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Zo installeer je Slide in 8 stappen  
 

 

 

Leuk weetje 

Na installatie is Slide altijd uit het zicht, achter je gordijn 
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Stap 2 
Plaats de Sl ide Mount aan beide 

kanten van je gordijnrai ls .  

De Sl ide Mount zeker je aan je 
bestaande stoppers en runners 
in de rai ls .  Verander eventueel 
de positie van je stopper zodat 

de mount  past op jouw 
specifieke systeem.  

Stap 1 
Download eerst de ‘Slide by 
IIM ’  App in de Android Play 
Store of de iOs App Store .  

De app begeleidt je door de 
instal latie.  Voor de rest zit  
alles wat je nodig hebt in de 
doos.  Lekker makkelijk!  

Stap 3 
Klik Slide in de Slide Mount.  

Het modulaire montagesysteem 
zorgt voor een stevige 
kl iksluiting tussen je rai ls ,  de 
mount  en Sl ide.  Je kan Slide 
zowel l inks of rechts op je rai ls  
hangen.  Geen gereedschap,  
boren of schroeven nodig.  
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Stap 5 
Verbind je runners met de Sl ide 

connector.   

Verbind aan de binnenkant van 
je gordijn twee runners aan de 

Slide Connector met de cl ip.   

Heb je twee gordijnen, herhaal  
dit dan met de tweede 

connector aan de binnenkant 
van je andere gordijn.   

Stap 4 
Klik de Slide Pulley in de andere 
mount .  

De Sl ide Pulley is  verbonden 
met de Sl ide. Trek s impelweg 
aan het andere einde van je 
gordijnrails  om de Slide Kabel 
uit  te rol len.  

Stap 6 
Hang de gordijnhaken terug die 
je eerder heb losgemaakt.  

Je kan ze direct in het 
mounting systeem vasthaken. 
Dit zorgt ervoor dat Sl ide 
compleet is  verborgen achter je 
gordijnen na de installatie .  Wel 
zo mooi!  
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Stap 8 
Voltooi  de installatie in de Sl ide 

App.  

De Sl ide App verbindt Sl ide met 
je Wi-Fi  thuisnetwerk.  Hij  

kal ibreert ook automatisch het 
systeem voor je gordijnen.  

Time to Slide!  

Stap 7 
Plug de stroomadapter in je 
Slide en in je stopcontact.  

Slide wordt geleverd met een 5 
meter lange kabel die uit  het 
zicht,  achter gordijn naar 
beneden valt.  De stroomadapter 
kan in elk normaal stopcontact 
worden geplugd.  


