
 Gasveer vervangingshandleiding voor HP3701, HB846, HB850 HB851 HB853 HB861 HB863 

Bestellen van de gasveer kan via onderstaande link:
http://www.solariumparts.com/nl/stabilus-gasveer-philips-hp3701-hb851-hb863.html

TIP! Omdat hierbij drie handen makkelijk zijn, is een aanwezige tweede persoon erg handig!
Gasveer (onderdeel 54, geel gemarkeerd op pagina 2)

• Zet het toestel in de uitgangspositie zoals aangegeven in deze afbeelding.

• Scharnier de lampkappen naar buiten en verwijder aan beide kanten de ronde decoratieve 
plastic dopjes (53) van de bovenste scharnier-as (A) Verwijder vervolgens ook één metalen 
borgring met een kleine platte schroevendraaier zonder deze te beschadigen.

• Plaats een hand op de greep tussen de lampkappen en de duim van deze hand op het metalen 
statiefdeel, druk de kappen volledig naar beneden op de voet en blijf zo vasthouden.

• Gebruik een (kunststof) hamer om pen (A) naar buiten te tikken. Door met de duim te blijven 
drukken op het metalen statiefdeel kan de spanning op deze as weggenomen worden waardoor 
verwijdering van de pen zonder veel kracht mogelijk is. Blijf op de genoemde manier 
vasthouden, ook nadat de pen verwijderd is!

• Scharnier de kappen weer naar binnen en trek het statief langzaam omhoog met de greep tot de 
uitgangspositie (afbeelding boven). Blijf nog steeds het nu loszittende statief deel op zijn 
plaats houden met de duim tot na de volgende stap. 

• Trek nu het statief met de kappen aan de greep zover naar achter dat de kappen verticaal op de 
vloer rusten achter de voet. Het onderste deel van het statief blijft dus horizontaal in de voet 
zitten.

• Laat het loszittende statiefdeel nu pas los. Op de gasveer (54) staat nu geen spanning meer 
zodat pen (B) makkelijk verwijderd kan worden.

• De defecte veer kan nu verwijderd worden en de beschermkap (56) afgenomen.
• Klem de kunststof afdekking (56) vast op de nieuwe veer. Plaats de nieuwe (iets kortere) 

gasveer eerst met pen (C) in het scharnierende deel . De pen wordt onder de aansluitkabel in 
de daarvoor bestemde sleuf geplaatst. ( “onder”, wanneer het toestel rechtop zou staan)

• Druk nu pen (B) weer op zijn plaats terug. Het borgen van de pen kan wachten.
• Til de lampenkappen bij het handvat op naar de uitgangspositie en neem met de duim het 

loszittende statief deel mee, (dit losgemaakte deel niet te ver open laten gaan, er komt dan te 
veel spanning op de kabel.) Kijk d.m.v. het loszittende statiefdeel iets omhoog te laten komen of 
de gasveer met pen (C)  goed in de daarvoor bestemde sleuf zit, en ook inderdaad onder de 
kabel. 

• Beweeg de kappen met de handgreep en samen met het loszittende statiefdeel met de duim 
weer zover omlaag dat de volgende stap nog net mogelijk is.

• Blijf de het losgemaakte statiefdeel met de duim naar beneden drukken!  Vervolgens de 
kappen weer naar buiten draaien. 

• Blijf de het losgemaakte statiefdeel met de duim naar beneden drukken!  Lijn het gat met 
de handgreep en gebruik van de duim zo uit dat pen (A) weer gemonteerd kan worden. 

• Plaats het apparaat in volledig uitgevouwen gebruiksstand, en zet dan de verwijderde 
borgklemmen terug. Dit gaat het makkelijkst door met een kleine dop- of pijpsleutel op de 
borgring te drukken.



www.solariumparts.com

http://solariumparts.com/





