
  
HANDLEIDING



Leg de kaarten
Leg de kaarten met de afbeelding naar boven op een vlakke 
ondergrond volgens het bijgeleverde overzicht van je ixxi. 

De kaarten zijn genummerd op de achterzijde 
(oplopend van de linkerboven kaart tot de rechter onderste kaart). 
Zorg ervoor dat deze nummering rechtsonder in de hoek gepositioneerd is.
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Klik de kaarten aan elkaar
Klik de kaarten met de x-jes en i-tjes aan elkaar (de kruisjes zijn zichtbaar 
aan de achterzijde van de ixxi). Voor het klikken van de kaarten kun je het 
bijgeleverde buisje gebruiken.

Klik de x-jes in het midden, de i-tjes aan de buitenzijde. Laat de hele boven 
rij open, deze i-tjes bewaar je voor stap 3. 
 
Klik een hoekknopje in de linker- en rechter benedenhoek van je ixxi,  
de andere twee hoekknopjes bewaar je voor stap 3.
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Maak de strip op maat
A: Knip de strip, indien nodig, op de juiste lengte. Klik vervolgens i-tjes in 
de strip, en hoekknopjes aan de twee uiteinden.

B: Is je ixxi langer dan twee meter breed, klik dan je de twee ophangstrips 
met een i-tje aan elkaar, en de hoekknopjes aan de twee uiteinden.
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BELANGrIjK
De strip wordt met de holle zijde tegen de wand geplaatst. Klik de i-tjes 
dus in de holle zijde van de strip!



Plak de powerstrips
Zorg ervoor dat de gaatjes van de strip aan de korte afstand vanaf de  
bovenzijde zitten.

Plak de powerstrips horizontaal tussen de i’tjes aan de achterzijde van de 
strip. Laat het plastic lipje met de rode streep zitten. Door hier aan te trekken 
kan de powerstrip verwijderd worden. Bevestig de strip waterpas aan 
de wand. 
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Bevestig de strip op de muur
De powerstrips hechten op de meeste gladde, schone ondergronden. Zet de 
strip indien nodig, of bij twijfel extra vast met de punaises.Druk de power-
strips 20 seconden goed aan. De powerstrips zijn eenmalig te gebruiken.
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Een ixxi ophangen op een 
grove ondergrond
Wil je een ixxi ophangen op een 
grove ondergrond, dan adviseren 
we je om een houten lat op deze 
ondergrond te bevestigen.  
Vervolgens kan de ixxi strip met 
de punaises op deze lat bevestigd 
worden.

ixxi als roomdivider of als 
kastafscheiding
je kunt je ixxi ook los van de wand,
als roomdivider of als kastafschei-
ding ophangen met een standaard 
gordijnrail. Klik dan in de bovenste 
rij kaarten geen i-tjes maar x-jes 
(deze worden standaard 
bijgeleverd) en schuif deze in de rail.

ixxi in een vochtige ruimte
De ixxi kaarten zijn vochtwerend 
en kreukvast. Daarom kun je je ixxi 
ook in een badkamer of buiten  
(op een beschutte plek) hangen.

ANDErE oPHANGMoGELIjKHEDEN



Bevestig de ixxi aan de strip
Klik vervolgens de ixxi met de bovenste rij kaarten aan de strip vast.
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TIP
Zet de ixxi indien nodig (bijvoorbeeld i.v.m. tocht) aan de onderzijde 
vast met een powerstrip aan de achterzijde van de linker- en rechterkaart.

IXXI VErWIjDErEN VAN DE WAND
Haal de kaarten van de ixxi af. Trek vervolgens de powerstrips rustig 
evenwijdig aan de wand aan het lipje los.


