
TIPS EN TRUCS

!DIT PRODUCT IS VOORZIEN VAN EEN 
TRANSPORTBESCHERMFOLIE. DEZE FOLIE 
KAN GEKLEURD ZIJN OF EEN PATROON 

BEVATTEN EN DIENT VOORAFGAAND AAN DE 
INSTALLATIE TE VERWIJDERD WORDEN.

NATTEINSTALLATIE
Deze soorten folie zijn voorzien van een bijzonder sterke klevende silico-
nenlaag en is bovendien dunner en flexibeler dan alle andere FX-producten. 
Dat bemoeilijkt een conventionele installatie: we hebben daarom een nieuwe 
methode ontwikkelt, waarmee de installatie van de FX-Curved Screenprotector 
bijzonder eenvoudig en geheel zonder luchtbellen kan worden uitgevoerd: de 
natte installatie. 
• de screenprotector kan op elk gewenst moment worden verplaatst
• de screenprotector mag aan de klevende kant worden aangeraakt
• aanwezige stofdeeltjes worden gebonden
• luchtbellen kunnen zonder enige moeite worden weggewreven
• het beeldschermglas is veel schoner
• na het drogen hecht de screenprotector duidelijk beter op het scherm dan 

bij droge installatie
Deze methode zou met de meeste apparaten met zichtbaar afgeronde 
schermhoeken moeten werken, omdat deze apparaten normaal gesproken 
spatwaterdicht of zelfs waterdicht zijn - en er dus niet het gevaar bestaat dat 
er water aan de binnenkant van het apparaat komt. Bovendien wordt er maar 
een kleine hoeveelheid water gebruikt - het apparaat wordt absoluut niet 
ondergedompeld in water. 
Om een eerste indruk van de screenprotector te krijgen, wat betreft de vorm 
en de maat, raden wij u aan om deze vóór de installatie een keer op het 
scherm te leggen.
Wat heeft u nodig?
• Verstuiver (meegeleverd)
• Water/afwasmiddel
• Reinigingsdoek (meegeleverd)
• Kaartje om luchtbellen mee weg te wrijven (meegeleverd)
• FX-Curved Screenprotector (meegeleverd)
• een rustige plek

 1. INSTALLATIEVLOEISTOF
De verstuiver voor ongeveer de helft vullen 
met lauwwarm water en daarna een kleine 
(!) druppel afwasmiddel toevoegen. De 
verstuiver sluiten en zachtjes schudden, 
zodat het afwasmiddel volledig opgelost 
en verdeeld wordt. NIET hard schudden, 
anders ontstaat er teveel schuim, wat niet 
goed kan worden verstoven. 
 

2. FOLIE VORBEREITEN 

De FX-Curved zelf is voorzien van een gekleurde transportbeschermfolie, die 
VÓÓR de installatie moet worden verwijderd. 

3. REINIGING: 
Het scherm zoals gebruikelijk reinigen. 
Vetsporen en stof kunnen met de meege-
leverde reinigingsdoek zeer goed worden 
verwijderd. Als u één keer zachtjes op de 
verstuiver met de installatievloeistof drukt, 
kunt u de laatste stofdeeltjes binden en 
met de doek verwijderen.

 
4.FOLIE OP DE KLEVENDE KANT VERWIJDEREN:

Eerst moet de folie op de klevende kant van de screenprotector helemaal van 
de screenprotector worden getrokken. Vouw hiervoor het deel met de tekst 
naar achteren en trek deze in een scherpe hoek los van de screenprotector. 
Soms lukt dit beter vanuit de hoek en soms vanaf de rechte zijde. Dit hangt 
ervan af hoe de hoek van de folie gevormd is. Als een deel van de folie van 
de screenprotector is getrokken, kunt u de folie beterhouden, als u met de 
verstuiver een klein beetje vloeistof op de klevende kant spuit. 

