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NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Před manipulací s produktem invisible-
SHIELD™ si pečlivě umyjte ruce a konečky 
prstů.

2. Před aplikací nastříkejte na konečky 
prstů SHIELDspray™, abyste se nepřilepili 
k folii invisibleSHIELD™. Odlepte z folie in-
visibleSHIELD™ papírový zadní kryt. 

3. Držte folii invisibleSHIELD™ v ruce při-
lnavou stranou nahoru.

4. Jemně postříkejte přilnavou stranu folie 
invisibleSHIELD™ sprejem SHIELDspray™.
 
TIP: Vždy postříkejte folii invisibleSHI-
ELD™, nikoliv Vaše zařízení (přístroj).

5. Přiložte folii invisibleSHIELD™ k Vaše-
mu zařízení (přístroji) přilnavou stranou a 
uhlaďte.

Před aplikací vypněte přístroj, příp. vyjměte baterii.

Časté otázky a odpovědi:

•Moje folie nedrží v rozích, co s tím?
•Kapaliny z lahviček došly nebo vytekly, kde seženu další?
•Některé části folie jsou tak malé! Jak je mám aplikovat na pří-
stroj?
•Za jak dlouhou dobu po aplikaci mohu bezpečně odstranit a opě-
tovně aplikovat folie?

Odpovědi:
Vyčkejte 10-15 minut, aniž byste manipulovali s přístrojem opat-
řeným folií a poté se pokuste opět přilepit folii k rohům. Pokud 
stále nedrží, zkuste postup po několika minutách opakovat toli-
krát, kolikrát bude třeba. 10ti až 15timinutová perioda je dopo-
ručena proto, že je nutné, aby dokonale vyschla veškerá přeby-
tečná vlhkost a folie byla přilnavější.

Náš SHIELDspray je založen převážně na vodní bázi. Pokud Vám 
tedy SHIELDspray došel, doplňte lahvičku vodou. Obvykle je v ní 
dostatečné množství reziduí původního obsahu, která smícháním 
s vodou vytvoří odpovídající složení a tekutina bude použitelná. 
Tento postup je možné opakovat dvakrát až třikrát a tekutina by 
stále měla mít odpovídající vlastnosti.

S navlhčenými prsty pečlivě nalepte malý kousek folie na roh 
přístroje. Než nalepíte i zbylou část dílku, jemně jej navlhčete 
předtím, než jej položíte na přístroj. Pokud je dílek moc vlhký a 
nedrží, buďte trpěliví a počkejte, dokud dostatečně nevyschne. 
Pak se opět pokuste jej bezpečně přilepit k přístroji. Pro více 
informací čtěte Extra tipy.

V průběhu 3-5 minut. Pokud potřebujete folii sejmout a znovu 
instalovat, opět si navlhčete prsty a velmi opatrně a citlivě sej-
měte folii z přístroje tak, abyste ji nepoškrábali! Poté proveďte 
aplikaci běžným způsobem.
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6. Pomocí přiložené stěrky (nebo jakéko-
liv jiné plastové karty) vytlačte případnou 
vlhkost a vzduchové bubliny od středu 
směrem k okrajům.

TIP: Pro odstranění případných nerovnos-
tí a skladů na zaoblených nebo nerovných 
plochách doporučujeme: A) vtiskněte ne-
rovnost do dlaně druhé ruky a držte než 
dokonale přilne. B) použijte fén – stude-
ným proudem vzduchu dokonale osuš-
te kritické místo zařízení, bude tak při-
lnavější a folie invisibleSHIELD™ se bude 
lépe instalovat. Zajistěte, aby bylo místo 
suché, dokud nedokončíte instalaci folie 
invisibleSHIELD™.

Pro více informací a tipů pro snazší instalaci
navštivte stránky:

www.invisible-shield.cz

7. Otřete případné zbytky vlhkosti látkou, 
která nepouští vlákna a prach nebo papí-
rovou utěrkou. Mikrobublinky a případné 
nedokonalosti zmizí v průběhu 2-3 dnů.

Doporučujeme nezatěžovat nově aplikovanou folii invisibleSHIELD™ po 
dobu 12 až 24 hodin (např. přes noc). Folie invisibleSHIELD™ se dokonale 
usadí a všechny zbytky SHIELDspray™ roztoku beze zbytku vyschnou.

Shlédněte kompletní proces aplikace na našem webu:
www.invisible-shield.cz nebo www.creed.cz/aplikace

©2005-2008 ZAGG Inc. Všechna práva vyhrazena.

ExTRA TIPy PRO APLIKAcI
Čistota
Pro co nejlepší výsledky si před manipulací s folií dobře umyjte ruce a pracujte v 
čistém prostředí. Ujistěte se, že je Váš přístroj dokonale čistý a aplikační plochy 
jsou odmaštěné.
Umístění a zarovnání folie
Jeden z nejdůležitějších aspektů, aby byl výsledek dokonalý. Před samotnou insta-
lací folie doporučujeme pečlivě si zkontrolovat, na které místo konkrétní díl folie 
patří. Jelikož vyrábíme velké množství typů produktů, prosím, zkontrolujte si na 
našich web stránkách použití konkrétního Vámi vybraného typu produktu. 
Má-li Vámi vybraný typ folie mnohonásobné otvory pro tlačítka nebo výstupky, do-
poručujeme zarovnat nejprve horní část, pak boční části a v poslední řadě spodek. 
Před finálním použitím stěrky velmi pečlivě zkontrolujte umístění a zarovnání všech 
částí.
Použití lampy
Použitím lampy jako zdroje ne příliš vysoké teploty si můžete usnadnit aplikaci 
folie, obzvlášť v případě folií větších rozměrů. Vhodné jsou například kancelářské 
nebo jiné stolní lampy s pohyblivým ramenem – klouzavým pohybem velmi jemně 
nahřejte folii, folie lépe přilne.
ZÁSADNĚ NEDOPORUČUJEME VYSTAVOVAT VAŠE PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ VYŠŠÍM TEP-
LOTÁM, KTERÉ MOHOU ELEKTRONIKU POŠKODIT!
„Palming“ (odvozené z anglického palm = dlaň)
V některých případech doporučujeme použití speciální techniky, kterou nazýváme 
„palming“ – z anglického slova palm = dlaň. Tato technika je vhodná především pro 
aplikaci folie např. na rohy, okraje nebo zaoblená místa Vašich přístrojů. Přiložte 
a zarovnejte folii do správné polohy a odstraňte případné zbytky tekutin. Nakonec 
uchopte přístroj a roh, oblinu nebo jiné problematické místo vtiskněte do dlaně 
druhé ruky. Tlačte přístroj do dlaně 30 – 60 vteřin. Tento proces v případě potřeby 
opakujte, dokud folie dokonale nepřilne na nerovný povrch přístroje.
Fén
Pro rohy, obliny a boční hrany přístrojů je také velmi vhodné použití fénu. Nastavte 
fén na nejnižší teplotu i intenzitu a kmitavým pohybem fénujte dosucha. Pokud pou-
žijete moc teplý proud vzduchu, folie se může zvrásnit. V takovém případě fén dále 
nepoužívejte. Folie by se měla v průběhu 10 – 15 minut vrátit do původního tvaru.
Pořadí při instalaci
Pokud jste se dosud s folií nesetkali a k její aplikaci přistupujete poprvé, je vhodné 
začít u zadních stran přístrojů (hřbet, spodní část apod.) – v případě tzv. celo-
plášťových aplikací. Případné nedostatky nebo trhlinky zde nebudou tolik vidět a 
seznámíte se s manipulací s foliemi.  


