Tentoonstellingskraam – Ge(s)maakt door de Brusseleir?
Handleiding

Opbouw

Disselwiel
Disselwiel in hoogte aanpassen dmv klem
en/of draaihendel tot dat de aanhangwagen
mooi horizontaal staat.

Steunpoten
Steunpoten in hoogte aanpassen en op de
grond plaatsen, door klem los te maken.

Berging openen
Berging openen met YALE sleutel.

Wielblokken
Wielblokken plaatsen. Deze bevinden zich in
de oranje bak in de berging.

Koppelingslot
Koppelingslot plaatsen en beugel door twee
gaten van koppelingslot en V-vormig gat van
de dissel steken en slot monteren onder
metalen afkapje; extra beveiliging.

Luik
Sloten van de luifel losmaken dmv de zeskant
sleutel. Hendels 180° verdraaien. Daarna luifel
langzaam laten opengaan
(op het laatste nog eens met de hand naar
boven duwen).

Uitschuiven van de bakken
De voorkant over de wieltjes heffen (ideaal
met twee) tot deze niet meer verder schuift,
dan staat de voorkant ongeveer gelijk met de
buitenkant van de wielen.

Verlengkabel
Verlengkabel (uit de berging) aansluiten op de
aanhangwagen.

Adapter kabel
Als er geen industrieel (blauw) stopcontact
voorzien is kan je de adapterstekker
gebruiken.

Elektriciteit
Elektriciteit aanleggen door de twee linkse
hendels naar boven te klikken.

Bordjes bevestigen + postkaarten
Bordjes bevestigen tussen de klemmen (kies
de juiste kant afhankelijk van Nederlandstalig
of tweetalig publiek. De bordjes vind je in de
berging.
Postkaartjes met recepten in de laadbakjes
zetten (kies de juiste kaartjes afhankelijk van
Nederlandstalig of tweetalig publiek)

Boek bevestigen
Bevestig het boek aan de voorziene kabel.
Prijzen en info kunnen op het bordje
geschreven worden met krijt.
Test de ‘Hearing Game’ en de ‘Matching Game’
uit.

Afbouw

Bakken schuiven
Duw de schuifbare module (het best met twee
personen) naar binnen, tot de rand over de
eerste rij wielen zit.

Verwijderen
Alle loshangende delen verwijderen: kaartjes,
boekje(s),…. en opbergen in de berging.

Elektriciteit
Elektriciteit afleggen door de twee linkse
hendels naar beneden te klikken.

Stekker
Kabel losmaken van stopcontact achterkant
aanhangwagen. Deze oprollen en binnenin de
berging plaatsen.

Sleutel luifel
Luifel dichtmaken en hendel 180° draaien om
vast te maken. Daarna sluiten met
zeskantsleutel door deze 180° te verdraaien in
het slot.

Steunpoten
Hendel v/d steunpoten losmaken en deze naar
boven schuiven tot bolletje op
de poot (zie linksonder) zich tussen de
klem bevindt.

Bolletje
Veiligheidsbolletje

Bolletje 2
Veiligheidsbolletje bevindt zich tussen de klem
(dit voorkomt het naar beneden
schuiven van de steunpoot tijdens het
rijden).

Disselslot
Disselslot verwijderen met sleutel en in de bak
in de berging plaatsen.

Sleutel disselslot
(ronde sleutel zonder Yale op)

Wielblokken
De twee wielblokken verwijderen en in bak
v/d berging plaatsen.

Disselwiel
Disselwiel naar boven halen met klem en
draaihendel bovenaan (rode knop)

Koppelen
Aanhangwagen stekker in stopcontact v/d
auto plaatsen
en de ronde stalen kabel over de
trekhaak leggen (extra beveiliging)

Koppeling
Hendel moet na montage op de trekhaak naar
beneden staan (dus niet zoals de foto
hiernaast)

Disselwiel omhoog
Disselwiel helemaal terug omhoog
plaatsen. Klem vastdraaien.

Disselwiel
Let erop dat de wielhouder mooi terug in de
inkepingen zit van de buis.

Berging
Berging sluiten met de YALE sleutel en slot.

Nummerplaat
Nummerplaat monteren! Lichten en
richtingsaanwijzers controleren!
Goeie reis!

