BEVESTIGING.
Voelt goed.

10 minuten

1

2

3

In de doos
1

Klittenband,

Uit eigen doos
2

Raamafdichting (smalle zijde),

3

Raamafdichting (brede zijde).

1

Schaar,

2

Schoonmaak-/afwasmiddel.

1 persoon

1 ijsthee

1. KLITTENBAND RAAMKOZIJN

3. RAAMAFDICHTING 		

2. KLITTENBAND RAAM

RAAMKOZIJN

Staat de airco uit?
Zet de airco pas aan als je
de raamafdichting hebt
bevestigd. Hiermee voorkom
je dat de warme uitblaaslucht
van de airco juist in huis rond
gaat waaien.

Reinig het raam en het raamkozijn met
schoonmaak- of afwasmiddel, zodat deze
stof- en vetvrij zijn.

Plak het klittenband 1 vervolgens
volledig rondom het raam.
Let op: plak het klittenband niet op het glas.

Knip het klittenband 1 op maat met
een schaar en plak het op het raamkozijn
rondom het raam.

Plak de smalle zijde van de
raamafdichting 2 op het klittenband
aan het raamkozijn.
Werk hierbij vanuit het midden en plak
de smalle zijde rondom volledig vast.

Kom je er niet uit?
Bel 010 798 89 99 of kijk op
Coolblue.nl/klantenservice

Volg alle instructies op zoals staat omschreven
en gebruik alleen spullen die meegeleverd zijn.
Laat reparaties altijd over aan specialisten.
Anders vervalt de garantie en zijn wij niet
aansprakelijk. Dat zou zonde zijn van jouw
aankoop. Coolblue is ook niet aansprakelijk
voor enig letsel, schade of naar binnen
gevlogen duiven en insecten door onjuiste
installatie.

4. RAAMAFDICHTING RAAM

5. RAAMAFDICHTING

Zet het raam op een kier en plak de brede
zijde van de raamafdichting 3 op het
klittenband aan het raam.

Open de rits van de raamafdichting
ongeveer 50 centimeter.

Laat genoeg ruimte over in de hoeken,
hierdoor gaat de raamafdichting niet
knellen.
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6. LUCHTAFVOERSLANG
BEVESTIGEN

Steek de luchtafvoerslang van de airco door
het gat in de raamafdichting.
Sluit de rits tot de luchtafvoerslang vast zit.
De raamafdichting is nu klaar voor gebruik,
je kunt de airco aanzetten.

