
ZESTAW NAPRAWCZY DO EKRANÓW DOTYKOWYCH CT5311 

Zawartość: 

 

Klej           Pinezka          Ściereczka                 Taśma        Żyletka            Podkładka 

Naprawczy            czyszcąca                                                                                  z alkoholem 

 

Ściereczki do  Skrobak         Tkanina  Środek       Lampka UV 

Utwardzania        antyadhezyjny 

Zestaw zawiera: 

• 2x 2.5 ml klej naprawczy 

• 1 x pinezka 

• 1 x ściereczka czyszcząca 

• 1 x taśma 

• 1 x żyletka 

• 2 x podkładka z alkoholem 

• 4 x ściereczki do utwardzania 

• 1 x skrobak  

• 6 x tkanina 

• 1 x 10 ml środek antyadhezyjny 

• 1 x lampka UV (395 nm, 1W) 

Cechy: 

Klej naprawczy wykonany jest z nowych materiałów o wysokiej zawartości polimeru, utwardza się bez 

efektu żółknięcia i wysokiej przepuszczalności światła. 

Doskonałe wypełnianie szczelin, uszczelnianie pęknięć, wypełnianie pustych przestrzeni w przypadku 

braku szkła oraz przywracanie możliwości dotykania i aktywowania tych obszarów ekranu 

Płynny dotyk, po naprawie możesz przesunąć palcem i uzyskać ten sam dotyk, który był przed 

uszkodzeniem 

 



 

Instrukcja: 

1. Wyczyść wszelkie luźne szklane cząsteczki pęknięcia za pomocą pinezki, jeśli to konieczne.  Dokładnie 

usuń olej i brud z powierzchni ekranu za pomocą dostarczonej szmatki do czyszczenia.  Przed nałożeniem 

kleju upewnij się, że ekran wyschnie. 

 

2. Zasłonić przyciski słuchawek za pomocą dostarczonej taśmy, aby uniknąć przepływu ciekłego kleju do 

przycisków.   

 

3. Powoli wyciśnij kilka kropli kleju do naprawy ekranu w obszarze pęknięcia, używając skrobaczki, aby 

rozcieńczyć klej i wepchnąć go w pęknięcie, powtórz ten krok ponownie, aż płynny klej przedostanie 

się  do szczeliny całkowicie, a następnie pozostaw 5-10 minut.  Płynny klej służy do uszczelniania pęknięć 

i ostrych krawędzi, przywracania łączności i zapobiegania odpryskom odłamków szkła, skaleczeniu 

palców.   

 

4. Umieść ściereczki do utwardzania nad obszarem naprawy, gdy powierzchnia ekranu jest jeszcze 

mokra, pocierając lekko przezroczystą folię, aby była gładka, pozwól ekranowi pod dostarczoną lampą UV 

pozostać 3-5 minut, aby klej naprawiony był całkowicie utwardzony.   



 

5. Usuń folię utwardzającą, umieść tkaninę w obszarze pęknięcia, upuść środek antyadhezyjny na 

tkaninę, aby ją namoczyć.   

 

6. Pozostań 4-5 minut, aby dodatkowy klej na ekranie rozpuścił się przy pomocy środka antyadhezyjnego 

i usuń go za pomocą tkaniny.  Następnie dokładnie wyczyść go za pomocą wacika nasączonego 

alkoholem i usuń taśmę maskującą. 

 

 

Zestaw naprawczy ekranu dotykowego jest przeznaczony do użycia jako nagłe i poważne uszkodzenie. 

Zestaw nie jest w stanie sprawić, że pęknięcia znikną całkowicie, ale może osiągnąć 70 ~ 80% jak 

poprzednio, i sprawi, że telefon lub tablet będzie ponownie bezpieczny i użyteczny. 

 


