
 
/CZ/ Magnetický kryt + ochranné sklo na displej 

 

Návod k použití 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Hama. Důkladně si prosím přečtěte následující instrukce a informace 

a postupujte podle nich. Tento návod si odložte pro případné použití v budoucnu. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, 

odevzdejte tento návod budoucímu majiteli. 

 

Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 

 

 

2. Obsah balení 

• Skleněný kryt s magnetickým rámem 

• Ochranné sklo na displej 

• Utěrka z mikrovlákna 

• Tento návod k použití 

 

 

3. Bezpečnostní pokyny 

 

4. Požadavky na aplikaci ochranného skla a příprava 

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

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

• Ochranné sklo položte na displej tak, aby bylo správně umístěné pro následnou aplikaci. Otvory pro reproduktor, 

mikrofon, fotoaparát atd. musí zůstat volné. 

• Před aplikací skla displej důkladně vyčistěte. Jakékoliv nečistoty na displeji (prach, vlákna, otisky prstů apod.) budou 

po aplikaci ochranného skla viditelné a můžou negativně ovlivnit přilnavost skla. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 

Poznámka 

Ochranné sklo je dodávané s podpůrnou fólií. Podpůrnou fólii neodstraňujte jen tak, odstraňte ji jen tehdy, když to je 

uvedené v instrukcích. 

Upozornění 

• Úlomky skla mohou způsobit zranění. Pokud je ochranné sklo poškozené nebo se poškodí během aplikace  

nebo používaní, okamžitě jej vyhoďte. 

• Poškozeného/rozbitého výrobku se dotýkejte pouze na nepoškozených částích a hranách.  

• Při odstraňování poškozeného/rozbitého výrobku buďte velmi opatrní a nedotýkejte se obličeje nebo očí. 

Po odstranění výrobku si pečlivě umyjte ruce, abyste z nich umyli případné úlomky skla. 

Poznámka 

Utěrka z mikrovlákna jemně navlhčená vlažnou vodou, je na vyčištění displeje dostatečná. 

Upozornění 

Na čištění v žádném případě nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské utěrky, ani abrazivní čisticí prostředky.  

Tyto by mohly displej poškrábat nebo poškodit. 



 
/CZ/ Magnetický kryt + ochranné sklo na displej 

 

5. Aplikace ochranného skla 

• Odlepte podpůrnou fólii z přilnavé vrstvy (1) ochranného skla. Pro tento účel jsou  

na podpůrné fólii označené tahací štítky. 

• Dávejte pozor na to, abyste sklo neohnuli. 

• Nedotýkejte se odkryté přilnavé plochy ochranného skla. 

• Ochranné sklo umístěte přilnavou stranou na displej. Dávejte pozor, aby bylo sklo zarovnané  

s okraji, a aby všechny otvory (např. na reproduktor) sedli. 

• Jestliže jste sklo umístili nesprávně, můžete jej sundat a znova zopakovat výše uvedený postup. 

• Pomocí přiložené utěrky z mikrovlákna lehkým rovnoměrným tlakem vyhlaďte sklo na displeji. 

• Případné vzduchové bubliny vytlačte pomocí utěrky směrem ze středu ven. 

 

 

6. Instalace skleněného krytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vyčistěte zařízení a odstraňte jakékoliv částečky prachu. 

2. + 3. Otevřete skleněný kryt zespodu a sundejte vrchní magnetický rám. 

4. Umístěte telefon do magnetického rámu se skleněnou zadní stěnou. Ujistěte se, že jsou všechny konektory 

 a ovládací prvky zarovnány s příslušnými otvory na rámu. 

5. + 6. Vrchní magnetický rám přiložte na zařízení. Magnety se spojí a automaticky uzavřou skleněný kryt. 

 

7. Vyloučení záruky 

Společnost Hama nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží 

nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů. 

 

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

Poznámka 

Většina vzduchových bublin zmizne chvíli po aplikaci ochranného skla. Jestliže jsou však způsobené prachem nebo 

nečistotami, je potřebné znova sklo aplikovat po důkladném vyčištění displeje. Jako pomůcku použijte pásky obyčejné 

průhledné lepicí pásky, abyste se nedotýkali přilnavé vrstvy ochranného skla. 

Upozornění – magnety 

• Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít  

k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty. 

• Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci 

kardiostimulátoru. 
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/SK/ Magnetický kryt + ochranné sklo na displej 

 

Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Dôkladne si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie a informácie 

a postupujte podľa nich. Odložte si tento návod na použitie pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte alebo 

darujete, odovzdajte tento návod budúcemu majiteľovi. 

