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RADY I SPOSOBY
I) Aby się zorientować, jaki kształt ma 
folia i czy pasuje, radzimy położyć ją w 
oryginalnym stanie na ekranie.
II) Z dala od kurzu! Folię ochronną do 
ekranu montuj w miarę możliwości w 
miejscu wolnym od kurzu, np. w łazience. 
Przez kilka minut puść ciepłą wodę, 
aby powstała para wodna. Zwiąże ona 
drobinki kurzu unoszące się w powietrzu 
i zapobiegnie naładowaniu statycznemu.
III) Jeżeli mimo to cząsteczki kurzu 
dostaną się między ekran a folię ochronną (jest to przyczyną powstawania 
pęcherzyków powietrza, których nie można wygładzić), to drobinki kurzu można 
usunąć za pomocą dołączonego przyrządu do usuwania kurzu. Unieś folię 
ochronną za pomocą umieszczonego w rogu paska taśmy klejącej i odsuń ją 
tyle, ile trzeba. Drobinki kurzu można następnie zebrać za pomocą przyrządu do 
usuwania kurzu.
IV) W razie potrzeby możesz zdjąć folię i powtórzyć montaż. W tym celu 
ostrożnie zdejmij folię za pomocą paska taśmy klejącej i wyczyść powierzchnię 
stykową ciepłą wodą z odrobiną płynu do mycia. Folię można przy tym czyścić 
palcami. Następnie ostrożnie strzepnij kropelki wody i rozpocznij montaż od 
początku.

NOWY!
 ALTERNATYWNA METODA MONTAZU
Dla ułatwienia montażu zalecamy naszą metodę „na zawiasy”. 
Znajdziesz ją na stronie 6.

 
 

ELEMENTY FOLII OCHRONNEJ FX DO EKRANU
A)  Folia ochronna do ekranu
B)  Folia nośna z laserowym grawerunkiem na skrzydełku

A
B

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
– folie ochronne do ekranu
– instrukcja montażu
– przyrząd montażowy
– ściereczka z mikrofibry  
   pakowana próżniowo
– przyrząd do usuwania kurzu
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PRZYGOTOWANIE
1 Dokładnie wyczyść ekran ściereczką z 
mikrofibry,stosując lekki nacisk. Silniejsze 
zabrudzenia usuń odpowiednim środkiem 
czyszczącym.
Zwróć szczególną uwagę, aby miejsce 
montażu było wolne od kurzu. Aby uzyskać 
optymalny efekt, ekran musi być  
wolny od kurzu.

2 Większe drobinki kurzu można usunąć 
za pomocą przyrządu do usuwania kurzu.

 

MONTAŻ

3 Odchyl grawerowane skrzydełko w tył i 
zdejmij około jednej trzeciej folii nośnej.
Nie dotykaj odsłoniętej powierzchni  
stykowej i zwróć uwagę, aby miejsce 
montażu było w miarę możliwości wolne 
od kurzu.

4 Umieść folię nad urządzeniem – na ra-
zie unikaj kontaktu odsłoniętej powierzchni 
stykowej z ekranem.
Zwróć uwagę, aby ewentualne otwory 
znalazły się w miejscu wejścia na 
słuchawki, kamery itd. i aby krawędzie 
folii były ułożone równolegle do  
krawędzi ekranu.

5 Po dokładnym wyprostowaniu folii 
przytknij do ekranu górną, odsłoniętą część 
folii ochronnej. Górna część folii przyssie 
się do ekranu.
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6 + 7 Następnie powoli wyciągnij folię 
nośną spod folii ochronnej  
i z równomiernym naciskiem wygładź ją 
przyrządem montażowym.

8 + 9 Przyrząd montażowy owiń  
ściereczką z mikrofibry i wygładź  
ewentualne bąbelki powietrza w kierunku 
krawędzi.
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Następnie wypoleruj folię ochronną ściereczką z mikrofibry. 
W ten sposób można się pozbyć małych bąbelków powietrza. 
Gotowe! Ekran ma teraz najlepszą ochronę przed zadrapaniami i zużyciem.

Filmy wideo, porady i wskazówki, instrukcje 
w innych językach oraz informacje o nas-
zych foliach są dostępne na stronie:   
http://atfolix.info/manuals
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NOWY!
 ALTERNATYWNY SPOSÓB MONTAŻU FOLII   

 OCHRONNEJ FX DO EKRANU –  
 METODA NA ZAWIASY 
 
Opracowaliśmy dodatkową metodę, dzięki której montaż folii ochronnej z  
pewnością się powiedzie. 
Metoda ta jest wyjątkowo łatwa w zastosowaniu, ponieważ folia ochronna 
podczas montażu utrzymuje się w odpowiedniej pozycji dzięki  
zaimprowizowanym zawiasom.
Potrzebne będą dwa paski taśmy klejącej o długości około 5 cm i 3 cm.
Przygotowanie: najpierw wyczyść ekran, postępując zgodnie z opisem na stronie 
3 w pkt. 1 - 3 

1 Długi pasek taśmy klejącej przyczep do dolnej części folii ochronnej i dokładnie 
ułóż ją na urządzeniu.
2 Przełóż pasek taśmy klejącej wokół dolnej krawędzi urządzenia i przyczep go 
na tylnej stronie urządzenia.

3 Krótki pasek taśmy klejącej przyczep po przeciwległej stronie do folii ochronnej 
(nad grawerowanym skrzydełkiem).
4 Odchyl grawerowane skrzydełko w dół i ostrożnie zdejmij całą folię nośną.  
Folię ochronną trzymaj w tym czasie skierowaną w górę za pomocą taśmy 
klejącej.

 

5 Lekko napnij folię ochronną i ułóż ją za pomocą górnego paska taśmy klejącej 
na ekranie.
6 Wygładzić folię na wyświetlaczu i usunąć potem paski kleju.  
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