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Hitro čisto, hitro odstranjeno. Držanje s statičnim naelektrenjem. Vedno znova uporabljiva. 

Transparenten pogled, z ali brez rasterskimi luknjicami. Folija ne vpliva niti na delovanje antene 

niti na delovanje ogrevanja zadnje šipe. Preprosta montaža (razpakirajte, namestite, končano). 

 

Montaža: 
Steklo za lepljenje zunaj in znotraj skrbno očistite. Folijo položite na zunanjo stran stekla. Pri tem 

leži sijoča lepljiva stran zgoraj. ABG številka je vidna zrcalno obrnjena. Folijo odrežite vzdolž 

gumijastega tesnila oziroma črno obarvanega roba stekla. ABG številka mora biti na vsaki strani 

dobro vidna. Najboljši rezultat dosežete pri temperaturi približno 20
o
C. 

 

1. Pri močno ukrivljenih zadnjih steklih je potrebno folijo namestiti v posameznih horizontalnih 

robih, da jo položite rahlo brez gub. Za to odrežite v ustrezno široke robove in te prekrijte 

vsakokrat 1-2 mm na grelni žici. Ta postopek ponovite tolikokrat, dokler ne boste celotnega 

zadnjega stekla pokrili s folijo brez gub. Glede na tip vozila je potrebnih 3-5 trakov. 

2. Z krpo brez kosmov večkrat zdrgnite sijočo stran folijo. Pri tem se folija statično naelektri in 

bolje drži na steklu. Sedaj folijo s sijočo prijemalno stran položite na notranjo stran stekla. 

3. Sedaj gladite folijo v prekrivajočih korakih od znotraj navzven. Pri položitvi več trakov folije, te 

vsakokrat prekrijte na grelni žici. 

4. Za še boljšo položitev folije, priporočamo postopek mokrega lepljenja! Notranjo stran stekla 

napršite z milnico (približno 5 kapljic običajnega sredstva za pomivanje na 1 liter vode). Sedaj 

namestite folijo s sijočo prijemalno na notranjo stran stekla in stiskajte vodo od znotraj navzven. 

Za to uporabite mehko papirnato brisačo (kuhinjska brisača), da bo preostala tekočina vpita in 

da ne more vdreti spet pod folijo. 
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GARANCIJSKI LIST 
 

Izdelek: ________________________ 
Kat. št.: ________________________ 
 

Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 

potrošniku. Garancija za izdelek je 1 leto.  

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 

z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 

malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. 

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 

izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 

 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 

 

 

 

 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 

www.conrad.si, info@conrad.si 


