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INEAR configurator
https://inears.variphone.com/
Klein detail, groot verschil
Gebruik onze customizer en ontwerp uw eigen in-ear. Verken ons uitgebreid gamma aan designopties en
neem dan een weloverwogen beslissing. Combineer, vergelijk en experimenteer tot u het perfecte design
hebt gevonden…
Quick start uitleg:
(Opmerking: eventuele meerprijs wordt steeds onderaan aangetoond: “Estimated Design Surcharge”)
Stap 1: Maak een keuze voor de kleur van de body
Kies uit 7 basiskleuren, na selectie zal de foto wijzigen naargelang het gekozen design.

Indien de kleur naar wens is, klik op ‘Next step’ (volgende stap)
Stap 2: Maak een keuze voor de kleur van de faceplate
2.1 Links en rechts identiek? Selecteer de gewenste optie “Configure left and right seperately”
2.2 Maak een keuze uit Transparant, Opaque, Spiegeleffect of Glitters
2.3 Ga naar “Next step” indien u Graphics wenst of indien uw keuze gemaakt is
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Stap 3: Maak een specifiek design voor uw in-ear
Indien gewenst, maak een keuze voor de Graphics.
Zoniet ga onmiddellijk door via “next step” (zie stap 4 Review).
3.1 Maak een keuze uit Gallery, Logo, Tekst, Uploads
3.1.1 Gallery
Selecteer het gewenste design uit de vooropgestelde lijst

3.1.2 Logo
U kan het gekozen logo selecteren, en deze op een gewenste plaats positioneren met behulp van een
aantal muisklikken. (Hou er rekening mee dat een logo best zichtbaar is in combinatie met een opaque
achtergrond.)

0621V1

3.1.3 Tekst
U kan een beperkte tekst naar keuze ingeven, in de voorziene vakken. Maak daarna een keuze uit de
gewenste kleur/lettertype. Van zodra uw keuze gemaakt is, klikt u op “Add tekst to design” (Voeg tekst toe
aan ontwerp). Het ontwerp die tevoorschijn komt, kan u naar keuze positioneren, groter/kleiner maken.

3.1.4 Uploads
Opgelet: Bepaalde combinaties zijn niet mogelijk, maar dit wordt duidelijk aangegeven:
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Stap 4:Review

Controleer uw definitieve ontwerp. Wilt u toch nog wijzigingen aanbrengen? Ga dan via Previous terug
naar de vorige stappen. Wilt u uw ontwerp indien en opslaan? Vul dan uw mail-adres in. U ontvangt een
kopie van uw ontwerp in PDF-file.
Stap 5: FINISH

Indien u tevreden bent over het design, dan kan u deze makkelijk downloaden.
Bent u nog niet tevreden of wenst u een ander design? Klik dan op Create another.

