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Tworzymy dla Ciebie. 
Dziękujemy za wybranie tego produktu. Został on zaprojektowany z myślą 
o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci 
przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda 
użytkowania łączyły się z przystępną ceną. 
W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej 
instrukcji obsługi. 

 

Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Zaprojektowano w Polsce 

Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Wyprodukowano w Chinach 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania 
—BEZPIECZEŃSTWO— 

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.  
 

—MODYFIKACJE— 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami.  
 

—NIE RYZYKUJ— 
Stosuj się do wszelkich zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych 
przez personel w miejscu, gdzie chcesz korzystać z produktu. 
 

—DZIECI— 
Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go i jego opakowanie z dala od 
zasięgu dzieci. Opakowania foliowe i elementy zestawu mogą zostać 
połknięte, a to może skutkować zaduszeniem lub udławieniem.  
 

—OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE— 
Produkt nie powinien być obsługiwany przez osoby o ograniczonych 
predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i niemające doświadczenia w 
obsłudze tego typu produktów. Mogą one z niego korzystać jedynie pod 
nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 
 

—OTOCZENIE— 
Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do produktu – 
mogą je uszkodzić. Nie narażaj produktu na działanie promieni słonecznych 
i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo 
ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może 
wpłynąć na jego działanie lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia. 
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3. Specyfikacja techniczna 
3.1 Dane techniczne 

Produkt Zestaw czyszczący do ekranów 
Środek czyszczący Płyn antystatyczny 100 ml 

Skład płynu 
antystatycznego 

Woda (78,6%), Sodium Linear-
Dodecylbenzenesulfonate (14,5 %), Sodium dodecyl 
sulfate (5,7%), Sodium chloride (1%), 5-chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one (0,2%) 

Ściereczka Wykonana z mikrofibry 
Szczoteczka Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc 

 

3.2 Zawartość opakowania 
 Pojemnik z płynem antystatycznym 
 Ściereczka z mikrofibry 
 Szczoteczka do czyszczenia 
 Instrukcja obsługi 

 

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 

 Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.  
 

 Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od 
prezentowanego na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji. 
 
 

4. Opis zestawu 
Zestaw czyszczący został stworzony w celu sprawnego i skutecznego 
czyszczenia ekranów LCD oraz pokryć szklanych urządzeń takich jak 
smartfony, tablety, telefony, aparaty cyfrowe, konsole przenośne, 
odtwarzacze MP3/MP4, telewizory, monitory, płyty CD lub DVD, etc.  

 
Ściereczka i płyn antystatyczny przeznaczone są do czyszczenia 
powierzchni, a szczoteczka do czyszczenia trudniej dostępnych miejsc, 
otworów wentylacyjnych, głośnikowych, łączeń elementów obudów, etc. 
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5. Elementy zestawu 

 
1. Atomizer rozpylający płyn antystatyczny 
2. Pojemnik z płynem antystatycznym 
3. Ściereczka z mikrofibry 
4. Szczoteczka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc 

 

6. Czyszczenie 

 Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są sprawne i 
nieuszkodzone. 

 Pamiętaj o tym, żeby czyścić urządzenia wyłączone i odłączone od zasilania 
sieciowego. 

 Pamiętaj, że zestaw służy do usuwania podstawowych zanieczyszczeń, 
takich jak kurz, drobny pył, odciski palców. Nie nadaje się do usuwania mocnych 
zabrudzeń spowodowanych użyciem substancji żrących, farb różnego typu, 
substancji oleistych, etc. 
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6.1 Czyszczenie za pomocą ściereczki i płynu 
Wyjmij ściereczkę (3) i płyn antystatyczny (2) z opakowania. Wstrząśnij 
zamkniętym opakowaniem z płynem a następnie nanieś go na ściereczkę za 
pomocą atomizera (1). Przetrzyj powierzchnię, która jest zabrudzona. Jeśli 
trzeba, to ponów czyszczenie. Ściereczka jest wykonana z mikrofibry, która 
zgarnia zanieczyszczenia znacznie lepiej niż zwykły materiał. Przekrój 
pojedynczego włókna i działanie prezentujemy poniżej.  

 

 
   Przekrój mikrofibry   Zwykłe włókno    Włókno mikrofibry 
 

6.2 Czyszczenie za pomocą szczoteczki 
Szczoteczka służy do trudniej dostępnych miejsc, otworów wentylacyjnych, 
głośnikowych, łączeń elementów obudów, przestrzeni między klawiszami 
klawiatur komputera, laptopa lub telefonu, gniazd USB, etc.  

Nie zalecamy nawilżania włosia w szczoteczce za pomocą żadnych płynów.  
 

7. Rozwiązywanie problemów 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z 
poniższymi poradami. 

Nie mogę zmyć 
zanieczyszczeń 

Sprawdź, czy ściereczka nie wymaga nawilżenia. 
Sprawdź, czy ściereczka nie wymaga prania. 
Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku 
działania substancji żrących lub naruszających 
strukturę powierzchni czyszczonej. 
Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku 
działania farb lub innych materiałów barwiących. 
Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku 
działania substancji oleistych. 

 Nie mogę doczyścić 
wewnętrznych 

krawędzi i kratek 
wentylacyjnych 

Użyj szczoteczki. 
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Mojego urządzenia 
nie można czyścić 

płynami 
Spróbuj użyć samej ściereczki lub szczoteczki. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem lub 
infolinią producenta. 

 

8. Konserwacja produktu 
Aby przedłużyć żywotność produktu: 
1. Przechowuj produkt oraz jego elementy z dala od zasięgu dzieci. 
2. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować 

skrócenie żywotności komponentów produktu, a nawet stopić części z 
tworzyw sztucznych. 

3. Do prania ściereczki używaj łagodnych detergentów, najlepiej 
przeznaczonych do prania ubrań z membranami oddychającymi. Nie 
używaj zmiękczaczy i płynów zapachowych. Nie używaj środków o 
wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

 
 
Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 

 

9. Bezpieczeństwo otoczenia i środki pierwszej pomocy 
Nie używaj produktu w miejscach, gdzie jest to zabronione lub gdzie może 
powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.  
 

Środki pierwszej pomocy 
Nie wdychać rozpylonej cieczy. W razie kontaktu z oparami jak najszybciej 
przenieść się na świeże powietrze oraz natychmiast skontaktować się z 
lekarzem podając dane z etykiety. 
W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej 
wody. Natychmiast skontaktować się z lekarzem podając dane z etykiety. 
W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem podając dane 
z etykiety.  
 

Uwaga 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu 

lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń. 
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10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 
Urządzenie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z 
gospodarstwa domowego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na danym 
terenie. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz 
właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów 
naturalnych. Prawidłowy recykling zużytych produktów ma korzystny 
wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na 
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się śmieci z 
tworzywa użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem 
władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w 
którym zakupił sprzęt. 
 

11. Korzystanie z instrukcji 
11.1 Zgody 
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji 
obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani 
przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek 
środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie 
fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach 
przechowywania i udostępniania informacji. 
 

11.2 Wygląd 
Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą 
się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu 
mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji. 
 

11.3 Znaki towarowe 
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm. 
 

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 
Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest 
zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi 
postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii 
Europejskiej. 
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