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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Part List
Onderdeel Beschrijving Hoeveelheid

A SCHUIM 2

B RUBBEREN EINDDOP 4

C OOGHAAK MET KETTING 2

D OOGBOUT 2

E M8 BORGMOER 6

F POOTBUIS 4

G FRAMEBOVENBUIS 2

H BOUT 2

I SLUITRING 22 mm 2

J SLUITRING 15 mm 12
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Assemblage-instructies:

1. Bevestig rubberen einddoppen (B) aan de onderkant van de pootbuizen (F).
2. Schuif schuim (A) op beide framebovenbuizen (G).
3.  Assembleer pootbuizen (F) aan de framebovenbuis (G), let op dat de openingen in 

lijn zijn.
4.  Zet twee pootbuizen vast door het monteren van oogbouten (D) door openingen; de 

ooghaak moet naar binnen zijn gericht. Zet de oogbouten vast met een sluitring (J) 
en moer (E).

5.  Zet de resterende twee pootbuizen op dezelfde manier vast maar met behulp 
van de ooghaken met ketting (C). De ooghaak en ketting moeten naar binnen zijn 
gericht. Zet de ooghaken vast met een sluitring (J) en moer (E).

6.  Stel beide delen van de standaard zodanig op dat de oogbouten en ooghaken met 
kettingen zich aan de binnenkant tegenover elkaar bevinden. Zet beide helften aan 
elkaar met bouten (H), sluitringen (J) en borgmoer (E) en vergeet niet sluitringen (I) in 
te brengen tussen elke pootbuis. Gebruik sluitringen (J) tussen de kop van de bout 
en de buis evenals moer en buis.

7. Draai de borgmoer (E) niet te vast.
8.  Controleer de beweging van de pootbuizen en draai de oogboutmoeren vast indien 

nodig. 

Voorzorgsmaatregelen:
•  Metalen randen kunnen scherp zijn.  

Draag handschoenen en wees  
voorzichtig bij het assembleren.


