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BRUKSANVISNING (SV)

Bluebiit NanoGo flytande skärmskydd baseras på
nanoteknik och har tagits fram specifikt för att skapa
repfria skärmar. Bluebiit NanoGo flytande skärmskydd
ger ett motståndskraftigt lager som skyddar skärmen
från repor och dig från strålning. Ett lager i nanoskala
gör att smuts, fett och damm enkelt avlägsnas och
hindrar bakterietillväxt på skärmen.
Säkerhet först
1. Innan du använder produkten, se till att enheten är
avstängd och avlägsnats från externa strömkällor.
2. Externa skärmskydd, fodral och kablar, till exempel
USB-kablar, hörlurar osv. måste avlägsnas från enheten.
3. Produkten får inte frysas. Appliceras vid temperatur
från +5C° till +30C°.
4. Torkar ut huden. Personer med känslig hud bör bära
handskar vid användning.
5. Rengöringsduk (påse 1) och beläggningsduk (påse
2) innehåller drivmedel med organisk etanol. Pröva
därför färghållfastheten på ett mindre, undangömt
område på enheten innan användning. Detta gäller
särskilt gummibehandlade och målade ytor.
6. Brandfarligt. Hålls undan från antändningskällor, eld,
direkt solsken. Rök ej.
7. Håll produkten utom räckhåll för barn.
8. Om någon av vätskorna i produkten kommer i
kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten
och uppsök läkare. Om någon av vätskorna sväljs,

uppsök läkare. Framkalla EJ kräkning. Ta med den här
bruksanvisningen.
1. Rengör
Torka av ytan/skärmen försiktigt på den mobilenhet du
vill skydda med alkoholputsduken (påse 1). Vänta i 30
sekunder och avlägsna kvarvarande alkoholdroppar
med hjälp av ett hörn på medföljande mikrofiberduk. Se
till att det inte finns fett eller fingeravtryck kvar på ytan
inför nästa steg.
2. Skydda
Öppna påse 2 och använd beläggningsduken på den
enhet/skärm du vill skydda inom 90 sekunder. Se till att
hela ytan täcks genom att använda cirkelrörelser från
kant till kant.
Låt ytan torka i minst 15 minuter.
3. Polera
Polera skärmen med mikrofiberdukens “rena” sida.
Tvätta händerna efteråt. Ytan tål lättare hantering
och användning efter 30 minuter. Fullt skydd nås dock
först efter 24 timmar. Medlet bör därför appliceras på
kvällen. Vi rekommenderar att skyddsbehandlingen
upprepas var 12:e månad. Effektiviteten kan testas med
små vattendroppar. Beläggningen fungerar om vattnet
bildar små droppar.
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