Montage instructie
Que-bee Huif
Merk bakfiets: Bakfiets.nl
type: CargoBike Long
Hartelijk dank voor je aankoop en gefeliciteerd met je nieuwe Que-bee huif.
Wij willen je vragen even de tijd te nemen om dit product op de juiste manier te monteren, zodat je er optimaal gebruik van kan maken.
Wij adviseren je om de huif het gehele jaar op de bakfiets te laten zitten, aangezien het niet alleen je kinderen maar ook je bakfiets beschermt.
Het regelmatig schoonmaken van dit product zal de levensduur aanzienlijk verlengen. Gebruik hiervoor uitsluitend lauw water en een
zachte spons. Gebruik geen schoonmaak middelen die daar niet voor bestemd zijn, deze kunnen de beschermlaag van het doek aantasten.
Veel plezier met uw Que-bee huif en bij vragen en/of opmerking kunt u altijd conact met ons opnemen.

Stap 1. Positioneer het frame
- Leg de zwarte bevestigingsplaatjes op de rand van de bak
Achterkant

Voorkant

Let op:
Aan de achterkant gebruik je de grote bevestigingsplaat
en die moet uitkomen tot aan de rand van de bak

Let op:
Aan de voorkant gebruik je de kleine bevestigingsplaat
en die moet uitkomen tot aan de rand van de bak

- Draai de schroefjes in de daarvoor bestemde gaatjes vast. Gebruik hiervoor een kruiskop schroevendraaier
en de bijgevoegde RVS schroefjes.

-Plaats het frame, zoals is afgebeeld, in de zwarte houders en plaats de ‘nokstok’ tussen de twee bogen.

Let op:
Het frame met de rode stikker is de achterkant
Het frame met de blauwe stikker is de voorkant
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Let op:
De pinnetjes wijzen naar elkaar toe, zodat de nokstok bevestigd kan worden.
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Stap 2. Positioneer de huif
-Leg eerst de huif met open ritsen over het frame en sluit daarna pas de ritsen
Voorkant

Achterkant

Let op:
De zijde met de twee rechte ritsen is de voorkant
De zijde met de enkle gebogen rits is de achterkant

Stap 3. Het opspannen van de huif
Belangrijk. Voordat je begint met opspannen, zorg ervoor dat de huif in de juiste posititie zit. Dit is te herkenen aan:

De stiknaden lopen
over het buizen frame

De onderkant van de ramen
volgen de rand van de bak

-Plaats de metalen haakjes in de onderkant van het buisjes, zowel voor als achter.
-Span vervolgens de straps gelijkmatig op over de 4 opspanplekken
Resultaat

Als je gelijkmatig opspant krijg je een perfecte opspanning. De huif mag best fors / strak worden aangespannen.
De huif is goed opgespannen als het dakje niet plooit, maar mooi strak staat. De zijramen en het voorraam kunnen nu gemakkelijk
geopend en opgerold worden. Is dit niet het geval, contoleer dan of de kap in juiste positite zit en/of verminder
een beetje de spanning op de hoeken.
- Werk de uiteinden van de straps weg door deze met het klittenband aan de binnenkant van de huif te bevestigen.
Hierna zit je Que-bee huif als gegoten voor jarenlang plezier.
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