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Gebruik maken van de 3M -sticker

We zien dat sommige klanten de 3M-sticker op een verkeerde wijze gebruiken! 

Ter verheldering: De 3M sticker is alleen bedoelt voor oppervlaktes waar de anygrip houder niet blijft zitten!

De houders zelf blijven op bijna alle oppervlaktes zitten. De 3M sticker is vooral bedoelt voor plekken waar 

de Anygrip houders niet aan vast blijft zitten, dit zijn eigenlijk alleen oppervlaktes die luchtdoorlatend 

zijn of niet vlak, verder heb je de 3M sticker niet nodig! LET OP: plak de 3M sticker niet tegen de Anygrip 

houder aan! De plaklaag van de 3M sticker dient op de oppervlakte waar je de houder wilt hebben 

geplakt te worden!

Mocht je de houder op een ongelijk of luchtdoorlatende oppervlakte willen bevestiging 

doe dat dan als volgt.

Dit is de 3M sticker (rode zijde en zwarte zijde)

Stap 1: Haal de rode 3M sticker af!

Stap 2: De witte onderkant is plakkerig, deze dien je te plakken op de door jouw gewenste oppervlakte!

Stap 3: Als je de 3M-sticker juist hebt geplakt heb je nu een sticker op je dashboard 

met een zwart bovenkantje.

Stap 4: Op de zwarte gedeelte van de sticker bevestig je 

nu de Anygrip Houder zoals je dat normaal ook zou doen! 

Dus geen lijm of iets dergelijks gebruiken! Gewoon de 

houder zelf er op bevestigen!

LET OP! Sommige klanten plakken de witte 

onderkant direct op de Anygrip houder. 

DIT IS NIET DE BEDOELING!


