1. Naam van het product
Wipstoel - middel

2. Product code
28023006

3. Kleur
Blauw

4. Inhoud
Vereist voor veiligheidsgordel

Vereist voor stoel

4x TRI glijders
2x hulpstukken
4x siliconen
Achterkant

Gordelbeschermer inclusief clips

2x zwarte doppen

Linkse veer

BASE
Hoes
Rechtse veer

5. Montage

Voor zowel links als rechtse
veer.
Schuif de zwarte
dopjes op de lange einde
van de veer. Schuif de
hulpstukken op de korte
einde van de veer.

Lang

Voor zowel links als rechtse
veer.
Breng de siliconen aan op
beide uiteinden van de veer

kort

Steek de linker & rechter veer in de
BASE zoals afgebeeld. Je moet ze
verdraaien, want de siliconen zorgen
voor een strakke pasvorm.

Draai de hulpstukken
voor elke veer volledig
vast in de BASE.

Schroef de hulpstuk stevig
vast in de BASE. Draai niet
helemaal vast.
Plaats de BASE op de grond.
Draai de veren zodat ze in
de getoonde positie staan.
De spoelelementen moeten
naar de binnenkant van de
BASE wijzen en de lange
uiteinden moeten naar
boven wijzen.

Veer
Vastdraaien

Schuif de achterkant op het
lange uiteinde van elke veer
en zorg ervoor dat de
zwarte kappen in de buis
zitten, zoals afgebeeld.

Schuif de zit hoes over de
“rug”. Voer de banden door
de veren en bindt ze vast
om de zit hoes op de “rug”
te bevestigen.

1. Maak het zwarte weefsel los van het
hoofdstel.
2. Verwijder de 4 schuifklemmen schuif een
Tri Glide op elke band zoals getoond in
fig. (A)
3. Plaats vervolgens een clip terug op elke
singelband, zie figuur (B)
4. Rijg elk uiteinde door de tri Glide zie fig.
(C)
5. U kunt nu het harnaskussen op zijn
plaats klikken.
6. Om aan te passen, beweeg de band door
de tri-glijders

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

