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Slide Installatie handleiding 

Stap 1 

 

Download de Slide App in de Google Play Store of Apple App Store. 

De App begeleid je stap voor stap door het installatie proces, met handige instructie video’s. 

 

Stap 2 

 

Plaats de Slide mount aan beide uiteinden van je gordijnrails. 

De Slide mount zeker je aan je bestaande runners en stoppers in de rails. Verander eventueel de 

positie van je stopper zodat de mount past op jouw specifieke systeem. 
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Stap 3 

 

Klik Slide in de Slide mount. 

Het modulaire montagesysteem zorgt voor een stevige sluiting tussen je rails, de mount en Slide. 

Geen gereedschap, boren of schroeven nodig. 

 

Stap 4 

 

Klik de Slide pulley in de andere mount. 

De Slide pulley is verbonden met de Slide. Trek simpelweg aan het ander uiteinde om de Slide kabel 

uit te rollen. 
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Stap 5 

 

Verbind de runners met de Slide connector 

Verbind aan de binnenkant van je gordijn 2 runners aan de Slide connector met de clip. Heb je 2 

gordijnen herhaal dit aan de binnenkant van je andere gordijn. 

 

Stap 6 

 

Hang de gordijnhaken terug die je eerder hebt los gehaald. 

Je kan ze direct in het mounting systeem vasthaken. Dit zorgt ervoor dat Slide compleet is verborgen 

achter je gordijnen na de installatie. 
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Stap 7 

 

Plug de stroomadapter in de Slide en daarna in jet stopcontact 

Slide wordt geleverd met een 5 meter lange kabel die uit het zicht achter je gordijn naar beneden 

valt. De stroomadapter kan in elk normaal stopcontact worden geplugd. 

 

Stap 8 

 

Voltooi de installatie in de Slide App. 

De Slide App verbind je Slide met je WiFi thuisnetwerk. Hij kalibreert ook automatisch het systeem 

voor je gordijnen. Time to Slide! 
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