Deksel voor Trike.

Cover for Trike box.

Om de bak van de trike af te
kunnen sluiten.

To make a closable box on the
trike.

Inhoud:
1 deksel,
1 gasveer met montageplaten,
2 scharnieren,
2 sluitingen met lipjes,
4 schroef 4x12 bolkop,
4 schroef 4x9 verzonken kop
18 bout Torx M6x20,
14 carrosserie ring M6,
16 bolkopmoer M6,
2 zelf borgende moer M6.

Content:
1 cover
1 gas spring with mounting plates,
2 hinge,
2 clasps with contraplates,
4 screw 4x12 round,
4 screw 4x9 countersink,
18 bolt Torx M6x20,
14 ring M6,
16 roundhead nut ,
2 self-locking nut M6.

Benodigd gereedschap:
Kruiskopschroevendraaier,
Torx 20 sleutel,
Steek of ringsleutel 10 mm,
Boormachine met boor 6 mm.

necessary tools:
Phillips screwdriver,
Torx 20 tool,
wrench 10mm,
drilling machine with 6mm drill.

Controle:
Controleer of alle materialen
aanwezig zijn.
Controleer of de montageplaten
aan de gasveer juist gemonteerd
zijn: omgezette montage deel aan
de dikke zijde. Deze zijn evt. om te
draaien door het veertje aan de
achterzijde iets op te wippen en
de kogelkoppeling los te trekken.

Control:
check if all parts are there.
check if the mounting plates on
the Gas spring are on the correct
side: The square bended part has
to be on the thicker side.
if mounted wrong: please turn
these.

Montage gasveer:
Teken het eerste gat af op 70mm
horizontaal en 80 mm verticaal
van de rand. Zie afbeelding.
Boor een gat van 6mm. Monteer
de gasveerplaat en boor het
tweede gat van 6 mm op de juiste
plaats (plaat horizontaal).

Assembly gas spring:
Mark the spot for the first 6 mm
hole: on 80mm from top and 70
mm from side.
Drill a 6 mm hole. Mount the gas
spring plate with one bolt and drill
the second hole using the plate for
deciding the spot.

Monteer de 2e bout.

Mount the second bolt.

Montage scharnieren:
Monteer de 2 scharnieren met 4
bouten M6x20 aan het deksel.
Ringen aan de bovenkant onder
de kop van de schroef, moer aan
de binnenkant. Schuine kant van
de plaat zit onder.

Assembly hinges:
Mount the 2 hinges with 4 bolts
M6x20 on the cover. Rings under
the head of the screw.
Nuts on the inside. Beveled edge
of the plate is on the downside.

Monteer de scharnieren aan de
bak met de twee bouten die al in
de bak zitten. Zie afbeelding.

Mount the hinges on the box with
the two bolts that are already in
the box. See image.

Zet de gasveer vast met de M6x20
bouten en de zelf borgende
moeren.

Mount the gas spring with the
M6x20 bolts on the cover with the
self-locking nuts.

Boor de gaten van het scharnier
door het houtwerk met boor
6mm.

Drill the holes for the hinge
through the wood with a 6mm
drill.

Bevestiging van de sluitingen:
Zet het lipje van de sluitingen vast
aan het deksel met de 4x12
schroefjes bij de voorgeboorde
gaatjes.

Mounting the clasps:
Mount the contra plate off the
clasps on the cover at the
predrilled holes with the 4x12
screw.

Doe aan de andere kant hetzelfde.

Do the same on the other side.

Monteer de sluitingen aan de bak
van de trike met de 4x9
schroeven. Zorg ervoor dat deze
een beetje onder spanning staan.

Mount the clasps on the side of
the box of the trike with the 4x9
screws. Make sure the spring has a
little tension.

