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Bluebiit NanoGo Nestemäinen näytönsuoja perustuu
nanoteknologiaan. Se on suunniteltu erityisesti
suojaamaan näyttöjä naarmuilta. Bluebiit NanoGo
Nestemäinen näytönsuoja sisältää resistiivisen
kerroksen, joka suojaa näyttöjä naarmuilta ja ihmisiä
säteilyltä. Tämän nanotason kerros helpottaa lian,
öljyn ja pölyn poistoa sekä estää bakteerien kasvun
mobiililaitteessa.
Turvallisuus ensin
1. Varmista ennen tuotteen asennusta, että laitteen
virta on sammutettuna ja laite on kytketty irti ulkoisista
virtalähteistä.
2. Ulkoiset näytönsuojat, kotelot ja johdot, esimerkiksi
USB-kaapelit ja kuulokkeiden johdot, on irrotettava
laitteesta.
3. Älä jäädytä tuotetta. Käyttölämpötila on välillä +5C°
ja +30C°.
4. Kuivattaa ihoa. Herkkäihoisille suositellaan käsineiden
käyttöä asennuksen aikana.
5. Puhdistusliina (pussi 1) ja päällysteliina (pussi 2)
sisältävät orgaanista etanolin ponneainetta. Testaa
tämän vuoksi värin kestävyyttä laitteen pienellä
huomaamattomalla alueella ennen asennusta. Kiinnitä
erityistä huomiota kumipäällysteisiin ja maalattuihin
pintoihin.
6. Syttyvää. Pidä poissa kipinöiden ja tulen läheltä sekä

suorasta auringonvalosta. Älä tupakoi.
7. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
8. Jos tämän tuotteen sisältämää nestettä joutuu silmiin,
huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos
nesteitä niellään, hakeudu lääkäriin. ÄLÄ oksennuta. Ota
tämä käyttöopas mukaan.

välein. Voit testata tehoa pienten vesipisaroiden avulla.
Jos vesi muodostaa pisaroita, päällyste toimii.

1. Puhdistus
Pyyhi suojattava mobiililaitteen pinta/näyttö huolellisesti
alkoholia sisältävällä puhdistusliinalla (pussi 1). Odota
30 sekuntia ja pyyhi tuotteen mukana toimitetulla
mikrokuituliinalla sen varmistamiseksi, että kaikki
alkoholipisarat ovat poissa. Varmista ennen jatkamista
seuraavaan vaiheeseen, ettei jäljellä ole rasvaa tai
sormenjälkiä.
2. Suojaus
Avaa pussi 2 ja pyyhi suojattavaa laitetta/näyttöä
Nanopäällystettä sisältävällä liinalla 90 sekunnin ajan.
Varmista koko pinnan peittyminen pyyhkimällä reunasta
reunaan pyörivin liikkein.
Anna pinnan kuivua vähintään 15 minuuttia.
3. Kiillottaminen
Kiillota näyttö mikrokuituliinan puhtaalla puolella. Pese
kädet. Pinta kestää kevyttä käsittelyä ja käyttöä 30
minuutin kuluttua. Täysi suojaus saavutetaan kuitenkin
vasta 24 tunnin kuluttua. Tuote kannattaa levittää illalla.
On suositeltavaa toistaa suojauskäsittely 12 kuukauden
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