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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА САМОЗАЛЕПВАЩИ ФОТОТАПЕТИ
Преди да започнете
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да започнете да инсталирате вашият фототапет.
• Моля, проверете фототапета внимателно преди да продължите. Ако забележите някакви дефекти моля, спрете и се свържете с
нас веднага.
• Препоръчваме двама души да инсталират този фототапет, за за постигането на най-добри резултати.
• Да не се изрязва, преди да инсталирате.
• Уверете се, стената е добре подготвени, преди да започне инсталацията си

ВАЖНО - Ако вашият стени са прясно боядисани, изчакайте 2 - 3 седмици преди монтажа на фототапета
СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА СТЕНАТА
Правилната подготовка на стената ви е от решаващо
значение!
Премахнете
всички
видими
дефекти,
изгладете
неравностите и дупките.
Ако е възможно, премахване на всички ключове,
осветителни тела и други.
Премахнете всяка мръсотия, косми, прах или остатъци от
стари тапети със суха кърпа или парцал. Не използвайте
вода!
СТЪПКА 2: ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Разопаковайте.
Виж за номер на панела на гърба на всеки един. Панел # 1 е
първия панел в ляво.
Развийте всички панели и ги положете на пода,
отпечатаната страна, обърната към тавана.
Може да забележите, гънки и / или мехурчета, когато
развиете панелите. Не се тревожете, това е нормално.
Гънките ще изчезнат след като фототапета е залепен на
стената.
Ако сте закупили фототапет, който е по-малък от размера на
стената,
вземете размерите на стената ви,
за да
центрирате.

СТЪПКА 4: ЗАЛЕПЕТЕ (ЧАСТ 2)
Отлепете останалата част на панела постепенно.
Ние препоръчваме другият човек държи на дъното на
панела.
След монтажа на първият панел, и ако е необходимо, се
отстранят всички мехурчета, като леко ги тласка навън с
гумен ракел.

СТЪПКА 3: ОТЛЕПЕТЕ ПОДЛОЖНАТА ХАРТИЯ
Отлепете подложната хартия само в горната част на първия
панел.
НЕ отлепяйте подложната хартия наведнъж.

СТЪПКА 5: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАНЕЛИ
Започнете, като изравнявате пенел # 2 към панела # 1.
Просто се придържаме панела срещу ръба на първата, чрез
съчетаване на модела на изображението (застъпват се 1.0
см за улесняване на инсталацията).
Следвайте СТЪПКА 4 по-горе.
Повторете същия процес да се прилагат всички
допълнителни панели.
СТЪПКА 4: стик IT! (ЧАСТ 1)
Не забравяйте, че успехът на инсталацията ще зависи от
правилното поставяне на първия панел.
Придържайте се в горния ляв ъгъл на панела към горния ляв
ъгъл на стената ви. Това е най-лесният начин да започнете.
Използването на инструмент изглаждане или гумен ракел,
изглаждане на горната част на панела на стената. НЕ
натискайте за да се избегнат всякакви драскотини.

СТЪПКА 6: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАНЕЛИ
Започнете, като изравнявате пенел # 2 към панела # 1.
Просто се придържаме панела срещу ръба на първата, чрез
съчетаване на модела на изображението (застъпват се 1 см
за улесняване на инсталацията).
Следвайте СТЪПКА 4 по-горе.
Повторете същия процес да се прилагат всички
допълнителни панели.
СТЪПКА 7: ИЗРЯЗВАНЕ
След като са инсталирани всички панели, БАВНО отрежете,
ако е необходимо с макетен нож. Следвайте ръбовете на
вашата стена или таван, за да го направите.

