


Voordat u start
Montage-instructies
Instructies worden in deze handleiding gegeven en bevatten alle relevante 
informatie voor het opbouwen. Lees alle instructies voordat u begint. Volg 
tijdens de montage de stappen/volgorde, dit maakt het opbouwen een stuk 
gemakkelijker.

Let op: het opbouwen duurt ongeveer 1 a 2 uur.

Onderdelen

Voordat u begint: Sorteer alle onderdelen en zorg dat alles aanwezig is. 

Benodigde gereedschappen

Draag werkhandschoenen in verband met scherpe randen en onderdelen

VOORUIT PLANNEN
De werkplek

Zorg voor een schone en opgeruimde 
werkplek Leg bij voorkeur alle onderdelen 
klaar op een zeil, zodat u niets kwijt raakt.

BELANGRIJKE PUNTEN:

l Zoek iemand om u te helpen: het is veel gemakkelijker met iemand om onderdelen vast
te houden, gereedschap door te geven ect.

l Neem voldoende tijd: haasten veroorzaakt vaak fouten wat het proces uiteindelijk 
vertraagd

l Gebruik de juiste gereedschappen

l Draag handschoenen tijdens de montage

l Draai alle moeren zorgvuldig vast en zorg ervoor dat u er geen overslaat. Controleer of
het frame haaks is en gebru k een waterpas om te controleren of het rechtop staat.

Teamwork:
Waar mogel jk moeten twee of meer mensen samenwerken om de l Sorteer de onderdelen en controleer of ze allemaal aanwezig z jn voordat u met de 
kussenbox te monteren. De ene persoon kan onderdelen of panelen montage begint.
plaatsen terw jl de ander de bevestigingsmiddelen en 
het gereedschap kan aangeven.

Opbouwen met 2 personen



ALGEMENE INFORMATIE

Houd rekening met minimaal 60-120 minuten voor de montage. Voor montage zijn idealiter 2 personen nodig. Controleer voordat u met de werkzaamheden begint of alle onderdelen in de juiste 
hoeveelheden aanwezig zijn. Controleer voordat u met de montage begint of de afzonderlijke componenten intact zijn en plaats ze zo dat de componenten tijdens het werk gemakkelijk toegankelijk 
zijn. Kleine onderdelen zoals schroeven, moeren etc. bewaart u het beste in een bakje zodat ze niet kwijtraken. Houd de kussenbox sneeuw- en bladvrij. Gebruik de kussenbox alleen zoals 
beschreven in deze montagehandleiding. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik. 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het monteren van de kussenbox worden kleine onderdelen zoals schroeven en moeren gebruikt, die bij inslikken verstikkingsgevaar opleveren, let dus op met kleine kinderen. Wees voorzichtig bij 
het uitpakken van de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking. Er bestaat gevaar op letsel door scherpe randen. Sommige onderdelen zijn van metaal en daardoor zwaar. Als de verpakking 
onzorgvuldig wordt geopend, bijvoorbeeld met een scherp mes of ander scherp / puntig voorwerp, bestaat de kans op beschadiging van onderdelen. Leg de afzonderlijke onderdelen op een deken 
of iets dergelijks om krassen op de coating te voorkomen. Controleer of de afzonderlijke onderdelen in perfecte staat verkeren of tekenen van beschadiging vertonen; gebruik in dit geval geen 
beschadigde, vervormde onderdelen. Draag altijd veiligheidskleding tijdens de constructie en montage. De basisuitrusting zou moeten bestaan uit veiligheidsschoenen, beschermende 
handschoenen, een veiligheidsbril en een helm.

VERZORGING EN ONDERHOUD
Maak het oppervlak regelmatig schoon. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstels of scherpe of metalen gereedschappen zoals messen of spatels. 
Gebruik borstels met zachte haren om te reinigen. Gebruik koud, schoon water.








































