
Monteringsguide
Sørg for sidde et sted uden for meget støv eller vind inden du går igang med nedenstående.

Det vigtigste for en god montering, er at der ikke kommer støv eller snavs mellem skærmen og 
skærmbeskytteren, så vær omhyggelig med rengøringen inden du påsætter.

1.
Pakken indeholder udover Glass Armor skærmbeskytter:

1. Alcohol-klud til rengøring. 2. Microfiber-klud til aftøring.
3. Støv-fjerner klistermærke.

2. Rengør din skærm for støv, fedtede fingre osv. med alcohol-kluden. 
Telefonen skal være helt ren inden du fortsætter.



3.
Rengør din iPhone for væskerester med microfiber-kluden.

Sørg for, med kluden, at alt støv og snavs er fjernet, så skærmen er helt ren.
Gør klar til at adskille skærmbeskytteren fra den hvide bagplade.

4.

Adskil skærmbeskytteren fra bagbeklædningen. Sørg for altid at holde det vandret med den 
klistrede side nedad, så der ikke kan lande støv på denne side.  

Lad først skærmbeskytteren forsigtig ligge på iPhonen, uden at trykke ned på skærmen, 
så kan du forsigte skubbe glasset frem og tilbage, så du er sikker på kamera, højttaler og 

Home knappen sidder helt perfekt.



5. Når du er helt tilfreds med placeringen, kan du trykke ned på midten, og så småt
begynde at trykke luften ud under skærmen.

6.
Hvis du har lidt luftlommer hængende langs kanten eller i hjørnerne, kan du med en negl

lige vippe kanten på glasset op, og trykker luften ud,  
i takt med du lader glasset falde på plads igen. Evt. mindre luftlommer som kan 

være svære at klemme ud, vil typisk forsvinde af sig selv i løbet af 24 timer.



7.

Hvis du opdager et stykke støv under glasset efter montering, kan du pille glasset af igen. 
Det er vigtigt du sørger for stadig at holde klisterdelen af glasset konstant nedad, så der ikke 
lander yderligere støv på det. Herefter kan du vha. støv-fjerner klistermærket forsigtigt duppe

klistersiden de steder hvor der er snavs.  
Vi anbefaler du klipper klistermærket ud i 3 stykker inden, da det er lettere at styre i mindre 

størrelser, og samtidig gør man har flere ‘rene’ klistermærker at forsøge sig med.

8.
Glasset kan i øvrigt fint genbruges på en anden iPhone, dog helst samme model, da

huller til sensor & højttaler er lidt forskellige fra iPhone 6 til iPhone 7.
Vi er sikre på du bliver tilfreds med Glass Armor - ellers hører vi naturligvis  

meget gerne fra dig.

www.makeitstick.dk


