
iPhone 6 monteringsinstrukser
1. Gør bagsiden af din iPhone ren, og læg den på skærmen (sørg for at underlaget er 

rent, så man undgår ridser i skærmen)

2. Adskil skin fra bagpapir, og placer det på bagsiden af iPhone’en.  
Monteringen består af 2 faser. Først kommes selve bagsiden på, bagefter fastgøres 
siderne. 

Skinnet skal ‘lægges’ ned på telefonen gradvist fra toppen af telefonen. 
Dvs. start med at få hullet til kamera/blitz til at passe, herefter Apple logoet, og til slut 
bunden.  

 



Hullerne samt Apple logoet skal passe perfekt, mens skinnet i bunden skal have lige 
langt til begge sider og hjørner, når man ser ned på skinnet direkte oppe fra. 

 
 
 
Hvis du opdager undervejs at det kommer lidt skævt på, så riv det tilbage/af igen, i en 
hurtig bevægelse. 

3. Når skinnet sidder perfekt på bagsiden, gnub det da lidt på plads. Find herefter en 
hårtørrer frem for at fastkøre skinnets sider til iPhonen.

4. For at skinnet kan klæbe sig helt ind til de buede kanter på siderne af en iPhone 6, 
kræves lidt varme for at blødgøre skinnet under monteringen, så det kan sættes sig helt 
fast. 
Brug derfor en hårtørrer på højeste varmeindstilling, til i få sekunder at varme siden af 
skinnet op, inden det gnubbes på med fingeren.  
 



 
 
Start med siderne, en ad gangen, og top og bund til slut. Varm op i få sekunder, og gnid 
det herefter på siden af skinnet med en finger i nogle sekunder, til det sidder helt tæt 
fast. Jo længere du gnider, des bedre sætter det sig fast.

Hvis der er nogle enkle kanter eller hjørner der ikke har sat sig helt fast, kan de varmes 
hurtig op igen, og derefter gnubbes igen. Det kan ikke gøres for meget. Efter nogle timer 
har skinnet sat sig helt fast, men er naturligvis lige så let at fjerne igen som til iPhone 4/5.

Skinnet efterlader ingen spor på telefonen ved afmontering, (rives bare af med fingrene) 
men kan ikke genanvendes når det først er fjernet.






