
- Untuk membuat tepi halus di ujung permukaan, gunakan pisau atau bilah yang sangat tajam
- Potong dengan sudut 45 derajat, dengan menggunakan tepi permukaan sebagai panduan

- Untuk menyambungkan film pada panel atau permukaan datar, aplikasikan bagian pertama film seperti biasa
- Letakkan bagian kedua film sejumlah 3 cm di atas bagian pertama film 
- Jangan lepaskan dulu bagian belakang film
- Gunakan pisau cukur atau pisau yang sangat tajam untuk memotong kedua lapisan film di bagian yang tumpang tindih
- Lepaskan bagian yang dipotong dari belakang 
- Lepaskan bagian belakang film dari lapisan kedua
- Gunakan kain mikrofiber untuk melekatkan film agar rekat ke permukaan 

Panduan Aplikasi Produk

SMART WHITEBOARD FILMS
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Untuk pengaplikasian Smart Whiteboard Films (SWF), mohon membaca seluruh instruksi di bawah ini secara cermat sebelum proses aplikasi dimulai. Anda
juga dapat menonton panduan aplikasi dalam bentuk video pada kanal Youtube kami di : becraft.

- Ukur area permukaan secara akurat untuk memastikan Anda memiiliki film yang cukup
- Ukur dan potong film agar sesuai dengan area yang diinginkan, sisakan 2 cm produk di setiap tepinya

- Pastikan permukaannya sesuai untuk SWF
- Permukaannya harus halus, non-absorbent dan bersih
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PERSIAPKAN area permukaan

UKUR area permukaan

POTONG film

CARA MENYAMBUNGKAN film

SWF memiliki perekat, dengan bagian belakang yang dapat dilepas. Hanya lepaskan bagian belakangnya saat Anda siap memasang film, sesuai langkah-langkah
berikut :
- Tempatkan film, tanpa melepas bagian belakangnya, di atas permukaan
- Mulai dari satu sisi, lepaskan lapisan belakang secara bersamaan di sepanjang film, 8 - 10 cm sekaligus
- Gunakan kain mikrofiber untuk melekatkan film secara merata ke permukaan, pastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak
- Pasang film dengan lembut dan merata di sepanjang permukaan, tarik bagian belakangnya 
- Jika Anda menemukan gelembung udara, lepaskan kembali film tersebut dengan hati-hati, keluarkan gelembung udara tersebut dan lanjutkan pemasangannya

03 APLIKASIKAN film

- Permukaan harus dirawat seperti permukaan papan tulis biasa
- Gunakan spidol dan cairan pembersih berkualitas baik, tersedia dari becraft.

06 PERAWATAN

enjoy the experiences
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