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MAAK HET BEELDSCHERM GRONDIG 
SCHOON
Zet uw telefoon uit en verwijder alle accessoires (koker, 
schermbescherming enz). Maak het beeldscherm grondig schoon, 
zelfs als de telefoon zojuist uit de verpakking komt. Begin met het 
natte doekje, gevolgd door het doekje van microvezel. Schenk 
extra aandacht aan de ronde hoeken. Gebruik de bijgeleverde 
sticker voor het verwijderen van eventuele stof- of pluisdeeltjes. 
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PLAATS HET EZ-INSTALLATIEFRAME OP DE 
TELEFOON. 
U moet het installatieframe gebruiken zodat de InvisibleShield 
goed recht wordt aangebracht. Als uw InvisibleShield niet recht 
ligt, kan dat tot functionaliteitsproblemen leiden. De bovenkant 
van het frame is gemarkeerd met het InvisibleShieldlogo en past 
op de kant van uw telefoon waar de luidspreker zit. 

Plaats het EZ-installatieframe bovenop uw toestel en druk deze 
stevig aan. Controleer de hoeken om er zeker van te zijn dat het 
frame recht ligt.
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VERWIJDER TAB 1.  AFHALEN EN 
PLAATSEN.
Voordat u de InvisibleShield op het EZ-installatieframe plaatst, 
moet u erop letten dat de bovenkant van de InvisibleShield 
een uitsnijding heeft die precies om de luidspreker van uw 
telefoon past. Dit deel gaat aan de bovenkant van het EZ-
installatieframe—het gedeelte met het InvisibleShield-logo. 

Haal de doorzichtige beschermlaag los gelabeld #1. Raak het 
blootliggende oppervlak NIET aan. Gebruik de tabs van het EZ-
installatieframe om de InvisibleShield in het EZ-installatieframe 
te plaatsen. 

AANBRENGEN MET BEHULP VAN SPATEL.
Druk met uw vinger op de InvisibleShield vlakbij het midden van 
het scherm. Verwijder vervolgens voorzicht het EZ-installatieframe 
en haal voorzichtig de beschermlaag eraf.

Belangrijk: Dit is een volledig zelfklevende 
beeldschermbeschermer. Hoewel de 
procedure niet moeilijk is, vereist het 
aanbrengen van de beschermlaag aandacht 
voor detail. Neem de tijd om elke stap 
zorgvuldig en grondig uit te voeren. 
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ti
p Houd voor het volgende deel de spatel met vier vingers 

vast wanneer u deze over de lengte van het scherm haalt. 
Hierdoor ontstaat een stevige, stabiele druk.

Begin aan de onderkant van het scherm, pak het zachte gedeelte 
van de spatel vast en haal deze in één soepele beweging naar de 
bovenkant van het beeldscherm. 

Begin vervolgens opnieuw aan de onderkant van het beeldscherm 
en haal de spatel naar links omhoog van het beeldscherm. Herhaal 
deze beweging ook voor de rechterkant van het beeldscherm. 
Gebruik tot slot uw duimen om de InvisibleShield langs de randen 
van het beeldschermen aan te drukken. 
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VOLTOOIEN.
Gebruik het harde gedeelte van de spatel om eventueel 
overgebleven luchtbelletjes weg te werken.

Vanwege de volledig zelfklevende laag kunt u een hardnekkig 
luchtbelletje tegenkomen. U kunt voorzichtig de rand van de 
InvisibleShield die zich het dichtst bij de luchtbel bevindt optillen 
en de spatel gebruiken om dat gedeelte van de InvisibleShield 
opnieuw aan te brengen. Voor hardnekkige luchtbelletjes kunnen 
meerdere keren nodig zijn om ze te verwijderen.

Til opnieuw de rand omhoog die zich het dichtst bij het 
luchtbelletje bevindt. Gebruik de spatel, druk het resterende 
gedeelte van het luchtbelletje naar de opgetilde rand van het glas.  

Bekijk de installatievideo op www.zagg.com/gceinstall

Wanneer u een gedeelte van de InvisibleShield optilt, dan 
stelt u dat gedeelte bloot aan stofdeeltjes. Gebruik zo nodig 
opnieuw de sticker om eventuele stofdeeltjes te verwijderen 
voordat u de InvisibleShield opnieuw aanbrengt.

Wanneer u de bestaande glasbeschermlaag verwijdert, doe dat 
dan voorzichtig om letsel als gevolg van splinters of gebroken 
glas te voorkomen.
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GEFELICITEERD! 

U heeft nu een gladde, sterke beschermlaag 
voor uw beeldscherm met ronde hoeken. 
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Verhoog de aanraakgevoeligheid van het beeldscherm: 
Instellingen> Geavanceerde functies > Aanraakgevoeligheid > 
Aanzetten


