SHEERLIGHTS
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Stap 1 Bepalen waar en hoe het product wordt gemonteerd.



De steunen die worden meegeleverd zijn universeel;
Ze kunnen zowel tegen de wand/raam als tegen het plafond gemonteerd worden;




Per steun zijn 2 schroeven voldoende bij een degelijke ondergrond;
Wanneer de steunen in het steen/beton worden geplaatst moeten de schroeven minimaal
3,5mm dik en 4 cm lang zijn i.c.m. een 6mm plug;
Er zijn diverse voorgeboorde gaten in de steun aanwezig;



Stap 2 Uitmeten van de steunen.




De steunen kunnen op elke willekeurige plek over de gehele breedte van de casette/profiel
geplaatst worden;
Om een juiste verdeling te krijgen van de meegeleverde steunen, plaatst u aan beide zijden
een steun op minimaal 5cm en maximaal 10cm vanaf elke zijkant;
De tussenliggende ruimte verdeelt u gelijkmatig met de eventueel resterende steunen;

Stap 3 Het monteren van de steunen




Zoals bij stap 1 vermeld kunnen de steunen op de wand/raam of tegen het plafond
gemonteerd worden;
Bij op de dag montage kan alleen gekozen worden voor wandmontage;
Bij in de dag montage kan in sommige situaties gekozen worden voor zowel wand- als
plafondmontage;

Wandmontage
1. Bepaal waar het product moet komen;
2. Als dit bepaald is kunt u een van de steunen gebruiken om alle gaten af te tekenen met een
potlood;
3. Gebruik een potlood, omdat een potloodstreepje nog afneembaar is en een stift/pen vaak
niet;
4. Belangrijk is dat de steunen op de zelfde hoogte worden gemonteerd. Pak hiervoor een vast
meetpunt(bijv plafond of vensterbank);
5. Een waterpas of laser kan ook een handig gereedschap zijn voor het uitlijnen van de steunen;
6. Zorg ervoor dat de steunen recht en even hoog geplaatst worden;
7. Bij voorkeur de schroefgaten onder elkaar gebruiken, indien mogelijk;
Plafondmontage
1.
2.
3.
4.

bepaal waar het product moet komen
als dit is bepaald kun je een steun gebruiken om de gaten af te tekenen met een potlood
een potloodstreepje is nog afneembaar en een stift/pen vaak niet.
belangrijk is dat de steunen op de zelfde hoogte worden gemonteerd. Pak hiervoor een vast
meetpunt(bijv plafond of vensterbank)
5. LET OP: bij plafondmontage kunnen soms (bijv slecht stucwerk) de steunen iets afwijken in
hoogte en zal het product lastiger in de steunen te drukken zijn. Een vast meetpunt kan dit
in de meeste gevallen voorkomen;
6. Zorg ervoor dat de steunen recht en even hoog geplaatst worden;
7. Bij voorkeur de schroefgaten achter elkaar gebruiken, indien mogelijk;



Zorg ervoor dat het gat in steen/beton minimaal 5,5 cm diep wordt geboord. Zorg ervoor dat
de plug dan min. 0,5 cm in het steen/beton zit.

Stap 4 Het ophangen/plaatsen van het product



A





D

Verwijder al het verpakkingsmateriaal;
Aan de achter zijde van de casette zit een opstaand randje (zie B). Houd het product met 2
handen vast en plaats het product dan iets gekanteld naar voren (zieC);

B

C

Vervolgens wordt het opstaande randje van de casette op de haakjes van de steun geplaatst;
Hierna kan het product voorzichtig naar de gevel/raam gekanteld worden(zie A);
Dit kan met enige tegendruk gepaard kan. Druk net zolang totdat je een klik hoort en het
lipje van de steun aan de voorzijde zichtbaar is (zie F);
Let op dat elke steun zo wordt vast geklikt en het product goed is gemonteerd;

E

F

Stap 5 Het testen van het product


Als alle vorige stappen zijn uitgevoerd kan het product bediend worden;

