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English:

1. Slide the slot nut (a) in the slot of the aluminium 
profile. Then place a wall bracket on both sides 
of the profile and fasten them using bolt (b). Then 
divide the other brackets evenly (L) along the profile 
and fasten them using bolt (b).
2. Calculate the distance for the assembly of the 
second profile (H) as follows: H = screen height + 
desired clearance between the screens (usually 
1mm)
3. When the profiles are mounted to the wall, check 
distance (H) and make sure the profiles are levelled 
(horizontally as well as vertically). If necessary, 
loosen the bolts (b) and (c) to adjust the profiles. 
Don’t forget to tighten the bolts again.
4. Place the sliding nut (d) into the slot of the 
aluminium profile. Hook the modules to the 
aluminium profile and make sure that adjusting 
screw (e) does not touch the profile. Place bolt (f) 
with associated washer in the sliding nut, but do not 
tighten. Place the two modules with a horizontal 
distance according to the width of the VESA 

Nederlands
 
1. Schuif de gleufmoer (a) in de sleuf van het 
aluminium profiel. Plaats de muurbeugeltjes aan 
weerszijden van het profiel en zet ze vast met bout 
(b). Verdeel de tussenliggende muurbeugeltjes 
gelijkmatig (L) over het profiel en zet deze vast met 
bout (b).
2. Bereken voor de montage van het tweede profiel 
de afstand tussen de profielen (H) als volgt: 
H = schermhoogte + gewenste speling tussen de 
schermen (meestal 1mm). 
3. Als de profielen aan de wand zijn gemonteerd, 
controleer dan afstand (H) en of de profielen (zowel 
horizontaal als verticaal) waterpas zijn. Door de 
bouten (b) en (c) van de muurbeugels te lossen, is 
het profiel te stellen. Vergeet de bouten niet weer 
aan te draaien.
4. Plaats de glijmoer (d) in de sleuf van het 
aluminium profiel.  Haak de module aan het 
aluminium profiel en zorg ervoor dat stelbout (e) het 
profiel net niet raakt. Draai bout (f) met 
bijbehorende sluitring in de glijmoer, maar draai 
deze nog niet vast. Plaats de twee modules met 
een horizontale afstand overeenkomstig de 
breedte van de VESA montagegaten.
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English

5. Screw the screws (h) or (i) in the back of the 
screen. Keep a clearance of about 4mm between 
bolt head and backside screen.
6. Hang the screen with the bolts into the keyholes 
of the “Push to Open” modules and tighten the 
screws (h) or (i).
7. Place the screen in the center of the aluminium 
profile.
8. By turning the adjusting bolts (e) in or out, the 
screen can be levelled horizontally.

Nederlands

5. Draai, afhankelijk van de VESA  montagegaten, 
een van de meegeleverde bouten (h) of (i) in de 
achterzijde van het scherm. Houd een afstand van 
ca. 4mm tussen boutkop en achterzijde scherm. 
6. Hang het scherm met de bouten in de 
sleutelgaten van de “Push to Open” modules en 
draai de bouten (h) of (i) vast.
7. Plaats het scherm in het midden van het 
aluminium profiel.
8. Door het in- of uitdraaien van de stelbouten (e) 
kan het scherm in horizontale richting waterpas 
gesteld worden.
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English

9. Use the adjustable foot (g) to level the screen 
vertically.
10. If the screen is mounted to your satisfaction, 
the bolts (f) can be tightened so that the modules 
are fixed.
11. Push the screen, by pressing against the 
indicated positions until a slight click is heard. 
 The screen is now locked in the closed position.
12. Hang the remaining screens by repeating the 
steps 4 until 10. Consider a spacing between the 
screens of about 1mm.

Nederlands

9. Met behulp van stelvoet (g) kan het scherm in 
verticale richting waterpas worden gesteld.
10. Als het scherm naar wens is uitgelijnd kunnen de 
bouten (f) worden vastgedraaid, zodat de modules 
worden gefixeerd.
11. Druk op het scherm, door gelijktijdig op de 
aangegeven posities tegen het scherm te drukken, 
tot er een lichte klik hoorbaar is. Het scherm is nu 
vergrendeld in de gesloten positie.
12. Hang de overige schermen op door de 
stappen 4 t/m 10 te herhalen. Houd rekening met 
een onderlinge afstand tussen de schermen van 
ongeveer 1mm.
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Replace screen

A. Press on the screen until a slight click is heard. 
The screen is now unlocked and will come forward 
when loosening pressure. Sufficiently loosen the 
screws (h) or (i) at the rear of the screen, so that the 
screen can be lifted out of the keyholes.
B. Remove the screen from the “Push to Open” 
modules and replace it with a new screen. Tighten 
the bolts (from Step A) again.
C. Push on the screen until a slight click is heard. 
The screen is locked in the closed position.

Nederlands

Vervangen scherm

A. Druk op het scherm tot er een lichte klik hoorbaar 
is. Het scherm is nu ontgrendeld en zal vanzelf naar 
voren komen. Draai de bouten (h) of (i) aan de 
achterzijde van het scherm voldoende los , 
zodat het scherm uit de sleutelgaten getild kan 
worden.
B. Haal het scherm van de “Push to Open” modules 
en vervang deze door een nieuw scherm. 
Draai de bouten uit stap A weer vast.
C. Druk weer op het scherm tot er een lichte klik 
hoorbaar is. Het scherm is nu vergrendeld in de 
gesloten positie.
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