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ZAŠČITNA FOLIJA PROTI KAMENJU
Št. izdelka: 853617
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www.conrad.si

NAMESTITEV
V dnevni uporabi bodo lakirane površine na vozilu pogosto poškodovane in spraskane. Pri
nalaganju in izpraznitvi prtljažnika so odbijači in robi ogrožena območja. Predeli pod vrati prav
tako spadajo k tem izpostavljenim območjem. Zaščitna folija proti kamenju je cenovno ugodna,
hitra in preprosta rešitev za preprečitev dragih popravil laka.
Zaščitna folija proti kamenju je kakovosten izdelek. Mesta, na katerih nameščena folija so stalno in
zanesljivo zaščitena.
1. Priporočamo vam, da zaščitno folijo proti kamenju namestite na kraju, ki je zaščiten pred
vetrom, prahom in direktnim sončnim sevanjem.
2. Površino na katero nameravate namestiti folijo temeljito očistite.
3. Odstranite zaščitni papir s folije. Folijo držite za oba zunanja roba in jo namestite na odbijač.
4. Prste ovijte s papirnato brisačo. Folijo gladite od znotraj navzven.
Mislite na to, da se pri namestitvi folije na mokro mesto reakcijski čas do dosega končnega držanja
podaljša. Med folijo in temeljno barvo nastane zaprta vodna plast in folija na začetku slabo drži.
Sčasoma vodna plast prodira navzven in izhlapi. Pri tem lahko pride do mlečne tekočine. Ta izgine
po popolni izsušitvi, ki lahko glede na pogoje okolja traja več dni.
Več vode kot je prisotne, tem dlje traja, da je folija trdno prilepljena.
Zaradi tega ne uporabite preveč vodo. Praviloma zadostuje za popravilo folijo že čisto malo vode.
Pri dodajanju sredstev za pomivanje v vodo morate paziti na to, da delež čistil znaša največ 0,1 do
0,3% (2-3 kapljice na 1 liter vode).
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Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Zaščitna folija proti kamenju
Kat. št.: 853617

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, 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 za trikratno obdobje 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 izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
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