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Gewoon blijven geven

HANDLEIDING
Installatie Givt-zenders 
in collectezakken

BENODIGDHEDEN

Door Givt geleverd:

- Pin

- Givt-zenders

1 Prik de pin door 
de stof van de zak

PAS OP: de pin is scherp. 
Prik de pin ongeveer 

3 centimeter onder de metalen 
ring in de stof van de zak.

Druk de pin door de zak. 
Dat gaat het makkelijkst door de 
stof iets boven de rand te duwen. 
Zo heeft u voldoende grip om de 
pin door de stof te drukken. 

In deze handleiding beschrijven we hoe u de Givt-zenders kunt bevestigen 
en waar u op moet letten. 

Loopt u tegen problemen aan of heeft u vragen tijdens de installatie?
Neem contact met ons op! Wij helpen u graag met al uw vragen. 
support@givtapp.net / +31 320 320 115

Let op!
De bevestiging van de zender 
kan maar één keer gebruikt 
worden, vast is vast. 

Is er iets fout gegaan tijdens 
het bevestigen of werkt de 
bevestiging niet goed? Laat 
het ons weten, dan zorgen 
wij ervoor dat u een nieuwe 
bevestiging toegestuurd krijgt.



2 Bevestig de pin aan de zender

Pak de zender en bekijk 
de achterkant goed. 
Controleer of er een 
gaatje is aan de bovenkant 
van de zender. De pin 
in de zak moet door dit 
gaatje worden gedrukt.

Mocht de pin niet goed zijn gemonteerd, 
neem dan contact met ons op.

Voor een optimaal resultaat 
moet de pin loodrecht 
(90 graden) in het gaatje 
worden geduwd. Het gaatje 
is zo ontworpen dat de drie 
hoekjes meebuigen met de 
pin, waardoor hij goed vast 
zit. Eenmaal vast kunt u de 
pin niet meer corrigeren. 

Druk nu de pin in het gaatje. 
Het kost kracht om de pin 
goed te plaatsen. Gebruik 
hier geen gereedschap voor.

3 De zender is bevestigd

Uw collectezak is nu voorzien van een Givt-zender. 
Veel plezier met het gebruik van Givt!

Aan de binnenkant 
van de zak zult u de 
zender zien hangen.

Aan de buitenkant 
zal de kop van de 
pin zichtbaar zijn. 

Let op, belangrijk!


