INSTRUKCJA MONTAŻU NAKLEJEK
ZABEZPIECZAJĄCYCH SZYBĘ
PRZED PTASIMI KOLIZJAMI

1. Umyj zewnętrzną stronę okna. Użyj płynu z alkoholem lub octem, mocno
odtłuszczającego szklaną powierzchnię. Wysusz szybę.
2. Zmierz szerokość szyby, oblicz liczbę pionowych taśm z kropkami. Pomogą w tym
wzory umieszczone na końcu instrukcji. Pamiętaj, że odległość między pionowymi
taśmami z kropkami musi wynosić 10 cm, a odległość pierwszej kropki od górnej
krawędzi szyby – 5 cm. Odległość taśm od lewej i prawej krawędzi szyby zależy od
szerokości szyby (patrz: wzory na końcu instrukcji).
3. Użyj dołączonej do zestawu miarki do zaznaczenia odległości na szybie. Miarka
ma szerokość 5 cm więc wystarczy przyłożyć ją do szyby przy górnej krawędzi. Do
zaznaczania miejsca przyklejenia kropek możesz użyć np. zmywalnego lub
suchościeralnego markera. Taką samą czynność powtórz na dole szyby (dolne punkty
pozwolą utrzymać pionowy kierunek naklejania taśmy).

4. Rozpocznij naklejanie taśmy od góry. Przyklej jedną kropkę w pobliżu
zaznaczonego punktu (np. z lewej strony zaznaczonego markerem punktu, ale nie na
nim, żeby ślad markera nie był widoczny pod kropką). Powoli rozwijaj taśmę
sprawdzając czy wszystkie kropki odkleiły się od taśmy transportowej. Rozciągnij
taśmę i przyklej ostatnią kropkę na dole szyby (pamiętając aby zachować pion kropek,
tzn. dolna kropka powinna znajdować się w tym samym miejscu co kropka górna np.
po lewej stronie zaznaczonego markerem punktu).

JEŚLI NIE UDA CI SIĘ ZACHOWAĆ PIONU – NIE PRZEJMUJ SIĘ 😊
Oznakowanie będzie działać, a na tle krajobrazu za oknem nie zauważysz omyłek w
przyklejanych kropkach.

5. Kolejne taśmy naklej w ten sam sposób, trzymając się jednego obranego wzoru (np.
kropka przyklejona po lewej stronie zaznaczonego punktu).
6. Delikatnie odrywaj taśmę transportową od szyby, sprawdzając czy każda kropka
pozostała na szybie. Jeśli któraś z kropek nadal będzie przywierać do taśmy, dociśnij
ją palcem do szklanej powierzchni.
7. Przy użyciu rakli lub innego przedmiotu dociśnij każdą z kropek, aby usunąć
pęcherzyki powietrza. To wzmocni trwałość oznakowania.

Ważna informacja: taśmę można w dowolnym miejscu przycinać, a następnie operować
jej końcówkami według potrzeby.
Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego znajdującego się na
naszym kanale YouToube (kanał: Szklane Pułapki)