5. DE SCREENPROTECTOR VOCHTIG MAKEN:

Als de folie van de klevende kant is getrokken, legt u de screenprotector met 
de voorkant naar beneden (u kijkt dan op de klevende siliconen achterkant) 
op de tafel. Druk vervolgens maximaal 1 tot 3 keer op de verstuiver om deze 
klevende zijde gelijkmatig te bevochtigen. De druppels worden het beste 
verdeeld door de sproeikop op een afstand van ongeveer 20 tot 30 cm van de 
screenprotector te gebruiken. 

6. POSITIONERING:
Nu wordt de screenprotector met de 
bevochtigde kant op het scherm geplaatst. 
Dit is een nogal glibberige aangelegen-
heid, omdat de screenprotector op het 
waterlaagje drijft: dit zorgt er echter wel 
voor dat u de screenprotector met een 
simpele beweging 100% precies op het 
scherm kunt plaatsen. Na het vinden van 
de juiste positie, kunt u een korte koffie-
pauze inlassen en de screenprotector even 
laten rusten. Daarbij verdampt het water, 
en de FX-Curved begint zich langzaam 
aan het scherm te hechten. Daarna drukt 
u de screenprotector voorzichtig vast op 
het scherm, zodat deze niet onbedoeld 
kan verschuiven. Dit werkt het beste met 
het meegeleverde kaartje, waarmee u met 
een lichte druk over de oppervlakte van 
de screenprotector wrijft. Het onder de 
screenprotector aanwezige water wordt 
op die manier weggeduwd, en de klevende 
kant van de screenprotector hecht zich aan 
het glas van het scherm. Opmerking: als u 

van tevoren het reinigingsdoekje om het kaartje wikkelt, wordt het water, dat 
aan de rand van de screenprotector verschijnt, voor een groot deel geabsor-
beerd - zo komt het apparaat met zo weinig mogelijk water in contact.  

7. EERST HET OPPERVLAK – 

en tenslotte de randen: het nog resterende water en eventuele luchtbellen 
worden nu met het kaartje weggewreven. 
Hoe meer druk daarbij wordt uitgeoefend, des te meer water wordt daarbij 
weggespoeld. Zo creëert u een goede eerste hechting; de screenprotector kan 
nu niet meer wegglijden. 
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OPBOUW VAN DE BESCHERMENDE  FX-DISPLAYFOLIE
A)  Productbeschermende folie met afwerkingslip
B)  Beschermende displayfolie
C)  Draagfolie met lasergravure op de lip

A
B
C

PACKUNGSINHALT
• FX CURVED Screenprotector
• verstuiver
• installatiekaartje
• vacuüm microvezeldoek
• stofverwijderaar



atFoliX FX-CURVED
EENVOUDIG NAT TE INSTALLEREN

atfolix.com

facebook.de/atfolix

youtube.com/atfolix
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8. AFGERONDE RANDEN –
geen probleem met een beetje geduld: het 
beste werktuig voor dit gedeelte zijn de dui-
men: het in dit deel nog aanwezige water 
wrijft u van binnen naar buiten weg. Daarbij 
zult u merken dat de screenprotector zich 
na elke keer wrijven beter aan het scherm 
hecht. Dit heeft niet alleen te maken met de 
druk die daar wordt uitgeoefend, maar ook 
met de lichaamswarmte: het microscopisch 
dunne laagje water verdampt zo namelijk 
nog meer, zodat de klevende kant zijn 
maximale kleefkracht kan ontwikkelen.

9. AFRONDEN

Als de screenprotector na een paar minuten nergens meer vanzelf loslaat, 
hoeft het apparaat nog te drogen. Het kan daarbij geen kwaad als de randen 
van het apparaat nog een beetje nagewreven worden. De maximale kleefkracht 
wordt na ongeveer 24 uur bereikt, wanneer het resterende water volledig is 
verdampt.
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INHOUD VAN DE VERPAKKING

• FX CURVED Screenprotector
• verstuiver
• installatiekaartje
• vacuümverpakt microvezeldoekje
• stofverwijderaar

Bezoek ons op: http://atfolix.info/manuals, 
voor video‘s, tips en trucs, instructies in 
andere talen en nadere informatie over 
onze screenprotectors.


