
 
/CZ/ Displex lešticí pasta na skleněné displeje       obj. č. 178815 

 

Návod k použití 

 

Určení hloubky škrábanců: 

Pomocí nehtu pomalu přejeďte přes poškrábané místo na displeji a určete hloubku škrábanců podle níže uvedené 

tabulky (všechny údaje jsou pouze hrubé hodnoty). 

 

Viditelnost škrábanců Hloubka škrábanců Efekt lešticí pasty 

žádná jemné • • • • • 
stěží viditelné lehké • • • • 
Snadno viditelné střední • • • • 
zjevné hluboké • • 

 

KROK 1 (použití pasty REPAIR 1) 

1. Důkladně vyčistěte displej a přelepte otvory (např. reproduktor, tlačítko Domů) lepicí páskou. 

2. Oblepte místo kolem škrábance pomocí lepicí pásky. Nechejte volné místo cca 5-6 mm z každé strany 

škrábance, takže plocha, kterou budete leštit je cca 10-12 mm (obr. 1). 

3. Červený leštící proužek upevněte na tyčinku pomocí gumového kroužku (obr. 2). 

4. Naneste cca 0,02-0,04 ml (cca 1-2 dílky na stupnici stříkačky) pasty REPAIR 1 na proužek na tyčince (obr. 3). 

5. Poškrábané místo 3 minuty leštěte silným tlakem pomocí tyčinky s proužkem kolmo na škrábanec (obr. 4). 

6. Otřete zbytek leštící pasty pomocí vlhké utěrky a potom důkladně vyčistěte ošetřované místo vlhkou utěrkou. 

7. Pokud je škrábanec stále viditelný, opakuje kroky 4-7, dokud není kompletně odstraněn. 

 

UPOZORNĚNÍ: Dávejte velký pozor, aby se lešticí pasta nedostala do kontaktu se zbytkem displeje, abyste se vyhnuli 

jeho poškrábání. 

 

Poznámka: Velmi jemné micro škrábance (matné fleky) odstraníte v KROKU 2. 

 

KROK 2 (použití pasty FINISH 2) 

1. Odstraňte lepicí pásku a vyčistěte sklo. 

2. Odstraňte z leštící tyčinky červený proužek a připevněte bílý (obr. 5). 

3. Naneste cca 0,02-0,04 ml (cca 1-2 dílky na stupnici stříkačky) pasty FINISH 2 na proužek na tyčince (obr. 6). 

4. Místo ošetřené v KROKU 1 leštěte cca 3 minuty silným tlakem pomocí tyčinky, dokud nejsou pryč všechny 

    škrábance / matné místa (obr. 7). 

5. Displej vyčistěte vlhkou utěrkou. Hotovo. 

 

Upozornění: 

• Nevhodné pro tablety. 

• Výrobek je určen k odstranění jemných, lehkých a středních škrábanců. Hluboké škrábance je, za určitých 

   okolností možné zjemnit, ale ne úplně odstranit. 

• Aplikace pouze podle výše uvedených instrukcí. 

• Nepoužívejte na brýle a optické čočky. 

• Nepoužívejte na plochy s povrchovou úpravou. 

• Mnoho mobilů má na displeji již od výroby povrchovou úpravu (proti otiskům prstů), která se ale každodenním 

   používáním časem setře. Je proto možné, že pokud tento výrobek použijete na nový telefon, můžete ještě existující 

   povrchovou úpravu poškrábat. Pokud Vám to vadí, můžete zcela odstranit povrchovou úpravu pomocí jemného 

   přeleštění celého displeje pastou FINISH 2 a utěrkou. 

 



 
/CZ/ Displex Displex lešticí pasta na skleněné displeje      obj. č. 178815 

 

Tipy: 

• Upravujte pouze škrábance dlouhé 2-3 cm. Delší škrábance musí být ošetřeny po částech, vždy max. 2-3 cm najednou. 

• Proužky mohou být používány několikrát. Při opětovném použití vždy dávejte pozor na správnou barvu proužku  

   (červený pro pastu REPAIR 1, bílý pro pastu FINISH 2). 

• Ošetřování škrábanců může být stresující, proto doporučujeme dělat si přestávky. 

• Pokud si chcete leštění usnadnit, doporučujeme obalit si konec leštící tyčinky, který držíte v ruce, např. hadříkem. 

   Ochráníte si tak ruku a budete moci vyvinout lepší tlak. 

 

Video s podrobným postupem najdete na www.hama.cz u tohoto výrobku, 

nebo na https://www.displex.de/en/products/screen-repair-polish/new-glass-repair-polish/video/. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hama.cz/
https://www.displex.de/en/products/screen-repair-polish/new-glass-repair-polish/video/
http://www.hama.cz/


 
/SK/ Displex leštiaca pasta na sklenené displeje       obj. č. 178815 

 

Návod na použitie 

 

Určenie hĺbky škrabancov: 

Pomocou nechtu pomaly prejdite cez poškriabané miesto na displeji a určite hĺbku škrabancov podľa nižšie uvedenej 

tabuľky (všetky údaje sú iba hrubé hodnoty). 

