
Het is ten zeerste aan te bevelen de panelen eerst een half uur op vol vermogen te gebruiken alvorens de blindpanelen te plaatsen. De panelen kunnen namelijk iets 
uitzetten. Als dan de blindpanelen net iets te lang zijn kan dit problemen veroorzaken!!!  

 

 

 

Plaats het isolatiefolie (HT) 
tegen de wanden alvorens 
verder te gaan met het 
bevestigen van de panelen. 

 

Plaats het isolatiefolie (HT) 
tegen de wanden alvorens 
verder te gaan met het 
bevestigen van de panelen. Begin in een 
hoek met een 
hoekverbinding stekker (J). 
Monteer hierna de panelen tegen 
de klok in tot je bij de elektrische 
aanvoerleiding komt. De andere 
panelen met de klok mee 
monteren tot de volgende hoek. 
Daar een flex verbinding (X) of 
eindafwerking (H) gebruiken. 

 

De panelen worden tegen de 
muur bevestigd met behulp van 
bevestigingsbeugel (Y). De 
eerste beugel wordt op exact 
76mm boven de vloer 
gemonteerd, de volgende 
worden in de “female” kant van 
het paneel geschoven zodat 
alleen het laatst schroefgat nog 
zichtbaar is! Vervolgens 
vastschroeven.  

De aansluiting female (L) wordt op 
het lichtnet aangesloten. 
De kabel moet worden verbonden 
met de thermostaat (G). De 
eindafwerking (H) wordt aan de 
andere kant van de aansluiting (L) 
gemonteerd. 

 

Als de aansluiting (L) en 
eindafwerking (H) zijn 
gemonteerd, zaagt u een 
blindpaneel (E) op maat zodat 
dit de aansluiting precies 
afdekt. 
Plaats het paneel op de 
bovenzijde van de 
eindafwerking (H) en klik het 
dan naar onder toe vast. 

 

Als er twee hoek verbinding stekkers zijn 
gebruikt op een wand, monteer dan de 
panelen van twee zijden naar binnen. 
Gebruik in het midden dan een flex 
verbinding (X).  
Maak ook hier weer een blindpaneel (E) op 
maat en plaats dit. 

 

 
Als u onder een deur door moet, monteer dan 
een aansluiting male (K) aan het eind van een 
paneel. Nadien verbindt u weer een 
stroomkabel met aansluiting female (L). Deze 
wordt weer verbonden aan de rest van de 
panelen 

 

In een binnenhoek kunnen ook flex 
verbindingen (X) worden gebruikt i.p.v. een 
hoek verbinding stekker (J). de kabel wordt 
achter de binnenhoek (M) langs geleid. 
 
Hier weer een blindpaneel (E) op maat 
maken en plaatsen. 

 

In de buitenhoeken is het noodzakelijk een 
flex verbinding (X) en buitenhoek (N) te 
gebruiken 

 

   
Voor het afwerken van de uiteinden plaatst 
u een koppelstuk blindpaneel (O) en een 
eindafwerking (H). Daarna weer een 
blindpaneel zagen en plaatsen voor de 
laatste afwerking. 


