
TÄNAME TEID ET VALISITE LIFEPROOFi 

Siin on olulised juhised, palun ärge jätke seda lugemata ning 
ärge improviseerige. Järgige lihtsaid selgitusi ja te olete 
valmis ümbrise kasutamiseks 

KONTROLLIGE O-RINGI JA TIHENDIT 

1. Veenduge, et O-ring , laadimis pordi tihend ja telefoni 
ümbris on puhas mustusest  

2. Kui ümbris on must, siis kasutage sooja vett, puhastage 
ja instaleerige ümbris uuesti. 

VEE TEST 

Sinu ümbrise veekindlust on eelnevalt vees testitud. Kui sa 
plaanid oma seadet kasutada vees siis on soovituslik, et 
sooritad veetesti. 

P.S Ära installeeri seadet ümbrisesse veetesti tegemisel! 

INSTALEERI SEADE 

1. Eemalda kõik ekraanikaitsed ja puhasta seade 
kaasasoleva lapiga. 

Telefon peab olema oma origninaalmõõdus, kõik 
kiled ja lisad muudavad telefoni mõõtmeid! 

2. Aseta seade esiküljega ümbrise esimesse poolde ja 
vajuta tagumine pool kinni 

3. Sule laadimisport ja keera kõrvaklapi ümbris kinni 
4.  Programeeri Touch ID enne übrise instaleerimist 

 

EEMALDA SEADE 

1. Ava laadimisport ja kasuta münti eemaldamaks 
ümbrise pooled 

2. Aseta ümbris eemale ja eemalda seade 



KÕRVAKLAPPIDE ADAPTOR 

1. Keera kõrvaklappide kate lahti 
2. Sisesta adaptor ja keera kui see on kinni 
3. Sisesta kõrvaklapid 

HOOLDUS JA REMONT 

 Hoia, O-ring, ümbris, tihendid puhtana. 
 Tee vee test enne vees kasutamist, tee seda iga kolme 

kuu tagant 
 Kasuta puhtast vett pärast seebiga, puhstamist. 
 Varunda oma seadme andmeid regulaarselt 

 
Pärast suuremaid kukkumisi või kahjustusi, inspekteeri 
kahjustusi ja veendu, et ümbris, portide avad, tihendid 
on paigas, tee vee test enne kasutamist 

TÄHTIS TEADE 

Kõik LifeProofi tooted on testitud ja nende omadused 
vastavad lubadustele. See on Sinu vastutus et võtta 
tarvitusele mõistlike ettevaatusabinõusi kuidas sa kasutad 
oma seadet.  Seadme hädaohtu panemine on sinu enda risk 

LifeProofi toodete garantii katab ainult LifeProofi tooteid, 
see ei kata mitte ühtegi mitte-LifeProofi toote või seadme 
garantiid mitte mingil juhul.  

Konsulteeri LifeProofi toodete garantii tingimusi 
edasimüüjate juures. Maksimaalseks kaitseks järgi kõiki 
instruktsioone seoses Lifeproofi toodetega ja ära kunagi 
asenda või teosta pidevaid toote kontrolle, et kindlustada 
seadet. 

ÄRA KASUTA KAHJUSTADA SAANUD LIFEPROOFI 
TOODET SEADME KAITSMISEKS! 

ABI 



Kui sul on küsimus või probleeme kontakteertu LifeProofi 
supportiga. 

Palun ära tagasta oma toodet edasimüüjale 

ÄRA KASUTA KAHJUSTADA SAANUD SEADET 
NUTISEADME KAITSEMISEKS! 

 


