Montage handleiding
Tafels
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.
Tafels: Susanna, Pirkko, Rosa, Kaisa, Vera, Margot, Amelia
Nodig: rubber of houten hamer , kruisschroevendraaier, moersleutel (10mm en 13mm)
Vera, Susanna, Pirkko; Zet de tafel omgekeerd op een gladde ondergrond.
Bevestig de tafelpoten aan het tafelblad met de merktekens op elkaar. De Tafelbladen en de tafelpoten worden
geheel gemonteerd geleverd; Bij Susanna 120 cm dient de midden-steunlat van het tafelblad nog geplaatst te
worden.
Rosa: heeft twee bladen, het kleine onder blad komt onder en moet als eerste aan de poten worden bevestigd.
Leg het tafelblad ondersteboven op de grond. Bevestig de tafelpoten aan de bladen met behulp van de bouten,
ringen en moeren. De merktekens horen bij montage steeds op elkaar te komen: X op X en XX op XX of O op O.
Picknicktafel: Leg het tafelblad ondersteboven op de grond en plaats het zitgedeelte, dat kant en klaar wordt
geleverd, ook ondersteboven over het tafelblad heen met de merktekens 1 en 2 aan een kant van het takelblad
en 3 en 4 aan de andere kant. Bevestig de poten aan het tafelblad met behulp van de bouten, ringen en de moeren.
Til vervolgens het zitgedeelte op en bevestig het aan de tafelpoten.
De schuine latten die de poten steunen (schoren) hebben aan één kant een scharnier; dat komt aan de tafelpoot (bij
de picknicktafel aan de dwarsverbinding). De andere kant wordt met een hoeksteuntje aan het tafelblad geschroefd.
Tafels; Amelia, Margot, Kaisa
Nodig: kruisschroevendraaier
De tafelbladen en de tafelpoten worden geheel gemonteerd geleverd. Leg het tafelblad ondersteboven op de grond.
Zet de tafelpoten op het blad en bevestig het tussenstuk: aan weerszijden zit dit met een pen-en-gat verbinding vast
aan de tafelpoten.
Zet het tussenstuk vast met de bijgeleverde schroeven die door de pen-en-gat verbinding gaan. De schuine latten die
de poten steunen (schoren) hebben aan één kant een scharnier: dat komt aan de verbinding tussen de tafelpoten.
De andere kant wordt met hoekstukjes aan het tafelblad geschroefd.
Controleer ten slotte of uw tuinmeubel stevig staat en alle moeren voldoende zijn aangedraaid.
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