêm Không có cấu trúc mắt bướm đêm

Phản xạ thấp

Truyền dẫn cao

Chống sương
mù

Hướng dẫn sử dụng
Mặt Nạ Chống Giọt Bắn

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua sản phẩm này.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo hiệu quả sản phẩm.
Hãy chắc chắn đọc “Biện pháp phòng ngừa an toàn” trước khi sử dụng sản phẩm.
Hãy giữ tài liệu này ở nơi bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

 Thành phần ： □Khung □Phim □Hướng dẫn sử dụng

 Thông số kỹ thuật

Model FG-F10M

Kích thước
Khung 183mm x 153mm x6mm（Rộng x Sâu x Cao）

Tấm phim 195mm x 268mm x 0.18mm（Dài x Rộng x Dày）

Trọng lượng
Khung 14g

Tấm phim 11g

Chất liệu
Khung Polycarbonate

Tấm phim Polycarbonate, nhựa Acryl

Model FG-F10M

Giọt nước
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 Tên của từng bộ phận  Hướng dẫn sử dụng

 Bảo dưỡng

• Nếu bề mặt tấm phim bị bẩn, ngâm khăn mềm như khăn giấy hoặc khăn lau kính với cồn tẩy rửa có bán trên thị trường (không bao gồm
loại gel) hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng, và lau nó nhẹ nhàng. Nếu vết bẩn vẫn còn sau khi lau, hãy lau nhẹ bằng khăn giấy thấm
nước được vắt kỹ. Tấm phim có sự lồi lõm. Nếu bạn chà xát mạnh, sự không đồng đều sẽ bị hỏng và chức năng có thể bị suy giảm. 

 Mục đích sử dụng

 Thận trọng khi sử dụng

• Không được sử dụng ở những nơi có nhiều bụi hoặc khí độc hại hoặc với mục đích ngăn chặn chúng.
• Ngừng sử dụng nếu bạn có bất thường trên da hoặc nếu nó không phù hợp với da của bạn.
• Nếu bạn cảm thấy bị bệnh khi đeo nó, hãy ngừng sử dụng.
• Nếu bạn cảm thấy đầu bị căng, hãy điều chỉnh vị trí lắp hoặc chèn một số vật liệu như đệm.
• Vui lòng tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh.
• Không sử dụng hoặc cất giữ gần lửa.
• Bảo quản sản phẩm này tránh nhiệt độ, độ ẩm cao và những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
• Khi vứt bỏ sản phẩm này, vui lòng xử lý theo quy định của chính quyền địa phương.

 Các biện pháp phòng ngừa an toàn *Vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau

■ Nguy hiểm và mức độ nguy hiểm nếu sản phẩm được xử lý không đúng cách.

Cảnh báo  Có thể gây chết người hoặc thương tích  nghiêm trọng

Cẩn trọng Nguy cơ bị thương nhẹ hoặc thiệt hại tài sản

■Ý nghĩa của các ký hiệu đồ họa được sử dụng trong văn bản.

Cho biết rằng bạn không được làm

Cho biết rằng bạn nên làm

Cảnh báo Để ngân ngừa thương tích Cẩn trọng Để ngân ngừa thương tích

Nếu nó bị hư hỏng, không bao giờ sử dụng nó.
Không làm sạch bằng benzene, chất pha loãng, dầu hỏa, chất tẩy rửa có tính

axit, chất tẩy rửa kiềm , v.v.
Không sử dụng trong các trường hợp có nguy cơ cao sản phẩm này sẽ rơi ra.
Không bao giờ tháo rời hoặc sửa đổi phần thân chính và các phụ kiện.
Không sử dụng cho trẻ em hoặc trong tầm với của trẻ sơ sinh.
Không sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong

sách hướng dẫn sử dụng này.
Không sử dụng khi đang lái xe Ô tô / xe máy or xe đạp.

Cẩn thận khi xử lý tấm phim sao cho các mép của tấm phim không
làm tổn thương tay hoặc mặt của bạn.

Không sử dụng nếu tấm phim bị bẩn hoặc bị hỏng.
Lắp đặt tấm phim và khung một cách chính xác theo các hướng

dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này .
Ngừng sử dụng nếu bạn có bất thường trên da hoặc nếu nó không

phù hợp với da của bạn.
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Điểm làm dấu

 Lấy tấm phim ra 

Bạn có thể ngăn không cho dấu vân tay
bám vào tấm phim bằng cách chỉ cầm vào
phần trên có lỗ của tấm phim và gắn vào
khung.

Phía trên: nông

Phía dưới: sâu

Hai lỗ được cung cấp để có thể thay đổi 
góc của tấm phim khi gắn tấm che mặt 
theo 2 cách. Nó trở nên nông khi gắn các 
móc cài của khung vào các lỗ phía trên, và 
nó trở nên sâu khi gắn các móc cài của 
khung vào các lỗ phía dưới.

【 Chuẩn bị 】
• Đặt điểm làm dấu trên tấm phim về phía logo SHARP trên khung. 

【 Trình tự】
１．Chèn các móc cài của khung theo thứ tự lỗ ① → lỗ ② trên mặt tấm phim.

２．Lắp các phần nhô ra của khung vào 2 lỗ ③ và ④ ở giữa tấm phim.

【 Đeo 】
• Xòe nhẹ tay cầm của khung và gắn vào đầu.

• Giữ chặt khung trên trán của bạn.

• Nếu nó bị lỏng, hãy luồn một sợi dây đàn hồi qua móc của khung và thắt chặt lại. 

 Lỗ chuyển đổi góc tấm phim

 Tháo ra

Móc cài

Móc

Tấm phim

lỗ lỗ lỗ

① ②
③ ④

 Lắp đặt

１．Tháo 2 lỗ ③④ ở giữa của tấm
phim khỏi phần nhô ra trên khung.

２． Tháo các lỗ trên mặt tấm phim
theo thứ tự ② → ① khỏi các móc
cài trên khung.

SâuNông

Bảo vệ

Điểm làm dấu

LOGO SHARP

• Sản phẩm này nhằm giảm sự tiếp xúc của các giọt chất lỏng và bụi lên mặt. Không sử dụng nó như một thiết bị bảo vệ
chống lại chất rắn hoặc lửa.


