Montagehandleiding bedhekverhoging
ZP-2074 [85mm / 90mm / 140mm]
voor de modellen 2080, 2082

Bijgeleverde onderdelen:
-

2 x houten element
4 x beugels
12 x schroeven M6x20; SR2144
12 x hulsmoeren M6; SR2145
4 x afstandsblokjes (ontbreken bij
bedhekken met greepholte)

Benodigd gereedschap:
-

2 x kruiskopschroevendraaier

Montage:
Zo ziet de beugel er zonder bedhekverhoging
van opzij gezien uit, na de montage van het
afstandsblokje en de schroeven.

Montage van de bedhekverhoging:
1. Zet de bedhekverhoging op de bovenste
balk van het bedhek.
2. Schuif de beugel vervolgens van onder uit
over de beide balken van het bedhek,
zodat de beugel beide balken omklemt.
3. De beide bovenste boringen van de beugel
moeten zich tegenover de beide boringen
van de bedhekverhoging bevinden.
3.
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Schroeven :
1. Twee van de schroeven worden langs de
ene kant door de boringen gestoken.
Langs de andere kant worden de
hulsonderdelen door de boringen op het
uiteinde van de schroeven gestoken en
vastgeschroefd.

Afstandsblokje:
(De volgende twee stappen ontbreken bij
bedhekken met greepholte. Hier worden de
afstandsblokjes niet gemonteerd.)
1. Het afstandsblokje wordt onder de
bovenste balk tussen het midden van de
beugel geschoven.
2. De boring van het afstandsblokje moet zich
onder de onderste boringen van de beugel
bevinden.
2.

Schroeven :
1. a) bij bedhekken zonder greepholte:
Een van de schroeven wordt langs de ene
kant door de onderste boring gestoken.
Langs de andere kant wordt een hulsmoer
door de boring op het uiteinde van de
schroef gestoken en vastgeschroefd.
b) bij bedhekken met greepholte:
de procedure is hetzelfde als bij 1.a), maar
hier moet u de tweede boring van onder
gebruiken.

1.b)
1.a)
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