
 

Glass Repair Polish 

Obnovovací leštěnka na sklo 
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Návod k použití 

Důležité upozornění: 

Použijte produkt přesně podle uvedených pokynů! 

Můžete nalézt instruktážní video na webové stránce 
www.displex.com/qr/gsr.html 

nebo použijte přiložený QR-kód. 
 

 

Určení hloubky poškrábání: Přejeďte pomalu nehtem po poškrabané ploše a odhadněte hloubku 
poškrábání použitím následující aplikační tabulky / přehledu (všechny údaje představují hrubé orientační 
hodnoty): 

Viditelnost 
poškrabání 

Hloubka 
poškrabání 

Účinek 

(soupravy pro 
odstraňování 
poškrabání) 

Doporučený počet 
lešticích úkonů 

(1 úkon = asi 3 min) 

Krok 1 

Doporučený počet 
lešticích úkonů 

(1 úkon = asi 3 min) 

Krok 2 

Žádná Jemná � � � � � 1 × 3 minuty 1 × 3 minuty 

Téměř ne Lehká � � � � 2-3 × 3 minuty 1 × 3 minuty 

Lehká Střední � � � � 3-4 × 3 minuty 1 × 3 minuty 

Zřejmá Hluboká � � 4-6 × 3 minuty 1 × 3 minuty 

 

Krok č. 1: 

Než začnete produkt používat, podívejte se na instruktážní video na webových 
stránkách www.displex.com/qr/gsr.html 

Než začnete, navlékněte přiložený gumový ochranný kryt na konec leštící tyčky (viz 
obr. 1 na konci Návodu). 

1) Vyčistěte důkladně sklo a zakryjte otvory (např.: reproduktor, tlačítko Domů,C) lepicí páskou. 

2) Nezakrývejte poškrabanou oblast lepicí páskou. Měli byste nechat odkrytý prostor asi tak 5-6 mm vlevo 
a vpravo od škrábanců, taktéž si ponechejte asi 10-12 mm prostoru pro leštění (viz obr. 2). 

3) Pomocí gumového kroužku připevněte červenou leštící pásku na zkosenou stranu leštící tyčinky (viz 
obr. 3). 

4) Použijte asi 0,04-0,06 ml pasty "REPAIR 1" (odpovídá to asi 2-3 dílkům na stupnici injekční stříkačky) 
na poškrabanou plochu nebo na špičku leštící tyčinky. 

5) Leštěte leštící tyčinkou poškrabané místo 3 minuty (= 1 lešticí úkon) pod silným tlakem a 
s velkou rychlostí kolmo (pod úhlem 90°) ke škrábancům (viz obr. 4 a 6). Upozornění: Zkosený konec 



3 
 

leštící tyčinky se musí pohybovat během leštění souběžně s povrchem skla (viz obr. 5a-5c). Zajistěte, 
aby tříminutové leštění bylo dodrženo (např.: sledováním hodinek).  

6) Opatrně odstraňte leštičku pomocí vlhkého hadříku (poťukáním) a pak důkladně mokrým hadříkem 
ošetřenou plochu omyjte. Důležité: Věnujte zvláštní pozornost ujištění, že velmi efektivní leštění 
neprovádíte na nepoškozeném povrchu displeje, aby se zabránilo jeho poškrábání. 

7) Je-li i poté poškrábání viditelné, opakujte body 4-6, dokud nebude poškrábání úplně odstraněno. 

Poznámka: Velmi jemné mikroškrábance (závoje / matové skvrny) v oblasti leštění odstraní až Krok č. 2. 

Krok č. 2: 

1) Odstraňte lepicí pásky a vyčistěte sklo. 

2) Odstraňte červenou leštící pásku z leštící tyčinky a pomocí gumového kroužku připevněte bílou leštící 
pásku na zkosenou stranu leštící tyčinky (viz obr. 7). 

3) Použijte asi 0,04-0,06 ml pasty "FINISH 2" (odpovídá asi 2-3 dílkům na stupnici injekční stříkačky) na 
plochu ošetřenou v Kroku č. 1 nebo na hadřík z mikrovlákna na špičce leštící tyčinky (viz obr. 8). 

4) Vyleštěte ve větším rozsahu ošetřený prostor v Kroku č. 1 pomocí leštící tyčinky pod silným tlakem a 
s velkou rychlostí, dokud jsou viditelné mikroškrábance / závoje (asi 3 minuty). 

5) Vlhkým hadříkem vyčistěte povrch. Hotovo. 

Poznámky: 

a) Nevhodné pro PC tablety. 

b) Produkt je vhodné použít pro odstranění jemných, lehkých a středně hlubokých škrábanců. U hlubokých 
škrábanců může při určitých okolnostech dojít ke zlepšení, ale nemohou být zcela odstraněny.  

c) Aplikaci produktu provádějte pouze podle uvedených pokynů. 

d) Nepoužívejte produkt na čočky brýlí ani na optické čočky. 

e) Nepoužívejte produkt na natřené nebo matné povrchy. 

f) Mnoho smartphonů má na displeji z výroby povlak, který brání tomu, aby na displeji zůstávaly otisky 
prstů, a který je každodenním používáním časem obroušený. Potom je možné Glass Repair Polish 
použít k odstranění zbytků povlaku a k jeho případné obnově nebo k ochraně displeje. V tom případě 
jistě chápete, že povrch je různý (někde je povlak a někde není) a že je třeba povlak kompletně 
odstranit lehkým leštěním pastou "FINISH 2" a pak celé vyčistit. 

Rady: 

a) Pracujte pouze se škrábanci do maximální délky 2-3 cm. Delší škrábance odstraňujte postupně, po 
částech. 

b) Leštící pásek může být použit několikrát (v případě opětného použití dávejte pozor na správné použití 
barevných pásků!). 

c) Zpracování škrábanců může být časově náročné a stresující. Doporučujeme tedy používat 
přestávky. 
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Obrázky 
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Manufactured / Hersteller 

E. V. I. GmbH – Hainbuchenring 4, 82061 Neuried, Germany 
Telefon: +49(0)89 / 745 062-0, Web: www.displex.com 


