
 
/CZ/ Univerzální ochranná fólie Premium pro tablety/eBooky, 30,5 cm (12"), set 2 ks                            obj. č. 108303 

 

Návod na použití 

 

1. Obsah balení 

• 2 univerzální folie Premium 

• 1 utěrka z mikrovlákna 

• 1 PIN kód pro stažení šablony 

• 4 aplikačních pomůcek 

• návod na použití 

 

2. Požadavky na aplikaci a příprava 

• Pro aplikaci fólie si zvolte místnost, kde je co nejméně prachu (např. koupelna). 

• Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (ubrus, přikrývka, dekorace) zakrývající pracovní plochu. 

• Z balení vyjměte folii, aplikační pomůcky a utěrku z mikrovlákna. 

• Ochrannou fólii položte na displej a určete směr, jak ji chcete uchytit. Otvory pro reproduktor, mikrofon, fotoaparát atd.  

  musí zůstat volné. 

• Displej vyčistěte utěrkou z mikrovlákna, kterou jemně navlhčete vlažnou vodou. Jakékoliv nečistoty na displeji (prach,  

  vlákna, otisky prstů a pod.) budou pod ochrannou fólií viditelné a mohou negativně ovlivnit přilnavost fólie. 

 

 

 

 

  

 

• Odlepte první vrstvu nosné fólie z přilnavé vrstvy (1) samotné ochranné fólie  

  do poloviny. Pro tento účel jsou na podpůrné fólii označené štítky. 

• Nedotýkejte se obnažené přilnavé plochy ochranné fólie. 

 

• Ochrannou fólii přiložte na hranu displeje a zkontrolujte, zda je umístěná správně 

  vzhledem ke zbytku displeje. 

• Pokud není fólie umístěná přesně na správném místě, můžete ji odlepit a postup opakovat 

 

• S použitím utěrky z mikrovlákna lehkým rovnoměrným tlakem přitlačte folii na displej. 

  Podpornou fólii (1) rovnoměrně stáhněte. Případně použijte pevný kousek kartónu  

  (např. z balení fólie), obalte ho utěrkou z mikrovlákna a použijte jako stěrku na přitlačení fólie. 

 

• Sejměte druhou vrstvu nosné fólie. 

• Pomocí utěrky vytlačte případné vzduchové bublinky směrem od středu ven. 

• Vyčistěte fólii pomocí utěrky. 

 
  

 

 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

 

 

Varování 

• Na čištění nepoužívejte papírové utěrky ani abrazivní čisticí prostředky. Tyto by mohly displej  

  poškrábat nebo poškodit. 

Upozornění 

• Při aplikaci dávejte pozor, abyste fólii neohnuli. 

Upozornění 

• 2-3 dny trvá, než fólie kompletně přilne k displeji. Po uplynutí této doby zmizí i většina zbývajících   

  vzduchových bublinek. Pokud je ale způsobí prach nebo nečistoty, je nutné, po důkladném vyčištění  

  displeje, fólii znovu aplikovat. 

• Jako pomůcku použijte pásky obyčejné průhledné lepicí pásky, abyste se nedotýkali přilnavé vrstvy  

  ochranné fólie. 

http://www.hama.cz/


 
/SK/ univerzálna ochranná fólia Premium pre tablety/eBooky, 30,5 cm (12"), set 2 ks                           obj. č. 108303 

 

Návod na použitie 

 

1. Obsah balenia 

• 2 univerzálna fólia Basic 

• 1 utierka z mikrovlákna 

• 1 PIN kód pre stiahnutie šablóny 

• 4 aplikačné pomôcky 

• tento návod na použitie 

 

2. Požiadavky na aplikáciu a príprava 

• Pre aplikáciu fólie si zvoľte miestnosť, kde je čo najmenej prachu (napr. kúpeľňa). 

• Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (obrus, prikrývka, dekorácia) zakrývajúcej pracovnú plochu. 

• Z balenia vyberte fóliu, aplikačné pomôcky a utierku z mikrovlákna. 

• Ochrannú fóliu položte na displej a určite smer, ako ju chcete prichytiť. Otvory pre reproduktor, mikrofón, fotoaparát atď.  

  musia ostať voľné. 

• Displej vyčistite utierkou z mikrovlákna, ktorú ste jemne navlhčili vlažnou vodou. Akékoľvek nečistoty na displeji (prach,  

  vlákna, odtlačky prstov a pod.) budú pod ochrannou fóliou viditeľné a môžu negatívne ovplyvniť priľnavosť fólie. 

 

 

 

 

  

 

• Odlepte prvú vrstvu podpornej fólie z priľnavej vrstvy (1) samotnej ochrannej fólie  

  do polovičky. Pre tento účel sú na podpornej fólii označené ťahacie štítky. 

• Nedotýkajte sa obnaženej priľnavej plochy ochrannej fólie. 

 

• Ochrannú fóliu priložte na hranu displeja a ešte raz skontroluje, či je umiestnená správne 

  vzhľadom na zvyšok displeja. 

• Ak je fólia pokrčená, môžete ju odlepiť a znova zopakovať vyššie uvedený postup. 

 

• S použitím utierky z mikrovlákna ľahkým rovnomerným tlakom pritlačte fóliu na displej. 

  Podpornú fóliu (1) rovnomerne odstraňujte. Prípadne použite pevný kúsok kartónu  

  (napr. z balenia fólie), obaľte ho handričkou a použite ako stierku na pritlačenie fólie. 

 

• Odstráňte druhú vrstvu podpornej fólie. 

• Pomocou utierky vytlačte prípadné vzduchové bublinky smerom od stredu von. 

• Vyčistite fóliu pomocou utierky. 

 
  

 

 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

 

 

Varovanie 

• Na čistenie nepoužívajte papierové utierky ani abrazívne čistiace prostriedky. Tieto by mohlo displej  

  poškriabať alebo poškodiť. 

Upozornenie 

• Pri aplikácii dávajte pozor, aby ste fóliu neohli. 

Upozornenie 

• Trvá 2-3 dni, kým fólia kompletne priľne k displeju. Po tomto čase zmizne aj väčšina zvyšných  

  vzduchových bubliniek. Ak sú však spôsobené prachom alebo nečistotami, je potrebné znova fóliu  

  aplikovať po dôkladnom vyčistení displeja. 

• Ako pomôcky použite pásiky obyčajnej priehľadnej lepiacej pásky, aby ste sa nedotýkali priľnavej vrstvy  

  ochrannej fólie. 


