
OCHRANNÉ SKLO NA DISPLEJ

Tvrzené sklo slouží proti poškrábání a poškození
displeje a tím prodlužuje jeho životnost.

          Návod k nalepení skla:
1.opravdu důkladně vydrhněte displej pomocí 

přiložených hadříků, ať je bez čmouh a 
prachu

2.Odlepte krycí proužek fólie a sklo položte na 
displej tou stranou, ze které jste sloupli fólii.
Pořádně vycentrujte sklo na střed

3. Zbylé bublinky a vzduch vytlačte prstem

Prodejce
www.coolcase.cz

Tylova 11, 301 00 Plzeň
info@coolcase.cz I 777 057 774

http://www.coolcase.cz/
mailto:info@coolcase.cz
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