
                                                                                   Návod k obsluze
V393 - Sada na opravu čelního skla a autoskel     

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Vytváří neviditelnou, nezjistitelnou opravu poškozených
automobilových skel nebo jiného skla.

Kit pro opravy čelního skla je navržen tak, aby vyplnil
vzduchovou mezeru ve skle silným lepidlem, které
obnoví 100% viditelnost. Opravené lepidlo tuhne do 20 minut.

Upozornění:

Vyhněte se používání na přímém slunečním světle!

Nefunguje optimálně na horkém čelním skle (ideální 10 - 25 C).

Nedopusťte, aby pryskyřice přišla do kontaktu s lakem vozidla.

Balení obsahuje:

    2,5 ml pryskyřice

    Pryskyřičný aplikátor (lepidlo)

    žiletka

    Čisticí hadřík

    3x O-kroužek

    3x silikonový tmel

    5x vulkanizační fólie

    stříkačka

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly produktu nebo se zranit
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Použití:

Opravu provádějte v teplém a suchém prostředí, avšak ne na přímém slunci. Poté nechte 
vychladnout po dobu 1 hodiny ve stínu. 

1. Vyčistěte sklo a nalepte silikonovou podložku a potom nasaďte aplikátor pryskyřice s 
otvorem směrem dolů. 

2. Naplňte pryskyřici do otvoru. Ujistěte se, že se pryskyřice rovnoměrně naplňuje všude. 

3. Vložte stříkačku do aplikátoru, vyjměte píst a nechte asi 10 minut. 

4. Vyjměte stříkačku. Vyměňte stříkačku a znovu sestavte píst a nechte jej asi 20 minut. 

5. Vyjměte aplikátor a pomocí kotouče odstraňte silikonové podložky. Připojte krycí list (s 
kapkami pryskyřice). 

6. Pečlivě stlačte a vyhlaďte je ostřím, a to asi 15 minut. nechte na slunném místě, pak hodinu
ve stínu. Odstraňte krycí list s ostřím.

Videonávod: https://youtu.be/Hj5wVvblOfY

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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