MONTAGE-INSTRUCTIES
moer

stelvoet

Stap 5.
Draai de stelvoet naar beneden tot hij contact maakt met de vloer.
Draai vervolgens de moer naar boven en span deze aan. (de afdekhuls wordt op deze tekening niet getoond)

Langsverbinding voor
4-zijdige bedomranding
hoogte bedpoten = 150 tot 180mm

Stap 6.
De bedomranding is nu volledig klaar.
Plaats de lattenbodems en de matrassen in de bedomranding.

versie: november 2015

Deze handleiding is een aanvulling op de montagehandleiding van een 4-zijdige bedomranding.
Monteer de 4-zijdige bedomranding voor u de langsverbinding monteert.

stelvoet

afstandsstuk

hoofdsponde

zijsponde

afdekhuls

moer
L-vormige steunplaat

sluitring

schroefstuk

metalen steunstuk

bovenstuk

fixeerbout
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Stap 3.
Vervolledig de kunststof poot door het schroefstuk stevig op het bovenstuk te drukken. Breng vervolgens de afdekhuls en de stelvoet aan.
Draai de stelvoet helemaal in. Zorg er tevens voor dat de sluitring en de moer zijn aangebracht.

Stap 1.
Monteer de metalen steunstukken op de hoofd- en voetsponde van de 4-zijdige bedomranding. Gebruik hiervoor telkens 6 schroeven.
Zorg er voor dat het steunstuk op de zelfde gatenrij als die van de L-vormige steunplaten gemonteerd wordt.
In het bovenstaand voorbeeld zijn er nog 4 rijen boringen zichtbaar boven de L-vormige steunplaat. Dat moet dus ook het geval zijn na de
montage van het metalen steunstuk.

OPGELET: Indien de L-vormige steunplaten en het steunstuk op de bovenste positie zijn bevestigd, dient u nog een afstandsstuk tussen het
bovenstuk en het schroefstuk te plaatsen. (zie tekening rechtsboven)
Draai de fixeerbout los nadat de kunststofpoot volgens bovenstaande instructie werd bevestigd.
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Stap 2.
Stap 4.
In de doos van de koppelpoot vindt u het bovenstuk van de kunststof poot.
Haal de verzonken schroef uit het bovenstuk. Plaats vervolgens de cilinderschroef M8x30, langs de andere kant in het bovenstuk van de kunststofpoot.
Schroef vervolgens het bovenstuk van de kunststofpoot, dmv een inbussleutel, stevig vast aan de onderzijde van de langsverbinding.

Plaats de langsverbinding op de steunstukken. Zet de langsgeleider vast dmv de sluitring en de inbusbout. Zet zowel hoofd- als voeteind vast.
Draai de fixeerbout in het midden van de langsgeleider stevig vast zodat de telescopische werking van de langsverbinding vastgezet wordt.

