
Lietošanas instrukcija un garantijas noteikumi

Inguard aizsardzība ir alternatīva aizsargstikliem, hidrogēla plēvēm un aizsargmaciņiem, kas ir izgat-
avota no polimēra. Šo materiālu sākotnēji izmanto aviācijā, lai pasargātu lidaparātu spārnus. Vienu no šī 
materiāla paveidiem izmanto arī automobīļu virsbūves aizsardzībai.

Lietojot Inguard aizsargmateriālu uz jau bojātas vai saskrāpētas ierīces, tas mazina redzamos fiziskos 
defektus, tādus, kā skrāpējumi.

Inguard mazina ierīces fizikālu bojājumu risku, bet tas negarantē absolūtu aizsardzību no jeb kādiem 
triecieniem.

Inguard ir aksesuārs, kas tiek veidots katram klientam individuāli, tāpēc naudas atgriešana nav iespēja-
ma.

Brīdinājums! Nepareiza pārklājuma lietošana var novest pie materiāla atlīmēšanās no virsmas, kas 
mazina aizsardzības funkcijas viedierīcei.

Atcerieties! Lietojot telefona maciņu un ekrāna aizsargplēvi, Jūs ievērojami pagarināt telefona 
kalpošanas ilgumu un pasargājat to no ārējās vides ietekmes faktoriem. Ir jāievēro, ka aizsargmateriāls 
uz telefona ir pakļauts fiziskam nolietojumam un ražotājs nenodrošina garantiju pret bojājumiem, kuri 
rodas laika un nolietošanas rezultātā.

Saudzējiet iekārtu un aizsargmateriālu!

Ekrāna aizsargpārklājums ir regulāri jāmaina- tiklīdz ir radušies ievērojami skrāpējumi un nolietojums, 
kas var mazināt aizsargspējas un viedierīcei kvalitāti, tai skaitā arī ekrāna attēla.

*Inguard piedāvātā aizsardzības tehnoloģija negarantē pilnīgu aizsardzību no jebkura trieciena, tā pat  kā pārējie alternatīvie aizsardzības līdzekļi.

14 Dienu garantijas noteikumi
Garantija neiekļauj:
1. Nepareiza ekspluatācijas sekas
2. Radītus tīšus vai netīšus bojājumus ekpluatācijas laikā.
3. Šaurās vietās noberztu un atlīmējušos pārklājumu.

Garantija iekļauj:
1. Acīmredzamus uzstādes defektus.
2. Ja pēc uzstādīšanas 5 stundu laikā nepazūd  uzstādīšanas procesā radušies burbuļi.
3. Ja priekš maciņa veidots pārklājums rezultātā izspiedies.

Lietošanas instrukcija
1.  Nelietot tiešā mitrumā vai ūdenī.
2.  Nelikt šaurās ciešās vietās, kur var aizķert, traumēt pārklājuma malas.
3.  Nelikt vietās, kur priekšmeti var izspiest pārklājumu no virsmas.
4.  Nelietot telefonu ar slapjām rokām, lietū u.t.t
5.  Tīrīšanas līdzekļi un abrazīvie materiāli var kaitēt pārklājumam un ar tiem var mehāniski bojāt 
pārklājumu.
6.  Nelietojiet ierīci vietā, kur tas nonāk saskarsmē ar mazu abrazīvu vielu daļiņām, piemēram, 
smiltīm, tabakas daļiņām, graudiem u.c.
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