Montage handleiding
Riku Schommelstoel
Algemeen:
Het is handig bij de montage een afbeelding, bijvoorbeeld uit de folder, bij de hand te hebben.
Draai de moeren nooit te vast aan om scheuren te voorkomen.
Werk op een schone en gladde ondergrond.
Gebruik altijd een rubber of houten hamer om de beschermende zinklaag van de bouten niet te
beschadigen, of plaats een stukje hout op de bouten als een gewone hamer wordt gebruikt.
Nodig: rubber of houten hamer en moersleutel (10mm en 13mm)
Riku Schommeltuinstoel: (1-zits en 2-zits)
Tip: plaats zitgedeelte bij montage op de zijkant voor het aanbrengen van de set armleuningen-pootschommelboog.
Het zit gedeelte word geheel gemonteerd geleverd en draagt aan elke zijkant een nummer.
De poten met armsteunen gemerkt ‘1’ komen aan de kant gemerkt met ‘1’, de poten met ‘2’ aan de
kant met ‘2’.
1-zits:
Bevestig de armsteun-poot-schommelboog aan het zitgedeelte met de bijgeleverde bouten en
moeren (13 mm sleutel). De twee lange bouten zijn bestemd voor de bevestiging van de armsteun
aan de rugleuning, de acht kortere bouten zijn voor de bevestiging van de poten aan het zitgedeelte.
Schuif de voetstang in de uitsparing van de schommelboog en plaats dan de tweede armsteun-pootschommelboog.
2-zits:
Bevestig eerst de midden-onderkant van de zitbank de steun voor de voetenstang met behulp van de
twee gegalvaniseerde strippen en twee roestvrijstalen bouten en moeren.
Daarna wordt aan één kant de armleuning-poot-schommelboog gemonteerd, waarna de voetenstang
door de middensteun in de poot geschoven wordt en tenslotte de tweede armleuning-pootschommelboog bevestigd kan worden
Zet de stoel op zijn kop met de schommelboog naar boven.
Bevestig de veren aan de binnenzijde van beide schommelbogen met behulp van de bijgeleverde
bouten en moeren (moersleutel 10mm) en vervolgens aan de binnenzijde van het grondframe, met
de ingezaagde zijde naar onderen. De richting van de voorkant van de schommelstoel staat op het
grondframe aangegeven. Bij het naar voren rollen van de stoel komt het voorste stuk van de boog
voorbij de voorkant van het grondframe.
Controleer ten slotte of uw tuinmeubel stevig staat en alle moeren voldoende zijn aangedraaid.
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