Stap 1: Voorbereiding:

Stap 4: Positioneren van de zijsponde

- Monteer de poten en koppel de lattenbodems aan elkaar met een koppelpoot. Zorg ervoor dat de tegen elkaar liggende hoekstukken aansluiten
en op de zelfde lijn liggen.
- Indien de Clip-on omranding geplaats wordt op een SY2-3 of 4 lattenbodem moeten alle motoren van het voetgedeelte omhoog gezet worden.
- Verwijder bij TOP-Electrisch modellen de voetbeugels.
- De Clip-on omranding is niet compatibel met lattenbodems die beschikken over een voetenlift.

Controleer eerst of de rode schuivers, aan de uiteinden van de zijsponden, helemaal naar binnen geschoven zijn. (1)
In de verpakking vindt u een linkse en een rechtse zijsponde. Het aluminium signatuurstuk moet zich aan de kant van het hoofdbord bevinden. (2)
Leg nu de haakjes aan de onderkant van de zijsponde over de metalen geleiders van de voetsponde en het hoofdbord. (3)
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Stap 2: Montage van het Clip-on hoofdbord.

Stap 5: Montage van de zijsponde.

Plaats het hoofdbord met de kunststof houders op de hoofdlat van de lattenbodems, en laat het licht naar binnen toe hellen. (1)
Zorg ervoor dat de rode centreerwig perfect in het midden van de 2 lattenbodems ligt. (2)
Na het positioneren trekt u het hoofdbord naar achter tot u een klik-geluid hoort. Het hoofdbord staat nu perfect vertikaal. (3)

Laat de zijsponde rusten op de metalen geleiders (stap4) Til de bovenkant van de zijsponde met een vloeiende beweging omhoog.
Zodra de sponde vertikaal staat drukt u haar nog een 3-tal cm naar beneden zodat het geheel zichzelf sluit.
Herhaal stap 4 en 5 voor de andere zijsponde.
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Stap 3: Montage van de voetsponde

Stap 6: Vergrendelen van de zijsponden

De montage van de voetsponde verloopt op dezelfde manier als bij het hoofdbord.
Plaats de kunststof houders op de voetlat van de lattenbodems en laat het licht naar binnen toe hellen.
Zorg ervoor dat de rode centreerwig in het midden van de 2 lattenbodems staat.
Om de voetsponde met een roterende beweging vast te klikken, trekt u de bovenkant van de sponde naar u toe en duwt u de onderkant
van de sponde van u weg.

De zijsponden kan u vergrendelen door de 4 rode schuivers van positie te veranderen.
De schuivers aan de kant van het hoodfbord schuift u naar het hoofdbord toe.
De schuivers aan de kant van de voetsponde schuift u naar de voetsponde toe.
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Verwijderen van de Clip-on bedomranding
Stap 1: Verwijderen van de zijsponden
- Schuif de 4 rode schuivers terug naar binnen (omgekeerde bewerking van stap 6)
- Til de sponde een 3 tal cm vertikaal omhoog, en laat ze naar achter roteren.
- Neem de sponde weg.
- Herhaal dit voor de andere zijsponde.
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MONTAGE-INSTRUCTIES
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Stap 2: Verwijderen van de voetsponde
Aan de binnenkant van de voetsponde zitten 2 kunststof lippen. Druk deze naar binnen en kantel de voetsponde naar
binnen toe zoals aangegeven op de tekening.
Verwijder de voetsponde.

Clip-On Bedomranding
Breedte 160 - 180 - 200cm
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Clipon Bedomranding
Breedte 160  180  200 cm

Stap 3: Wegnemen van het hoofdbord.
Duw de bovenkant van het hoofdbord naar binnen toe. (richting aangegeven door de pijl)
Het hoofdbord ontkoppelt zichzelf.
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