 

Viditeľnosť škrabancov Hĺbka škrabancov Efekt leštiacej pasty 

žiadna jemné • • • • • 
ťažko viditeľné ľahké • • • • 
ľahko viditeľné stredné • • • • 
zjavné hlboké • • 

 

KROK 1 (použitie pasty REPAIR 1) 

1. Dôkladne vyčistite displej a prelepte otvory (napr. reproduktor, tlačidlo Domov) lepiacou páskou.  

2. Oblepte miesto okolo škrabanca pomocou lepiacej pásky. Nechajte voľné miesto cca. 5-6 mm z každej strany  

    škrabanca, takže plocha, ktorú budete leštiť je cca. 10-12 mm (obr. 1). 

3. Červený leštiaci prúžok upevnite na paličku pomocou gumového krúžku (obr. 2). 

4. Naneste cca. 0,02-0,04 ml (cca. 1-2 dieliky na stupnici striekačky) pasty REPAIR 1 na prúžok na paličke (obr. 3). 

5. Poškriabané miesto 3 minúty leštite silným tlakom pomocou paličky s prúžkom kolmo na škrabanec (obr. 4). 

6. Utrite zvyšok leštiacej pasty pomocou vlhkej utierky a potom dôkladne vyčistite ošetrované miesto vlhkou utierkou. 

7. Ak je škrabanec stále viditeľný, opakuje kroky 4-7 dovtedy, kým je kompletne odstránený. 

 

UPOZORNENIE: Dávajte veľký pozor, aby sa leštiaca pasta nedostala do kontaktu so zvyškom displeja, aby ste sa vyhli 

jeho poškriabaniu. 

 

Poznámka: Veľmi jemné micro škrabance (matné fľaky) odstránite v KROKU 2. 

 

KROK 2 (použitie pasty FINISH 2) 

1. Odstráňte lepiacu pásku a vyčistite sklo. 

2. Odstráňte z leštiacej paličky červený prúžok a pripevnite biely (obr. 5). 

3. Naneste cca. 0,02-0,04 ml (cca. 1-2 dieliky na stupnici striekačky) pasty FINISH 2 na prúžok na paličke (obr. 6). 

4. Miesto ošetrené v KROKU 1 leštite cca. 3 minúty silným tlakom pomocou paličky, kým nie sú viditeľné žiadne  

    škrabance/matné miesta (obr. 7). 

5. Displej vyčistite vlhkou utierkou. Hotovo. 

 

Upozornenia: 

• Nevhodné pre tablety. 

• Výrobok je určený na odstránenie jemných, ľahkých a stredných škrabancov. Hlboké škrabance je, za určitých  

   okolností, možné zjemniť, ale nie úplne odstrániť.  

• Aplikácia iba podľa vyššie uvedených inštrukcií. 

• Nepoužívajte na okuliare a optické šošovky. 

• Nepoužívajte na plochy s povrchovou úpravou. 

• Veľa mobilov má na displeji, už od výroby, povrchovú úpravu (proti otlačkom prstov), ktorá sa ale každodenným  

   používaním časom zošúcha. Je preto možné, že ak tento výrobok použijete na nový telefón, môžete ešte existujúcu  

   povrchovú úpravu poškriabať. Ak Vám to vadí, môžete odstrániť povrchovú úpravu úplne pomocou jemného  

   preleštenia celého displeja pastou FINISH 2 a utierkou. 



 
/SK/ Displex leštiaca pasta na sklenené displeje       obj. č. 178815 

 

Tipy: 

• Upravujte iba škrabance dlhé 2-3 cm. Dlhšie škrabance musia byť ošetrené po častiach, vždy max. 2-3 cm naraz. 

• Prúžky môžu byť používané niekoľkokrát. Pri opätovnom použití vždy dávajte pozor na správnu farbu prúžku (červený  

   pre pastu REPAIR 1, biely pre pastu FINISH 2). 

• Ošetrovanie škrabancov môže byť stresujúce, preto odporúčanie robiť si prestávky. 

• Ak si chcete leštenie uľahčiť, odporúčame obaliť si koniec leštiacej paličky, ktorý držíte v ruke, napr. handričkou.  

   Ochránite si tak ruku a budete môcť vyvinúť lepší tlak. 

 

Video s podrobným postupom nájdete na www.hama.sk pri tomto výrobku,  

alebo na https://www.displex.de/en/products/screen-repair-polish/new-glass-repair-polish/video/. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hama.sk/
https://www.displex.de/en/products/screen-repair-polish/new-glass-repair-polish/video/
http://www.hama.sk/

