
NanoGo ekraani kaitsev vedelik 
mobiilseadmetele
Eesti keel

Bluebiit NanoGo ekraani kaitsev vedelik põhineb 
nanotehnoloogial ja on ette nähtud ekraanide 
kriimustuskindlaks muutmiseks. Bluebiit NanoGo 
ekraani kaitsev vedelik mobiilseadmetele katab 
ekraani kaitsva ja vastupidava kihiga, mis hoiab 
ära kriimustusi ja kaitseb teid kiirguse eest. See 
õhuke nano-kiht muudab mustuse, plekkide ja tolmu 
eemaldamise lihtsaks ning peatab bakterite kasvu 
mobiilseadmel.

Ohutus ennekõige

1. Enne toote peale kandmist veenduge, et seade oleks 
välja lülitatud ja välistest vooluallikatest lahti ühendatud.
2.  Kõik välised kaitsekiled, ümbrised ja juhtmed, nt USB-
juhtmed, kõrvaklapid jms, peavad olema seadmest lahti 
ühendatud.
3. Ärge hoidke toodet külmas. Pealekandmiseks sobiv 
temperatuur on +5 °C kuni +30 °C.
4. Toode kuivatab nahka. Tundliku nahaga inimestel on 
soovitatav kasutada toote pealekandmise ajal kindaid.
5. Puhastuslapp (kott nr 1) ja pealekandmise lapp (kott 
nr 2) sisaldavad orgaanilise etanooliga propellentit. 
Peaksite seetõttu värvikindluse kontrollimiseks toodet 
enne kasutamist seadme märkamatus kohas proovima, 
eriti kummipindadel ja värvitud pindadel.
6. Tuleohtlik. Hoidke eemale süüteallikast, leegist ja 
otsesest päikesevalgusest. Ärge suitsetage toote 

läheduses.
7. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
8. Kui ükskõik milline toote vedelikest satub silma, 
loputage põhjalikult rohke veega ja pöörduge arsti 
poole. Kui ükskõik milline vedelikest neelatakse alla, 
pöörduge arsti poole. ÄRGE kutsuge esile oksendamist. 
Võtke arsti juurde kaasa toote kasutusjuhend.

1. Puhastamine

Pühkige põhjalikult mobiilseadme pind/ekraan puhtaks 
pakendis oleva alkoholi sisaldava puhastuslapiga (kott 
nr 1). Pärast 30 sekundi möödumist pühkige pakendis 
oleva mikrokiudlapi nurgaga, et tagada, et kõik 
alkoholijäägid oleks eemaldatud. Enne jätkamist tehke 
kindlaks, et alles poleks ühtegi plekki ega sõrmejälge.

2. Kaitse

Avage kott nr 2 ja pühkige pealekandmise lappi 
ekraanil/seadmel, mida soovite kaitsta, 90 sekundi 
jooksul. Pühkige ühelt küljelt teisele ringjate liigutustega, 
et tagada, et pind oleks täielikult kaetud.

Laske pinnal kuivada vähemalt 15 minutit.

3. Poleerimine

Poleerige ekraani mikrokiudlapi puhta küljega. Seejärel 
peske käed puhtaks.  Seadme pind talub kerget 
kasutamist pärast 30 minuti möödumist. Siiski võtab 
täieliku kaitse saavutamine aega 24 tundi. Soovitame 
teil seadet vedelikuga katta õhtul. Vedelikku on 

soovitatav uuesti peale kanda iga 12 kuu möödudes. 
Saate proovida kattekihi toimimist paari väikese 
veetilgaga. Kui vesi moodustab tilgad, siis kaitse toimib.
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