Plak de onder-geleider
Inclusief 2* doosjes
onderdelen

Monteer de clips

Inhoud
4

Garantievoorwaarden
Plaats de Plisséfit

Plaats de Plisséfit
Schuif 7

*Doosje 3
(bij dubbele Plisséfit):
middensteun

Montage onderdelen doosje 1 (412-321):

bevestigingsclip

2x afdekkapje
ODD profiel

Montage onderdelen
doosje 2 (412-320):

1x opvulkapje

5

2x afdekkapje
bovengeleider

Plaats de Plisséfit

4x schroef
9,5mm

13x schroef
16mm

8

10

Dubbele deur

4x schroef
1x twistlock

Beschikbaar in de kleuren: 9001 (crème), 9016 (wit) of 9017 (zwart)

Fijnafstelling
Plak de clips

(Voor probleemoplossingen zie: youtube.com/UniluxBV)
A
10

Meet en schroef 9

Dubbele deur

Naar beneden = Losser
Naar boven = Strakker

B

8

5 jaar kwaliteitsgarantie
Dit kwaliteitsproduct is in Nederland voor u op maat geproduceerd. Unilux horren hebben 5 jaar garantie op het
systeem en 1 jaar garantie op het horgaas en de koorden
bij normaal gebruik.
Horren zijn bedoeld als wering van vliegende insecten
bij ramen en deuren.
Meet en Schade
schroef 9door uitwaaien, doorlopen,
huisdieren, oneigenlijk gebruik en/of achterstallig onderhoud valt buiten deze garantie.
Het aanbieden van een hor ter reparatie onder garantie
verloopt altijd via uw dealer. Zorg voor een uitgebreide
omschrijving van het probleem. Vermeld ook het originele ordernummer. Op uw Unilux hor vindt u een productsticker met alle gegevens, we raden u aan deze productsticker samen met deze garantiekaart te bewaren.
Defecte hor buiten de geldende garantie?
Unilux horren zijn buitengewoon duurzaam maar zijn
B aan normale slijtage. Unilux kan in veel
ook onderhevig
gevallen de hor repareren en zo de levensduur verlengen.
Zelf repareren
• Deur loopt zwaar: Controleer koordspanning (zie
handleiding). Controleer ketting, cassette en bovengeleider op vuil en schade.
• Deur
hakkelt of loopt van ondergeleider: Cassette
Naar beneden
= Strakker
Naar boven
= Losser
goed
naar beneden aansluiten op ondergeleider.
Controleer kettingschakels op schade. Controleer
koordspanning (zie handleiding). Bedieningslijst niet
tillen tijdens bediening.
• Uitgelopen deur/ketting los: Schakels weer aan elkaar
klikken, cassette met bedieningslijst weer op ondergeleider zetten en voorzichtig weer openen en sluiten.
• Deur loopt/sluit scheef: Aantal schakels boven/onder
gelijk, bij kleine afwijking eventueel koord iets afstellen en twistlock monteren.

Naar beneden = Strakker
Naar boven = Losser

409-183-0000_PF2018-03-13

Als u de reparatie niet zelf kunt uitvoeren
Neem contact op met uw dealer en zorg voor een uitgebreide omschrijving van het probleem. De dealer kan de
hor bij Unilux aanbieden ter reparatie. Voor prijzen van
reparaties dient u zich te wenden tot de dealer.
Tip: reparaties in herfst of winter zijn sneller!

Onderhoud & gebruik
• het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een
vochtige doek of een stofzuiger met opzet borstel
• geleiders en/of kettingen kunnen gesmeerd worden
met siliconenspray of cockpitspray
• berg het gaas op in de cassette bij harde wind of
tochtsituaties
• gebruik het slot (twistlock) op de cassette als de Plisséfit niet in gebruik is: dit voorkomt uitvouwen van
het gaas.

www.unilux.nl

Unilux is sponsor van:

Plisséhordeur PLISSÉFIT
Montagehandleiding

Meet en snij

Handleiding Op de dag

6

1x

Garantiekaart Plisséfit Easy

Handleiding In de dag

A

A
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Afdek-kapjes

6

1 Afdek-kapjes
Trek en monteer 7

2 Plaats en schroef

2

Monteer de clips

DEALERNAAM + NUMM
ER
Straat dealer
barcode
Woonplaats dealer
wo w11 2018 (=leverda
tum)
XXXXX

(=referentie)
453391XX (= fabricagen
ummer) 7016STR (=R
ALkleur)
IKH 1332*932 Ral7016
STR dagmaat zwart (=p
roductnaam)
PPP gaas

Meet en monteer
Schuif 7

Neem het fabricage nummer en de datum
over van de productsticker en
bewaar deze kaart bij uw aankoopbon.

Schuif 8

Let op totaal hoogte

3

3 Klik

Plak de onder-geleider

Plaats terug

4

9

4

Plaats de Plisséfit

Plaats de Plisséfit

8

Monteer de onder-geleider

5

Kantel en plak

Meet en schroef 10

Meet en schroef 9

5

Dubbele deur 11

10

Dubbele deur

Ik heb deze hor met zorg
voor u gemaakt!
Met een Unilux hor haal je kwaliteit in huis.
Nederlands fabrikaat.

In schuiven/
kantelen

4x

www.unilux.nl

Plak de clips

A

B