 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 

 

 

2. Obsah balenia 

• Sklenený kryt s magnetickým rámom 

• Ochranné sklo na displej 

• Utierka z mikrovlákna 

• Tento návod na použitie 

 

 

3. Bezpečnostné pokyny 

 

4. Požiadavky na aplikáciu ochranného skla a príprava 

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

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

• Ochranné sklo položte na displej tak, aby bolo správne umiestnené pre následnú aplikáciu. Otvory pre reproduktor, 

mikrofón, fotoaparát atď. musia ostať voľné. 

• Pred aplikáciou skla displej dôkladne vyčistite. Akékoľvek nečistoty na displeji (prach, vlákna, odtlačky prstov a pod.) 

budú po aplikácii ochranného skla viditeľné a môžu negatívne ovplyvniť priľnavosť skla. 

 

 

 

 

Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 

nebezpečenstvám a rizikám. 

Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení. 

Poznámka 

Ochranné sklo je dodávané s podpornou fóliou. Podpornú fóliu neodstraňujte len tak, odstráňte ju len vtedy, keď to je 

uvedené v inštrukciách. 

Upozornenie 

• Úlomky skla môžu spôsobiť zranenie. Ak je ochranné sklo poškodené, alebo sa poškodí počas aplikácie či 

používania, okamžite ho vyhoďte. 

• Poškodeného/rozbitého výrobku sa dotýkajte iba na nepoškodených častiach a hranách. 

• Pri odstraňovaní poškodeného/rozbitého výrobku buďte mimoriadne opatrní a nedotýkajte sa tváre ani očí.  

Po odstránení výrobku si dôkladne umyte ruky, aby ste z nich zmyli prípadné úlomky skla. 

Poznámka 

Utierka z mikrovlákna jemne navlhčená vlažnou vodou, je na vyčistenie displeja dostatočná. 

Upozornenie 

Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte papierové utierky, kuchynské utierky ani abrazívne čistiace prostriedky.  

Tieto by mohlo displej poškriabať alebo poškodiť. 



 
/SK/ Magnetický kryt + ochranné sklo na displej 

 

5. Aplikácia ochranného skla 

• Odlepte podpornú fóliu z priľnavej vrstvy (1) ochranného skla.  

Pre tento účel sú na podpornej fólii označené ťahacie štítky.  

• Dávajte pozor na to, aby ste sklo neohli. 

• Nedotýkajte sa obnaženej priľnavej plochy ochranného skla. 

• Ochranné sklo umiestnite priľnavou stranou na displej. Dajte pozor na to, aby bolo sklo 

zarovnané s okrajmi a aby všetky otvory (napr. na reproduktor) sadli.  

• Ak ste sklo umiestnili nesprávne, môžete ho dať dole a znova zopakovať vyššie uvedený postup. 

• Pomocou priloženej utierky z mikrovlákna ľahkým rovnomerným tlakom vyhlaďte sklo na displeji. 

• Prípadné vzduchové bublinky vytlačte pomocou utierky smerom od stredu von. 

 

 

6. Inštalácia skleneného krytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vyčistite zariadenie a odstráňte akékoľvek čiastočky prachu. 

2. + 3. Otvorte sklenený kryt zospodu a dajte dole vrchný magnetický rám. 

4. Umiestnite telefón do magnetického rámu so sklenenou zadnou stenou. Ubezpečte sa, že všetky konektory  

a ovládacie prvky sú zarovnané s príslušnými otvormi na ráme. 

5. + 6. Vrchný magnetický rám položte na zariadenie. Magnety sa spoja a automaticky uzavrú sklenený kryt. 

 

7. Vylúčenie záruky 

Spoločnosť Hama neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo 

neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov. 

 

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

Poznámka 

Väčšina vzduchových bubliniek zmizne chvíľku po tom, ako ste aplikovali ochranné sklo. Ak sú však spôsobené prachom 

alebo nečistotami, je potrebné znova sklo aplikovať po dôkladnom vyčistení displeja. Ako pomôcky použite pásiky 

obyčajnej priehľadnej lepiacej pásky, aby ste sa nedotýkali priľnavej vrstvy ochranného skla. 

Upozornenie - Magnety 

• Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na magnetických 

prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať. 

• Vystríhajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť funkciu  

kardiostimulátora. 
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