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6Druk het vloerpaneel naar beneden op zijn plaats. Breng de 

zak verder in positie in het frame. Bevestig de bovenkant van 
de zak aan het frame, door middel van het klittenband. Breng 
de nodige correcties aan totdat de zak probleemloos in het 
frame zit.

Zorg ervoor dat u het ritsen 
begint, op het rechte gedeelte 
van de metalen buis. Dit is 
gemakkelijker dan wanneer 
u begint op het ronde ge-
deelte. Zorg er ook voor 
dat de stof van de rits goed 
om de buis heen valt, 
voordat u de rits dichtmaakt.

Rits nu beide zijden een stukje dicht. Schuif de stof om het 
gebogen gedeelte van de buizen 
en rits de rest dicht. Bedek de 
uiteinden van de rits (boven- en 
onderzijde) met de beschermende 
klittenband. Zoek nu de klittenband
strips aan de achterzijde van de zak.
Bevestig hiermee de achterzijde van 
de zak aan het frame. U bent bijna 
klaar. Slechts één stap te gaan…

Verzorging
ZÜCA-producten kunnen met de hand gewassen worden. 
Sluit alle bevestigingsdelen en was de ZÜCA zak met een 
milde zeep in koud water. Spoel de zak grondig na en 
hang ze te drogen. U kunt de zak in het frame drogen.

Waarschuwingen
Ga niet op uw ZÜCA staan. Zit niet op uw ZÜCA wanneer 
de hendel omhoog staat. Ga niet met uw ZÜCA rijden met 
uzelf of iemand anders erop. De ZÜCA Sport is ontworpen 
om een normaal zittende lading te vervoeren van maximaal 
130 kg, mits het product op een vaste, rechte ondergrond is 
gevestigd.

De bevestiging van de binnenzak

Het bevestigen van de ZÜCA binnenzak in het ZÜCA frame is 
eenvoudig. Open eerst de grote rits aan de voorzijde. Plaats 
uw hand in de zak, en pas de zak aan naar de vorm van het 
frame. Verwijder de bovenste helft van de klittenbandstrips 
aan de bovenzijde van de zak, maar verwijder niet het witte 
papier op de lijmlaag.

 

Plaats het frame op zijn kop. U kijkt nu tegen de onderkant 
van het zitgedeelte aan. Haal het witte papier op de lijmlaag 
van de klittenbandstrips af en plak deze vervolgens aan 
weerzijde van het handvat (zie plaatje).

Zet het frame weer rechtop. Plaats de zak via de opening aan 
de voorzijde van het frame op zijn plaats. Open de ritssluitin- 
gen aan weerzijde van de zakopening. Plaats ze vervolgens 
om de voorste framebuizen.
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