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 Kat.št. 82 47 57 
 
SSppllooššeenn  ooppiiss  
 
Negovalno čistilno sredstvo za TFT in LCD zaslone. Čistilna pena 
je zasnovana na vodni osnovi, brez topil kot so npr. alkohol, čistilni 
bencin ali amoniak. 
 
ZZnnaaččiillnnoossttii  pprrooiizzvvooddaa  
 
 Čistilno sredstvo SCREEN TFT za seboj ne pušča sledi in je zato 
primerno za čiščenje občutljivih površin. Čistilna pena odstranjuje 
vse vrste nečistočo, kot npr. mastne sledi rok ali plasti nikotina. Ob 
razpršenju ustvari aktivno peno, ki se obdrži tudi na navpičnih 
površinah. 
 
UUppoorraabbaa  
 
SCREEN TFT se uporablja za čiščenje TFT in LCD zaslonov na 
osebnih in prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, dlančnikih, 
kamerah in navigacijskih sistemih. Čistilo je primerno tudi za 
čiščenje zgoščenk, optičnih čitalnikov, kopirnih strojev in Touch-
Screen-ov 
 
 
NNaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo  
 
Razpršilo pred uporabo dobro pretresite. Rahlo razpršite po 
površini in obrišite z gladko krpo. Pri zelo umazanih površinah za 
boljše čiščenje podaljšajte čas delovanja aktivne pene.   
Pena ne sme priti v stik z notranjostjo električnih naprav. Zato 
priporočamo, da pri osebnih računalnikih peno ne razpršite 
direktno na površino, temveč jo nanesite na krpo. S tem zmanjšate 
nevarnost, da bi pena prišla v notranjost računalnika. 
Čistilo je po dosedanjih raziskavah neškodljivo tudi za površine, ki 
so občutljive za topila kot so npr. alkohol, čistilni bencin in 
amoniak. Vseeno pa priporočamo, da pred čiščenjem upoštevate 
navodila vzdrževanja proizvajalca naprave. 
 
 
TTeehhnniiččnnii  ppooddaattkkii  
 
Gostota pri 20°C:  cca.1,0 g/cm3 
Barva:   bela pena 
Vnetljivost: vsebuje vnetljiv potisni plin, pena ni vnetljiva  
pri normalnih pogojih uporabe. 
Ph-vrednost:  9-10 
 
 
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja 
minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v 
katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno 
odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica 
uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. 
Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo 
nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih 
kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz 
garancije: 
- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu 
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega 

ravnanja 
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 

zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, 
akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen 
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, 
lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za 
te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in 
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 

 
Garancijska Izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in 
programske opreme velja minimalni garancijski rok v skladu z 
zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v 
roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. 
Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad 
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so 
nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače 
določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 

 


