
Instrukcja montażu
Przed założeniem szkła na dedykowane urządzenie prosimy o zapoznanie się ze specjalnie
przygotowaną dla Ciebie instrukcją. Zachęcamy także do skorzystania z poradnika video, znajdującego 
się na odwrocie opakowania.

Zawartość zestawu:
1. Szkło hartowane UV BananUltra
2. Naklejki pozycjonujące
3. Kurzopochłaniacz
4. Klejowypełniacz
5. Lampka UV

Montaż - krok po kroku

Terminologia
Szkło UV – należy do gamy najtwardszych osłon w ofercie 
Polskiego Banana. Charakteryzuje się wysoką odpornością 
na zarysowania oraz wytrzymałością. Krucha struktura szkła 
pęka podczas zdarzenia, przyjmując na siebie impakt
uderzenia i amortyzując upadek. Posiada największą 
powierzchnię ochronną spośród dostępnych szkieł
w Polskim Bananie. Nie posiada warstwy klejącej – naklejenie 
osłony możliwe jest za pomocą dołączonego
Klejowypełniacza oraz Lampki UV. 

Naklejki pozycjonujące – trzy prostokątne naklejki
umożliwiające zakrycie głośnika i przycisków podczas
montażu szkła UV.

Kurzopochłaniacz – naklejka służąca do usuwania pyłków
i drobinek kurzu, znajdujących się na ekranie urządzenia.

Ściereczki czyszczące (mokra nr 1 i sucha nr 2) – pomagają
w wyczyszczeniu ekranu telefonu.

Klejowypełniacz - specjalna żywica utwardzana światłem UV.



1. Przygotuj stanowisko do montażu
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół siebie. Zadbaj o czystość oraz dobre 
oświetlenie stanowiska. Rozmieść wszystkie akcesoria tak, aby mieć do nich komfortowy dostęp. 
Dokładnie przewietrz pomieszczenie i zadbaj o dobrą wentylację. Pamiętaj, by stanowisko nie
znajdowało się bezpośrednio przy oknie, ponieważ światło słoneczne może wpłynąć niekorzystnie na 
utwardzanie się kleju.

Przygotuj kabel micro USB, który będzie niezbędny do podłączenia lampki UB, a także kawałek
ściereczki, która przyda się do wyczyszczenia telefonu oraz stanowiska.

2. Wyczyść ekran swojego urządzenia
Użyj mokrej ściereczki (nr 1) do wyczyszczenia powierzchni telefonu. Dokładnie przetrzyj ekran,
a następnie wysusz go i pozbądź się smug ściereczką suchą (nr 2). 

3. Przygotuj urządzenie do naklejenia szkła
Korzystając z naklejek pozycjonujących zakryj głośnik oraz przyciski w swoim urządzeniu tak, aby nie 
dopuścić do przypadkowego zabrudzenia ich płynem. 

Wykorzystaj Kurzopochłaniacz do usunięcia wszelkich drobinek pyłków i kurzu.



4. Naklej szkło
Rozlej równomiernie około 4/5 tubki na wyświetlaczu, kierując tubkę od jednego końca urządzenia do 
drugiego. Zadbaj o równe podłoże – dzięki temu Klejowypełniacz znajdzie się centralnie na ekranie. 

Płynnym ruchem zdejmij folię ochronną i przyłóż szkło do ekranu telefonu, zanim płyn zacznie
zmniejszać swoją objętość. Pamiętaj! Pod żadnym pozorem nie dociskaj szkła. Klejowypełniacz
znajdujący się pod warstwą szkła samodzielnie wypełni wolną przestrzeń. Odczekaj chwilę, aż płyn 
rozejdzie się po całej powierzchn. W tym czasie możesz delikatnie wyrównać szkło, by idealnie
dopasować do ekranu telefonu.

Podłącz lampkę UV do wcześniej przygotowanego kabla i rozpocznij proces utwardzania szkła. Powoli 
i równomiernie przesuwaj lampkę nad całą powierzchnią osłony. Klej powinien utwardzić się po około 
2-4 minutach.

Po zakończeniu czynności zdejmij naklejki pozycjonujące. Użyj wcześniej przygotowanej szmatki do 
wyczyszczenia nadmiaru kleju, który mógł wydostać się spod osłony.

5. Gotowe!
Jeśli dotarłeś do tego kroku, to oznacza, że Twój telefon jest już zabezpieczony szkłem UV!
Cała drużyna Polskiego Banana jest z Ciebie niezwykle dumna. Możesz zacząć korzystać z najlepszej 
na rynku osłony do telefonów typu „edge”.
 



Uwagi
Jeśli posiadasz telefon z wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych, pamiętaj, aby po
zainstalowaniu szkła ponownie dodać swoje odciski w ustawieniach urządzenia.

Ostrzeżenie
Prosimy o korzystanie z lampki oraz kleju zgodnie z ich przeznaczeniem. W innym wypadku istnieje 
ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry, oczu lub uszkodzenia wzroku. Ponadto:
- chroń przed dziećmi
- jeśli podczas nakładania szkła klej dostanie się na dłonie, pod żadnym pozorem nie przecieraj nimi 
oczu
- nie kieruj lampki UV w stronę oczu - tak jak każde źródło sztucznego światła może trwale uszkodzić 
wzrok
- po montażu szkła hartowanego umyj dokładnie ręce i przetrzyj telefon oraz powierzchnię, na której 
leżało urządzenie

Demontaż
Szkło hartowane UV zdejmuje się dokładnie w taki sam sposób jak wszystkie inne osłony na telefon. 
Należy podważyć je na krawędzi i powoli zdjąć z ekranu. Po jego usunięciu wystarczy przetrzeć ekran 
telefonu.

Ciekawostka
Czy wiesz, że dojrzały banan, oświetlony lampką UV, posiada bardziej niebieski kolor niż ten, który
jeszcze nie dojrzał? Na ten moment nie odkryto innych owoców, które świeciłyby podobnie jak banany 
poddane światłu UV. Sprawdź sam! 


