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Rustfrit stål
Rustfrie navneplader fra Videx er fremstillet i 
syrefast rustfrit stål, som bedst muligt holder 
udseendet gennem lang tid.

En rustfri stålplade kan dog rammes af flyverust, 
hvis den ikke jævnligt rengøres med en fugtig 
klud.

Flyverust dannes ved at små partikler sætter sig 
og begynder at ruste. Rengøres pladen derfor 
ikke regelmæssigt, vil partiklerne ruste fast og 
besværliggøre rengøring uden at ridse pladen.

Vejledning

Brugsanvisning

Pladen kan pudses med eksempelvis ”Inox Plejespray” 
ved at sprøjte et tyndt lag på pladen og polere efter 
med en fnugfri klud.

Skulle pladen rammes af flyverust kan det fjernes ved 
at slibe den med en meget fin slibesvamp, Scotch-Brite, 
fra 3M. Det er dog her meget vigtigt sliberetningen på 
pladen følges! 

Brug for nye navneskilte?
Videx Danmark producere Resopalnavneskilte
til din dørtelefon. 

Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på:
Skiltebestilling.dk

Se evt. Manual - Skiltebestilling af navneskilt
på næste side.
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Skiltebestilling.dk
Trin for trin

Gå til www.skiltebestilling.dk Find din skiltestørrelse via billeder eller dropdown menuen. 

Tjek skiltet for stavefejl. Tryk bestil skilt.
(Ved oprettelse af flere skilte 
gentag trin 3-5)

Tryk på kurven.
(For at gå til kassen)

Tjek din ordre. Vælg Forsendelse og Gå til Betaling.

1 2

Indtast navn på Navnelinjen.
(Max 19 tegn per. Linje) 

3 4 5

7 86
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Udskiftning af navneskilt
Vejledning

2. Indsæt skruetrækkeren i mel-
lemrummet mellem plade og 
navneskiltholder som vist på 
illustration 1.

Værktøj

Flad skruetrækker Evt. Tape

Illustration 1

Illustration 2

3. Vip skruetrækkeren så skilte-
holderen løsnes som 
vist på illustration 2.

4. Udskift navneskiltet og sæt 
navneskiltholderen på plads ved 
at trykke først i venstre side, og 
derefter højre til det klikker på 
plads.

1. For at undgå skade på pladen 
kan et stykke tape evt. sættes 
ved den side hvor skruetrækkeren 
sættes ind.

Vejledning


