
Dziękujemy za zakup szkła hartowanego BananFlex.

Szkło hybrydowe - osłona o mniejszej twardości niż szkło 
hartowane. Jest bardziej elastyczna - nie tłucze się i nie 
pęka. Dzięki temu wygląda estetyczniej na ekranie telefonu, 
nie wpływa również na różnicę w komforcie użytkowania 
urządzenia. 

Naklejki pozycjonujące - trzy prostokątne naklejki
umożliwiające dokładne pozycjonowanie osłony na telefo-
nie przed jej założeniem. 
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3. Przyłóż osłonę do ekranu telefonu.

4. Naklej szkło.

Przed montażem upewnij się, czy wszystkie wycięcia w szkle odpowiadają poszczególnym 
elementom Twojego smartfona (aparat, głośnik oraz potrzebne czujniki). Następnie 
możesz bezpiecznie przystąpić do nałożenia produktu (folią zabezpieczającą do 
dołu).

Użyj naklejek pozycjonujących w celu utrzymania szkła w prawidłowym miejscu, 
eliminując ryzyko jego przesunięcie podczas montażu. Przymocuj końcówki do tyłu 
urządzenia i podnieś szkło do góry. Użyj ponownie Kurzopochłaniacza by upewnić 
się, że ekran jest w 100% czysty. W przypadku szkła hybrydowego, naklejki nie są 
wymagane.

Zdejmij folię zabezpieczającą i przyłóż szkło do ekranu. Poczekaj, aż klej złapie 
powierzchnię urządzenia.



Usuń naklejki pozycjonujące. Sprawdź czy szkło przykleiło się równomiernie oraz czy 
pod jego powierzchnią nie zostały pęcherzyki powietrza. W przypadku ich wystąpienia, 
delikatnie wypchnij je na zewnątrz osłony.

Od teraz możesz cieszyć się w pełni nowym szkłem hartowanym BananFlex!

Ze względu na strukturę szkła hybrydowego, mimo dużej  
elastyczności produktu istnieje możliwość wystąpienia
drobnych niedoklejeń na ekranach urządzeń z obłymi
krawędziami ekranu. Nie jest to wada fabryczna.
Aby wyeliminować niedoklejenia polecamy zastosowanie folii 
ochronnej BananEdge. W przypadku wystąpienia niedoklejeń 
osłona w stu procentach spełnia swoje zadanie i chroni Twój 
smartfon przed uszkodzeniami. Niedoklejenia wpływają jedynie 
na estetykę telefonu. 

6. Uwagi

W celu trwałego usunięcia osłony z telefonu, delikatnie podważ krawędź szkła,
a następnie zdejmij je z telefonu. Staraj się demontować produkt delikatnie, by nie 
dopuścić do jego ukruszenia. Szkło odejdzie w całości od frontu urządzenia,
nie pozostawiając kleju ani żadnych innych elementów, mogących uszkodzić Twój 
telefon.  


