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Navodilo za nameščanje 
Prosimo, pozorno preberite navodila! 
POZOR: Folijo za zaščito pred soncem uporabljamo samo za zadnje in stranska zadnja okna avtomobila, ki jih voznik ne uporablja med vožnjo. 
Splošne informacije: 
Folijo prilepimo na notranjo stran okna v avtomobilu! 
Folijo lepimo od minimalno 15°C sobne temperature naprej. 
Folije ne lepimo na prostem zaradi prahu na oknu in foliji. 
Ne lepite ob direktni sončni svetlobi. 
Pred lepljenjem se morajo okna shladiti na sobno temperaturo. 
Ko prilepite folijo, ne pritiskajte na njo najmanj 3 dni. 
Ne uporabljajte gretja in antene zadnjega okna. 
Uporaba pomožnih sredstev! 

• Razpršilo za milno raztopino (dodajte približno 10 kapljic sredstva za pomivanje posod na en liter destilirane vode). 
• Kuhinjska krpa. 
• Transparentni lepilni trak. 
• Nož in strgalo iz umetnega materiala sta priložena v paketu. 

 
POZOR 
 Pri rezanju folije z nožem pazite na nevarnost poškodbe! Pri rezanju folije na oknu ne pritisnite noža preveč močno na podlago, ker se steklo lahko 
poškoduje! 
Navodila za nameščanje 
Steklo temeljito očistimo na notranji in zunanji strani. Na steklo razpršite milno raztopino in položite folijo na zunanjo stran stekla, tako da je ABG-
številka zrcalno še berljiva. Vodo pod folijo iztisnite ven in jo z škarjami izrežite v primerno obliko vzdolž gumijastega okvirja oziroma črno pobarvanega 
okvirja okrog stekla. Na vsakem steklu moramo še enkrat prebrati ABG-številko. 
Pri dvodimenzionalno spletenemu zadnjemu steklu sledite naslednjim navodilom: Pričnite z iztiskanjem vode na zgornji strani stekla in nadaljujte 
navzdol dokler ni površina folije popolnoma gladka.  Na tem mestu odrežite vzporedno približno 1 cm pod grelno žico.  
Potegnite ostanek folije navzgor, tako da ostane prekrite približno 2 cm folije.  
Ta postopek ponovite tolikokrat dokler ne pokrijete s folijo celotnega stekla. Izrežite tudi natančno zunanjo obliko stekla. 
Odstranite transparentno folijo tako, da robove folije dvignete, nanje nalepite transparentni lepilni trak in ju potegnite narazen. Za boljšo lepljivost 
transparentnega lepilnega traku odstranite vodo iz folije. Pri deljeni foliji začnite z zgornjim delom in postopek ponovite koliko kolikor je delov folije. 
Med odstranjevanjem krovne folije morate lepljivo površino temeljito navlažiti z milno raztopino.  
POZOR! 
Nanesite velike tekočine! 
Notranjo stran okno prav tako navlažite. 
Dobro navlaženo folijo snemite iz zunanje strani in jo položite na notranjo stran okna. (Mokro na mokro) 
Površino folije ponovno navlažite, tako da strgalo lažje drsi po površini in se ne poškoduje. 
S strgalom odstranite vodo, ki se nahaja pod folijo. Začnite na zgornji strani folije, pri čem morate to početi vodoravno, da pod folijo ne ostane zrak ali 
voda. 
Pri deljeno lepljeni foliji začnite pri zgornji ploskvi. 
Pri vozilih, kjer je steklo pritrjeno na vrata prtljažnika, morate lepiti folijo pri odprtih vratih. V tem primeru začnite s segmenti, ki se pri odrtih vratih 
nahajajo na zgornji strani. 
Navlažitev naj vedno poteka od zgoraj navzdol.  Pri strganju segmentih površin pazite, da so robovi pod lepilom še vedno navlaženi. 
Prilepite drugi segment, tako kot prej in ga prekrite čez segment, ki ste ga ravno nalepili. Izrežite z nožem obe foliji vzdolž grelne žice. Odstranite 
ostanke odrezkov. Navlažite odrezane zgornje površine z milno raztopino in strgalo takoj odstrani tekočino navzven. Postopek ponovite dokler ne 
polepite celotne površine. Položite za tem kuhinjsko krpo na folijo in jo še enkrat obrišite. 
Morebitne ostanke, ki se med strganjem ne odstranijo, lahko mirno pustite na foliji in jih kasneje z ponovnim strganjem odstranite. 
Za hitrejše sušenje folije lahko folijo na zunanji strani segrejemo z sušilnikom za lase. Če ostane kakšna kapljica vode za folijo, bo le ta izhlapela v 
naslednjih nekaj dneh. 
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. 
 


