إرشادات تثبيت أفالم إيفوفيلم  EVOFILMغير الالصقة لتظليل نوافذ السيارات ()Arabic
شكرا الختيارك أفالم ® EVOFILMلسيارتك .تأكد من اتباع التعليمات والعمل بهدوء وبطريقة منظمة لتحقيق أفضل النتائج .ال تتسرع .إن أفضل نصائحنا المهنية
ً
لضمان تثبيت الفيلم بنجاح هي العمل جيدًا ،والحصول على قدر كاف من الراحة ،وأال تضغط نفسك في الوقت.

تعليمات العمل
.1

تأكد بأنك طلبت واستلمت الفيلم المناسب قبل بدء التثبيت .يُرجى مالحظة أنه من غير الممكن الحكم على ما إذا كان حجم الفيلم مناسبًا من خالل وضعه مقابل
زجاج النافذة ،ولكن يمكن التأكد من الشكل فقط .مع العلم أن الفيلم يتمدد أثناء التثبيت.

.2

ابدأ بتنظيف زجاج النافذة من خارج السيارة بمنظف زجاج عادي وقطعة قماش للتنظيف ( .)xهذا سيسهل رؤية مكان األوساخ واألتربة من الداخل .ل ّمع
زجاج النافذة بقطعة قماش مصنوعة من األلياف الدقيقة ( .)xثم نظف زجاج النافذة من داخل السيارة جيدًا إلزالة الشحوم واألوساخ واألتربة .أنه هذا
التنظيف بمسح زجاج النافذة بمادة اإليثانول للحصول على نافذة نظيفة تما ًما .هام! ّ
نظف حواف زجاج النافذة بعناية خاصة.

.3

امأل دلو بالماء الدافئ وضع األفالم المراد تثبيتها في الدلو .امزج سائل التثبيت بالماء الدافئ في زجاجة الرش .ر ّكب كاشطة التثبيت .ارتد القفازات لتجنب
اتساخ الفيلم أو الزجاج ببقع الشحوم عند تثبيت الفيلم.

.4

ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت إيفوجل  EVOGELبطول حواف زجاج النافذة التي سيُثبت الفيلم عليها باستخدام الفرشاة اإلسفنجية .سيساعد الجل على تثبيت
حواف الفيلم في موضعها الصحيح أثناء عملية التجفيف لتجنب ارتفاع الحواف.

.5

رش زجاج النافذة بسائل التثبيت .رش الفيلم بسائل التثبيت .ضع الفيلم على زجاج النافذة واضبطه حتى يُثبّت بطريق ٍة صحيحة .بالنسبة لزجاج النوافذ الثابتة مثل
النوافذ الخلفية ونوافذ صندوق األمتعة ،إلخ ،يجب وضع الفيلم في وسط زجاج النافذة .أما على زجاج نوافذ األبواب ،فيجب وضع الفيلم على الحافة العلوية.
(انظر صفحة  2لمزيد من المعلومات المفصلة عن كيفية تثبيت الفيلم على زجاج نوافذ األبواب).

.6

حرك كاشطة التثبيت برفق وبطريقة منظمة فوق الفيلم لسحب معظم الماء الزائد بين زجاج النافذة والفيلم وإزالة
رش الفيلم
كثيرا بسائل التثبيت قبل الكشط .ثم ّ
ً
الفقاعات والثنيات .ال تحرك أبدًا الكاشطة فوق فيلم جاف وال تضغط بشدة باستخدام الكاشطة ،ألنها يمكن أن تخدش الفيلم.

.7

رش الفيلم مجددًا .اضغط الكاشطة بقوة أكبر ً
قليال على الفيلم ثم ابدأ في سحب سائل التثبيت الموجود بين زجاج النافذة والفيلم .كرر عملية الرش والكشط من 3
إلى  5مرات إلى أن يخرج الماء الموجود بين الفيلم وزجاج النافذة ويتمدد الفيلم على نح ٍو صحيح .سيتمدد الفيلم عادة بين  3إلى  5مم عند التثبيت الصحيح.

.8

بمجرد االنتهاء من التثبيت ،كرر كشط جميع حواف زجاج النافذة .غالبًا ما يتجمع سائل التثبيت الزائد غير المرئي للعين على حافة الفيلم ويجب كشطه أو
مسحه .كما يجب مسح جل التثبيت الزائد الذي يُضغط للخارج بقطعة قماش مبللة .استخدم الكاشطة الدائرية للوصول إلى الزوايا.

.9

اتركه يجف .أوقف سيارتك في مكان بارد بأبواب مفتوحة أثناء عملية التجفيف .ال توقف سيارتك في الحرارة وأشعة الشمس مباشرة ً بعد التثبيت .قد يؤدي
التجفيف بسرعة كبيرة إلى عدم التصاق الفيلم بطريقة صحيحة.

