Ochranné tvrzené sklo – návod

1. Příprava telefonu:
Před zahájením je dobré zkontrolovat, zda je zakoupené sklo určeno na Váš mobilní telefon (přiložíme ho na
displej a zkontrolujeme otvory a tvar).Upozorňujeme, že tvrzené sklo může být při manipulaci před nalepením
křehké.
Pokud máte telefon v ochranném obalu, je dobré jej sejmout (lépe se čistí displej a manipuluje se
sklem), taktéž sejměte (pokud máte nalepenou) starou fólii nebo sklo.
Připravte si čistý stůl bez prachu a na něj telefon a balení se sklem. Výhodou je dostatek světla.
V balení s ochranným sklem bývá přibalen čistící hadřík nebo někdy také vlhčené hadříky. V
přibaleném balíčku 1 bývá vlhký hadřík a v balíčku 2 suchý. Někdy také samolepící čtverečky na
odstranění drobného prachu ze skla telefonu (prach nám momentálně nevadí až před lepením).
Sklo telefonu je potřeba očistit a odmastit, stačí leštit displej přibaleným hadříkem, pak vzít čistý
papírový kapesník a doleštit. Nebo pokud máte ty vlhčené tak očistit vlhkým a vysušit druhým
suchým.
2. Samotné nalepení skla:
Displej máte naprosto lesklý bez map. Je nutné ponechat displej bez doteků, aby nevznikly další
otisky.
Připravte si ochranné sklo, podívejte se na něj a zkontrolujte zda na něm není zbytečně nečistota,
která by mohla při lepení spadnout na displej. Pokud je, utřeme ji hadříkem. Zatím si sklo necháme
po ruce.
Podívejte se na telefon, zda není na displeji nějaký prach, pokud je tak je potřeba ho odstranit.
Můžete použít, pokud tedy máte přibaleny lepící čtverečky a zachytit nečistotu na lepící čtvereček.
Ale snadnější je prach jednoduše odfouknout nebo znovu čistým hadříkem přejíždět po displeji
dokud na něm nebude prach. Mikro prach nevadí, bublina kolem jemného prachu nevznikne a
mikro prach se v lepidle na skle ztratí.
Odlepte podkladovou fólii ze skla (označeno přesahující nálepkou), vrchní část skla přiložíme na
vrchní část telefonu a pomalu pokládáme (kontrolujeme kraj skla a umístění otvorů, aby vše přesně
pasovalo). Po položení skla, položte prst do středu skla na telefonu, sklo (pokud již nezačalo) začne
přilínat k displeji na adhezní lepidlo (toto lepidlo nezasychá, sklo můžete kdykoli odlepit).
3. Závěr aplikace
Sklo se přilnulo k telefonu, kapesníkem začněte zlehka leštit sklo tím se v každém bodu přitlačí.
Sklo si na 100% sedne až po 24h (mobilní telefon můžeme bez omezení používat).

