
Üvegfólia felhelyezési útmutató

Felhívás!

Még az üvegfólia felhelyezése előtt kérjük, minden esetben hasonlítsa a kijelzővédő
fóliát a készülékhez, megbizonyosodva arról, hogy a termék nem mérethibás és
pontosan illeszkedik a készülék kijelzőjéhez. Amennyiben ez nem történik meg és a
mérethibás fóliát felhelyezi, abban az esetben a garanciát már nem tudjuk vállalni!

Az üvegfólia felrakásához kövesse az alábbi lépéseket:

Fontos! - Ha bármilyen fólia van a készüléken, akkor legelőször is távolítsa el!

1. lépés: mosson alaposan kezet, távolítson el minden szennyeződést a kezéről.

2. lépés: kapcsolja ki a készüléket az elektrosztatikus hatások csökkentése érdekében.

3. lépés: bontsa ki a csomagolásban található alkoholos törlőkendőt, és tisztítsa meg
vele alaposan a kijelzőt úgy, hogy szedje le vele teljesen a zsírfoltokat,
ujjlenyomatokat, port, és egyéb szennyeződéseket a kijelzőről.

4. lépés: bontsa ki a csomagolásban található mikroszálas törlőkendőt, és törölje
teljesen szárazra vele a kijelzőt úgy, hogy ne maradjon rajta alkohol.

5. lépés: fordítsa a készülék kijelzőjét valamilyen erősebb fényforrás felé, és
győződjön meg arról, hogy semmilyen szennyeződés (például: alkohol vagy por) nem
található a kijelző felületén.

6. lépés: ha teljesen tiszta a kijelző, akkor helyezze a készüléket egy sík felületre
(például: asztalra).

Tipp: olyan asztalra helyezze a készüléket, amelyen nincsen szövet (például: terítő),
mert erről is kerülhet porszem a kijelzőre.

7. lépés: fogja meg egyik kezével egyszerre az üvegfólia két hosszabbik oldalát, és húzza le az üvegfóliáról a 
védőréteget óvatosan (lassan) úgy, hogy semmiképpen ne érjen az üvegfólia ragasztós részéhez.

8. lépés: helyezze az üvegfóliát a kijelző fölé úgy, hogy minden irányban pontosan a megfelelő helyre kerüljön 
(igazítsa a sarkokhoz, és kivágott felületekhez, például: gombok, hangszóró).

9. lépés: lassan engedje rá az üvegfóliát a kijelzőre, és közben vigyázzon arra, hogy ne
érjen az üvegfólia ragasztós felületéhez.

10. lépés: miután megbizonyosodott arról, hogy az üvegfólia pontosan felkerült a
kijelzőre, akkor a mutatóujját húzza végig enyhén hosszanti irányban a fólián vagy a
mutatóujjával kattintson egyszer a kijelző közepére (láthatja majd, ahogyan
látványosan szétterül az üvegfólia a kijelzőn).

11. lépés: használja újra a mikroszálas törlőkendőt, és törölje át vele a kijelzőre
felhelyezett üvegfóliát, és ha vannak légbuborékok, akkor óvatosan (gyengéd
mozdulatokkal) simítsa ki vele a kijelző közepétől kiindulva a szélek felé haladva.

További információk/videó segédlet:

http://www.uvegfoliak.hu/felrakas/

http://www.uvegfoliak.hu/felrakas/

