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Handleiding Peuterschaal
beugel
1. Beugel met draaiknop.
2. Beugel met gebogen deel.
3. Driehoekige beugel.
4. Beugel met lip.
5. kabelbinder (2x)

Stap 1:
Beugel bevestiging
Maak de gordels aan de bovenkant los
en rijg deze door de driehoekige beugel,
bevestig de beugel met een kabelbinder
aan de schaal.
Stap 2: Gordels
Rijg de gordels door de beugel met gebogen deel
heen. Hier heeft u de keuze om twee verschillende
hoogtes te kiezen
Stap 3:
Beugel bevestiging
Bevestig de beugel met een kabelbinder
aan de schaal
Let op: Het gebogen deel moet van de
schaal af staan.
Stap 4: Gordel
bevestiging
Bevestig de gordels aan beide kanten weer aan de
gesp op de manier zoals hier afgebeeld.
Dit is het makkelijkst wanneer u de gespjes dicht klikt
zoals hier afgebeeld.
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Handleiding Peuterschaal
beugel
Stap 5: Beugel bevestiging
Monteer de stip met lip aan het bankje. Doe dit
op de plek waar de gordel origineel zit. Gebruik
ook de bout en moer van de gordel.

Stap 6: Beugel
bevestiging
Bevestig de beugel met de draaiknop aan de
achterkant van de bak. Wederom op de plek
waar de gordels bevestigd zitten, gebruik ook de
originele bout en moer.
Stap 7: Plaatsen van de schaal
 Draai de knop los.
 Plaats de schaal op de driehoekige
beugel en schuif deze naar voren tot
deze goed vast zit.
 Druk de knop/slotbout door het oog op
de achterkant van de schaal.
 Zorg dat de slotbout in de gleuf valt.
 Draai de knop strak aan.
Let op: Wanneer u zonder zitje gaat fietsen, pas
dan op dat de draaiknop wel aangedraaid is
anders zou u deze kunnen verliezen.
Let op: Het gebruik van een tent is natuurlijk fijn.
Al zal er altijd een opening blijven waardoor een
paar druppels naar binnen kunnen vallen. Wees
hierop verdacht.
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