Algemene Instructies
Het is belangrijk om eerst de instructie video op WWW.BIGWIGZ.NL te bekijken voordat u begint.
Benodigde gereedschap: 1) Vochtige doek 2) Föhn 3) Schaar
Bijgevoegd door Bigwigz.nl: 1) Snijdraad 2) Plastic kaart 3) Test folie

1) Maak de club schoon met een vochtige doek. Door het plastic heen ziet u de snijdraad.
Het snijdraad geeft aan waar de folie wordt gesneden.
2) Plak het snijdraad onder de top van de kromming . Let erop dat het snijdraad zich aan de
bovenkant bevindt. Druk vervolgens stevig aan.
3) Dit snijdraad bepaald waar de folie wordt gesneden. Plak daarom het snijdraad zo correct
mogelijk om het clubhoofd heen.
4) Als het snijdraad eenmaal rondom het clubhoofd vast geplakt is blijft er een stuk snijdraad over.
Het overgebleven snijdraad wordt gebruikt als handvat en dienst eraan te blijven zitten.
KNIP NIET HET GEHELE SNIJDRAAD DOOR !!!

5) Begin bij de hak (bigwigz logo) en vervolgens richting de teen. Plak de folie boven de
scheiding van raakvlak.

. clubhoofd en gebruik hierbij
6) Verwarm de folie aan de plakzijde. Veeg de folie over het
uw duim.
7) Blijf de folie verwarmen om vouwen te corrigeren. Door de folie warm te maken kunt
u meerdere keren correcties uitvoeren.
8) Gebruik de plastic kaart om de folie de randen en het snijdraad stevig aan te drukken.
9) Om het snijdraad te kunnen gebruiken knipt u een stukje in het plastic, circa
drie centimeter vanaf de folie.
Belangrijk: knip niet door het snijdraad
10) Vouw het snijdraad terug en houdt het vast op het punt waarin geknipt is
en trek het restant snel terug richting de shaft. Hierdoor ontstaat er een
handvat voor het gebruik van het snijdraad.

11) Houdt de clubhoofd in uw handpalm in een stand van 45 graden. Trek in een
vloeiende beweging het snijdraad om het clubhoofd heen.
12) Verwijder het snijdraad en de restanten van het clubhoofd.
13) Verwarm de folie met daarbij specifiek de randen. Druk de randen stevig aan met uw duim om
loslating te voorkomen.
14) Verwarm de folie nogmaals en gebruik de plastic kaart om extra druk uit te oefenen op de
randen.
15) Herhaal dit zo vaak als nodig.

Maak golfen persoonlijk !!

