
 
 

 
 

• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, 
banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze 
koorden om hun hals wikkelen.  

• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van 
jonge kinderen.  

• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van 
raambekleding.  

•  Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of
een lus vormen.  

• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig 
de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.  
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Belangrijke veiligheidswaarschuwing
• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden 

waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
•  Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
•  Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
•  Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
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Montagehandleiding Easyfix 

 Boormachine
 Schroevendraaier (kruiskop)
 Potlood
 Rolmaat of duimstok
 Waterpas

Wat je nodig hebt:

Checklist

Bevestig zelf je E
asyfix

Handig om te weten voordat 
je gaat monteren:

• Is er voldoende vlakke ondergrond voor de hechting? Let bij 
een schuine of afgeronde glaslijst extra op. Je hebt minimaal 
13 mm nodig om het systeem te kunnen bevestigen

• Heeft de glaslat voldoende diepte zodat het product niet 
tegen het glas komt? Je hebt minimaal 15 mm nodig.

• Heeft het product voldoende ruimte zodat het niet in contact 
komt met klinken e.d.?

Bevestig strips

Stap 1 Zorg dat het kozijn van het raam goed ontvet is.
Stap 2 Verwijder aan de achterkant de beschermfolie van de 
tape en druk vervolgens het hele systeem direct tegen het 
raam.
Stap 3 Laat de Easyfix een halve dag in het kozijn om een 
goede hechting te bevorderen.
Stap 4 Plaats de raambekleding in de magneet strip 

Wanneer je ramen wilt wassen, haal je de Easyfix eenvoudig 
van het raam door deze los te trekken. Zo kun je zonder enige 
hinder je kozijnen schoonmaken. Na het wassen de Easyfix 
weer tegen het kozijn klikken en klaar!



Good to know before 
you start:

• Is there a sufficiently even surface for attachment? Pay extra 
attention to an oblique or rounded glass frame. You need a 
minimum of 13 mm window frame to attach the system.

• Does the glazing bead have sufficient depth so that the 
product does not come into contact with the glass? You 
need at least 15 mm.

• Is there sufficient space to stop the product from coming 
into contact with handles, latches, etc.?

Attach the strips

Step 1 Degrease the window frame thoroughly.
Step 2 Remove the protective film from the tape at the back 
and press the system directly against the window.
Step 3 Leave the Easyfix in the window frame for half a day to 
ensure that it attaches securely.
Step 4 Place the window furnishing in the magnetic strip.

When you want to wash the windows, simply pull the Easyfix 
from the window to clean your window frames without 
obstruction. When you’re done, just click the Easyfix back in 
place against the window frame!

Getting
started...

Assembly manual Easyfix 

Important safety warning
• Young children can become entangled in the loop of the draw cords, chains, ties, and cords 

that operate the window furnishings. They may also wrap the cords around their neck.
• To prevent strangulation and suffocation, keep the cords out of the reach of young children.
• Place beds, cradles, and other furniture away from the cords of window furnishings.
• Do not tie the cords together. Make sure that the cords do not become tangled or form a loop.
• Install and use the supplied child-safety components in accordance with the 

installation instructions to reduce the risk of suffocation and entanglement.

 Drill

 Cross-head screwdriver
 Pencil
 Measuring tape or folding ruler Level

You’ll need:

Checklist

Mount your o
wn Easyfix
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Au 
travail...

Instructions de montage Easyfix 

Check-list

Fixez vous-m
ême 

   votre Easyfix

Ce dont vous 
avez besoin :
 Perceuse
 Tournevis (cruciforme)
 Crayon
 Mètre à ruban ou mètre pliant Niveau

Avertissement de sécurité important
• Les jeunes enfants peuvent s’emmêler dans la boucle des cordes de traction, des chaînes, des 

sangles et des ficelles utilisées pour faire fonctionner les stores. Ils peuvent également enrouler les 
cordons autour de leur cou.

• Pour éviter l’étranglement et la suffocation, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants.
• Placer les lits, berceaux et autres meubles à l’écart des cordons du store.
• N’attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne s’emmêlent pas ou ne 

forment pas une boucle. 
• Installez et utilisez les composants de sécurité pour enfants fournis conformément aux instructions 

d’installation afin de réduire le risque d’étouffement et d’enchevêtrement.

Bon à savoir avant de 
commencer le montage :

• Y a-t-il assez de surface plane pour l’assemblage ? 
Portez une attention particulière en cas de baguette 
inclinée ou arrondie. Vous avez besoin d’au moins 13 
mm pour pouvoir fixer le système.

• La baguette du vitrage a-t-elle une profondeur suffisante 
pour que le produit ne butte pas contre le verre ? Vous 
avez besoin de 15 mm au moins.

• Le produit a-t-il suffisamment d’espace pour ne pas 
entrer en contact avec les poignées etc. ?

Fixez les bandes

Étape 1 Assurez-vous que le cadre de la fenêtre est bien 
dégraissé.
Étape 2 Retirez le film de protection de la bande à l’arrière 
et appuyez l’ensemble du système directement contre la 
fenêtre.
Étape 3 Laissez l’Easyfix une demi-journée sur le cadre pour 
favoriser une bonne adhérence.
Étape 4 Placez le store sur la bande magnétique.

Si vous voulez laver vos fenêtres, retirez simplement l’Easyfix 
de la fenêtre en le tirant. De cette façon, vous pouvez nettoyer 
vos cadres de fenêtres sans aucun obstacle. Après le lavage, 
cliquez à nouveau l’Easyfix contre le cadre et le tour est joué !
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