 .10إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت أو بعده ،أزل الفيلم وأعد تثبيته وفقًا للتعليمات .هذا غالبًا ما يحل المشكلة .إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التثبيت ،يُرجى
االتصال بنا حتى نتمكن من مساعدتك.

ملحوظة! ال تُبّت فيلم التظليل في درجة حرارة أعلى من  25درجة مئوية أو أقل من  4درجات (التجمد) ،حيث قد تحدث مشاكل عند التجفيف واللصق .ال
توقف سيارتك في الحرارة أو أشعة الشمس أو درجة حرارة متجمدة بعد التثبيت .وقت التجفيف من  1إلى  5أيام حسب درجة الحرارة.
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Installation of tint film on windowpanes in doors.
تثبيت فيلم التظليل على زجاج نوافذ األبواب
.1

ابدأ بإنزال النافذة لألسفل مسافة  10سم تقريبًا .ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت إيفوجل باستخدام الفرشاة اإلسفنجية على طول حواف زجاج النافذة .رش
زجاج النافذة بسائل التثبيت.

.2

أخرج الفيلم من الدلو الممتلئ بالماء الدافئ ،ضع الفيلم وثبّته على الحافة العلوية من زجاج النافذة .ضع الفيلم بمسافة  2إلى  3مم أسفل حافة زجاج النافذة
بحيث ال يمكن سحبه من مانع التسرب المطاطي عند رفع النافذة .ال يمكن رؤية الفجوة الموجودة على الحافة العلوية بمجرد رفع النافذة (كما هو حالها في
أغلب األحيان).

.3

ابدأ في كشط النصف العلوي من زجاج النافذة حتى يُثبّت الفيلم بالكامل .امسح أي سائل أو جل على الحافة العلوية لزجاج النافذة قبل رفع النافذة .دع
النصف السفلي من الفيلم يتدلى بحرية على جانب الباب وارفع النافذة بعناية.

.4

ارفع النصف السفلي من الفيلم المثبت على جانب الباب ورش زجاج النافذة والجانب الداخلي من الفيلم بسائل التثبيت .يجب اآلن تثبيت الجزء غير
المثبت من الفيلم بين مانع التسرب المطاطي في جانب الباب وزجاج النافذة .ضع فيلم التظليل على زجاج النافذة واضغط الفيلم بيديك جزئيًا إلى جانب
الباب.

.5

ً
طويال زيادة عن الالزم وكان من
ثم استخدم الكاشطة الصفراء ذات الزاوية لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي بطريقة صحيحة .إذا كان الفيلم
الصعب تثبيت الفيلم بالكامل من دون ثنيات ،فيمكنك قطع الفيلم ً
قليال باستخدام السكين ،ولكن ال تنس رفع النافذة قبل قطع الفيلم .هام! يجب أن يمتد الفيلم
كثيرا من الفيلم.
 20مم على األقل أسفل مانع التسرب المطاطي حتى ال يلتصق به عند إنزال زجاج النافذة ،لذلك ال تقطع ً

.6

ً
وصوال إلى مانع التسرب المطاطي من أجل الضغط على السوائل الزائدة والفقاعات .الفيلم اآلن
رش الفيلم ثم اسحب الكاشطة من منتصف زجاج النافذة
في مكانه .اكشط الفيلم من  3إلى  5مرات حتى تختفي السوائل الموجودة بين زجاج النافذة والفيلم .ال تنس رش الفيلم بين عمليات الكشط .استخدم
الكاشطة الصفراء ذات الزاوية لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي الموجود في جانب الباب ومانع التسرب المطاطي لألبواب األخرى.

.7

اتركه يجف لمدة  2إلى  3أيام قبل تنزيل النافذة.

.8

إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت أو بعده ،أزل الفيلم وأعد تثبيته وفقًا للتعليمات .هذا غالبًا ما يحل المشكلة .إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التثبيت ،يُرجى
االتصال بنا حتى نتمكن من مساعدتك.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------هل تواجه مشاكل في التثبيت؟
اتصل بنا إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع التثبيت .يُرجى تجهيز المعلومات التالية عند االتصال بنا:
● رقم طلبك
●

معلومات عن طراز سيارتك وهيكل السيارة وسنة الطراز ،إلخ.

●

صورة لسيارتك من األمام والخلف والجوانب لرؤية هيكل السيارة وتفاصيلها

●

صور ألي خلل أو مشكلة ،ويفضل من مسافة بسيطة حتى نتمكن من تحديد النافذة ،مع صور مقربة للخلل.

●

قياسات الخلل أو المشكلة .خذ القياسات بحذر واذكر األبعاد بالمليمترات وما إذا كان الخلل أو المشكلة في جميع الجوانب أو جانب واحد.

االتصالcustomerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop • evofilmshop.contact :
مواعيد العمل :أيام األسبوع من الساعة  .17:00 -09:00الجمعة من الساعة  .16:00- 09:00الغذاء من الساعة ( 12.30-12بتوقيت جرينتش)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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