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Veiligheidstips
Ondanks dat wij alle zorg hebben genomen om scherpe randen te verwijderen, dient men tijdens het
reinigen of bij het gebruik van de trolley voorzichtig te zijn om letsel te voorkomen door onbeschutte
metalen randen.

Montage
Opmerking: controleer al het verpakkingsmateriaal op de aanwezigheid van kleine
onderdelen die tijdens transport losgeraakt kunnen zijn.
De planken aan het frame bevestigen:
1.

Verwijder alle beschermingsfolie van alle delen, voorkom hierbij dat u krassen maakt op de
oppervlakken.
Opmerking: de planken kunnen verbogen overkomen. Dit is normaal en de planken
worden tijdens het montageproces recht getrokken.

2.

Plaats een steunplaat in de hoek van de plank.

3.

Plaats de plank tegen het schroefgat in het frame.

4.

Schuif een zeskantschroef door het frame en de steunplaats zodat de schroefdraad aan de binnenkant
[A] uitsteekt.

5.

Plaats een ringplaatje op het uitstekende uiteinde van de schroef en plaats vervolgens de moer.
Lichtjes vastdraaien.
Opmerking: Om later aanpassingen mogelijk te maken, draait u de moer niet volledig vast
totdat alle hoeken aan het frame vastzitten.

6.

Bevestig op dezelfde wijze de andere hoeken aan het frame.

7.

Herhaal dit bij andere planken, waarbij slechts één zijde van de plank aan het frame wordt
bevestigd.

8.

Bevestig het tweede frame aan de andere zijde van de planken.

9.

Schuif de wielkappen over de framepoten en schroef de zwenkwieltjes op het frame [B] vast.
Opmerking: zorg ervoor dat de twee zwenkwieltjes met remmen niet aan
hetzelfdeuiteinde van de trolley worden bevestigd.

Reiniging, zorg & onderhoud
•

Reinig de trolley regelmatig met een geschikt reinigingsmiddel voor RVS.

•

Verwijder altijd alle resten van het reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak van de trolley doen verkleuren.

•

Laat de trolley nooit vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.
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