atfolix.com

atFoliX beschermende displayfolie
Montage-instructie (MET afwerkingslip)

facebook.de/atfolix
youtube.com/atfolix

V 2016.01.11-DE

Nederlandse – Installatie instructies:
http://atfolix.info/manuals/nl
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DIT PRODUCT IS BESCHERMD
DOOR EEN PRODUCTBESCHERMENDE FOLIE. DEZE
KAN - NAARGELANG DE SOORT
FOLIE - GEKLEURD ZIJN OF EEN
PATROON BEVATTEN EN MAG PAS
NA DE SUCCESVOLLE MONTAGE
VERWIJDERD WORDEN.

I) Om een eerste indruk van de folie te krijgen op het vlak van de vorm
en juiste pasvorm raden we aan ze in onveranderde toestand eens op de
display te leggen.
II) Geen stof! Monteer de beschermende displayfolie in een omgeving
met zo weinig mogelijk stof - bv. in de badkamer. Laat daarvoor enkele
minuten het warm water lopen zodat er waterdamp ontstaat. Zo worden
de stofdeeltjes in de lucht gebonden en worden statische opladingen
vermeden.
III) Als er toch fijne stofdeeltjes tussen de display en de beschermende
folie geraakt zijn (de reden voor luchtbelletjes die niet meer weggestreken
kunnen worden), kunt u de stofdeeltjes met de meegeleverde stofverwijderaar verwijderen. Hef de beschermende folie op met behulp van een aan
de hoek aangebrachte kleefstrook en trek deze zo ver als nodig weg. De
stofdeeltjes kunnen dan opgedept worden met de stofverwijderaar.
IV) Indien nodig, kunt u de folie verwijderen en de procedure herhalen.
Maak de folie daartoe voorzichtig los met behulp van een kleefstrook en
reinig de hechtingslaag met warm water en een beetje afwasmiddel. U
kunt de folie daarbij ook reinigen met uw vingers. Veeg de waterdruppels
daarna voorzichtig weg en begin van in het begin.

ALTERNATIEVE MONTAGEMETHODE
!
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Voor een bijzonder gemakkelijke montage bevelen we
onze „scharniermethode“ aan. Deze vindt u op pagina 6.

OPBOUW VAN DE BESCHERMENDE FX-DISPLAYFOLIE
A) Productbeschermende folie met afwerkingslip
B) Beschermende displayfolie
C) Draagfolie met lasergravure op de lip

A
B
C
INHOUD VAN DE VERPAKKING

– beschermende displayfolie
– montage-instructie
– rakel (montagekaartje)
– vacuüm microvezeldoek
– stofverwijderaar
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VOORBEREIDING
1 De productbeschermende folie met
afwerkende lip moet eerst voorbereid
worden, zodat ze op het einde van de
montage gemakkelijk verwijderd kan
worden.

1

Hef daarvoor de afwerkingslip iets op,
zodat de productbeschermende folie in
deze hoek wat loskomt van de
beschermende displayfolie.
2 + 3 Reinig de display grondig en
met een beetje druk met behulp van het
microvezeldoekje. Verwijder
hardnekkiger vuil met een geschikt
schoonmaakmiddel.
Let in het bijzonder op een stofvrije
omgeving. Om een perfect resultaat te
verkrijgen moet de display stofvrij zijn.

2

Grotere stofdeeltjes kunnen gewoon
verwijderd worden met de stofverwijderaar.

3

MONTAGE
4 Buig nu de gegraveerde lip naar
achteren en trek de draagfolie ongeveer
een derde weg.
Raak de nu vrijliggende hechtingslaag
niet aan en zorg voor een zo weinig
mogelijk stoffige omgeving.

4
5 Plaats nu de folie over het apparaat.
Vermijd daarbij voorlopig het contact
tussen de display en de vrijliggende
hechtingslaag.

5

Let er a.u.b. dat eventueel aanwezige
openingen centraal om de oortjes,
camera enz. lopen en dat de kanten
van de folie parallel met de kanten
van de display lopen.
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6 Wanneer de folie correct geplaatst
is, raak met het bovenste, vrije gedeelte
van de beschermende displayfolie de
display aan. Door het aanzuigeffect
wordt het bovenste gedeelte van de folie
vastgemaakt op de display.

6
7 + 8 Trek nu de draagfolie onder de
beschermende displayfolie langzaam
weg en strijk er daarna met het
montagekaartje over met gelijke druk.

7

8
9 + 10 Wikkel het microvezeldoekje
om het montagekaartje en strijk
eventueel ontstane ingesloten lucht weg
naar de randen.

9

10
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11 Nu nog de productbeschermende
folie verwijderen met behulp van de
afwerkingslip:
hef daarvoor de afwerkingslip lichtjes op
en trek de productbeschermende folie
nu voorzichtig volledig weg.

11

Let er op dat de eigenlijke
beschermende displayfolie niet loskomt
van de display. Houd indien nodig de
folie vast.

TIP: Trek de productbeschermende folie in een zo vlak mogelijke hoek
weg:

Blink de beschermende displayfolie vervolgens op met het microvezeldoekje.
Zo kunnen ook kleine hoeveelheden ingesloten lucht weggewerkt worden.
Klaar. Uw display is nu beschermd tegen krassen en slijtage door alledaags gebruik.

Voor video‘s, handige tips, instructies in
andere talen en voor informatie over onze
folies bezoek ons op:
http://atfolix.info/manuals
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ALTERNATIEVE MONTAGE VAN DE FXBESCHERMENDE FOLIE –
DE SCHARNIERMETHODE

We hebben nog een andere methode ontwikkeld waarmee de montage van
beschermende displayfolie gegarandeerd lukt.
Deze montagemethode kan gemakkelijk uitgevoerd worden, omdat de
beschermende displayfolie bij de montage aan een geïmproviseerde
scharnier op zijn plaats wordt gehouden.
U hebt daarvoor twee kleefstroken met een lengte van ongeveer 5-3 cm nodig.
Voorbereiding: reinig eerst uw display zoals beschreven op pagina 3 onder
1-3

1

2

1 Bevestig de lange kleefstrook in het onderste gedeelte op de
beschermende displayfolie en plaats de folie precies op uw apparaat.
2 Leg de kleefstrook nu om de onderkant van het apparaat en maak deze
vast op de achterkant van uw apparaat.

3
4
3 Bevestig de korte kleefstrook nu op de tegenoverliggende kant op de
beschermende displayfolie (over de gegraveerde lip).
4 Leg nu de gegraveerde lip naar onderen en verwijder zo voorzichtig de
hele draagfolie. Houd de displayfolie ondertussen met de kleefstroken naar
boven.

5
6
5 Houd de beschermende displayfolie zacht aangespannen en leg ze met
behulp van de bovenste kleefstrook op de display.
6 Strijk de folie op de display glad en verwijder vervolgens de
productbeschermende folie zoals beschreven op pagina 4 vanaf punt 9
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