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In�talácia InvisibleShield HD fólie 
SKÔR AKO ZAÈNETE  � Vypnite telefón.
a konèeky prstov.  Tekutina v spreji  nie  je èistá voda a neslú�i    

1. 2.

4.

 Riadne si umyte ruky 

            Oèistite displej vá�ho zariadenia od mastnoty a 
prachových èastíc prilo�eným sprejom a mikrovláknovou 
utierkou. Po vyèistení, postriekajte displej vá�ho 
zariadenia prilo�eným sprejom (biela f¾a�tièka, ktorá sa 
nachádza v balení) tak, aby zostal mokrý.

                  Pre zabránenie zanechania otlaèkov prstov na 
lepiacej strane fólie si navlhèite prsty prilo�eným sprejom.

                     Odde¾te oznaèený hrubý ochranný film od mäkkej 
fólie InvisibleShield a polo�te si fóliu na dlaò lepiacou 
stranou navrch. Druhou rukou naneste aplikaèný sprej na 
lepiacu stranu fólie, tak aby ostala mokrá. 

                     Prilo�te InvisibleShield na displej vá�ho zariadenia 
lepiacou stranou smerom k displeju a zarovnajte vyrezané 
otvory na prípadné senzory èi reproduktor tak, aby bola 
fólia presne vycentrovaná na displej od okraja po okraj. 

   Tip: Zarovnanie fólie na displej je nejdôle�itej�í aspekt, aby 
fólia vyzerala èo najlep�ie. Pred samotným lepením si 
pozorne pozrite rozvrhnutie vá�ho displeja a výrezy fólie 
aby ste vedeli, ako správne fóliu na displej prilo�i� (napr. 
umiestnenie reproduktorv, tlaèidiel, senzorov�). 

na osvie�enie, preto dbajte na to, aby ju nevypili malé deti!   
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6.

                     Prilo�enou gumenou stierkou vytlaète prebytoènú 
tekutinu a bublinky. V�dy zaèínajte od stredu displeja a 
pohybujte smerom k najbli��iemu okraju a mimo dosah 
nekrytých portov. Palcom druhej ruky fóliu neustále dr�te 
pritlaèenú k displeju, aby sa nehýbala. V prípade, �e sa vám 
fólia napriek tomu trochu pohne, jemne ju posuòte (vrá�te) 
na pôvodné miesto.

                 Vysu�te prebytoènú tekutinu mikrovláknovou 
handrièkou. Nechajte zariadenie aspoò 1 hodinu vypnuté  
aby fólia riadne dosadla a prilepila sa na displej.
S nasádzaním prípadného ochranného krytu (obalu) alebo 
puzdra poèkajte aspoò 12 - 24 hodín. 

   V prípade, �e sa Vám nalepenie fólie nepodarilo, mô�ete 
fóliu do 2 - 5 min. opatrne odlepi� a postup opakova�. 

   Drobné bublinky, príp. mapy s nevytlaèenou tekutinou 
zvyèajne zmiznú do 1 - 2 dní. 

Doplòujúce informácie
   Tekutina v spreji má èiastoène odpudivé vlastnosti a nedoká�e vtiec� do malých otvorov 
ako je napr. reproduktor alebo medzery pri tlaèidlách, preto netreba ma� obavy z jej 
prípadného nadmerného pou�itia na displej, prípadne zadnú èas� Vá�ho zariadenia. 
Nie je v�ak vhodná na èistenie micro-usb konektorov a iných portov.
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