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INDEN DU
STARTER
check din kniv

Det er yderst vigtigt at kniven skærer så dybt i
folien at den adskiller sig 100% fra det omkringliggende materiale. Et utilstrækkeligt tryk på
kniven eller en gammel/sløv kniv vil ofte resultere
i at Vinyl Removeren fjerne det udskårede grafik.
Det kan varmt anbefales at tjekke skærelisten for
slidtage og skader. Skærelisten er helt afgørende
for et perfekt resultat, hvor kniven afslutter korrekt
rundt om det udskårede og dermed giver et endnu
bedre resultat med Vinyl Remover.

Oppilning af bogstaver
For at få de bedste resultater når man piller
bogstaver, er det som udgangspunkt nemmest at
pille fra højre mod venstre som vist på billedet.

oppilning af tal

Når du piller tal, er det som udgangspunkt
nemmest at pille fra venstre mod højre for at få
de bedste resultater.

Scan QR koden og se video
demonstrationer på YouTube

signhacks.com

HURTIG
START
step 1

Placer dit job på bagsiden af din maskine, som
vist på billedet. Sørg for at jobbet bliver placeret
under røret.
Jobbet skal altid placeres med lineren ned
mod bordet. Skub de første 5-10 cm af jobbet
igennem maskinen og ud på bordet.

step 2
a)

b)

Skild folien fra lineren som vist på billedet
til venste (a) og sæt folien fast på toppen
af røret (b).
Bemærk: Det er nødvendigt med dobbeltklæbende tape på røret første gang du benytter
maskinen. Herefter har du mulighed for at tilføje
folien på den folie du tidligere har “strippet”. Når
du ønsker at skifte røret kan du enten a) Skære
folien af og genbruge røret, eller b) smide det
gamle rør ud med folien på og derefter sætte et
helt nyt rør på. (Pap er anbefalet men alt dur)

step 3

Du kan nu dreje håndtaget og se maskinen
“strippe” din folie. Brug en hånd til forsigtigt
at hjælpe lineren væk fra maskinen.

VIGTIGT: For at få de bedste resultater er det
vigtigt at a) folien holdes stramt mens den
skilles fra lineren. b) folien ligger fladt på bordet.
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DEN PERFEKTE
KOMBINATION
Strip dit job med din Vinyl Remover og tilføj derefter applikations tape med din
Speed Applicator!

Strip dit job

Start med at strippe dit job med din Vinyl
Remover.

appliker dit job

Tilføj derefter nemt og enkelt applikations tape
på dit job med din Speed Applicator.

speed applicator
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