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HANDLEIDING VOOR MONTAGE
STAP 1: boor 2 gaten van 6,2 mm op de plaats waar u het aluminium stukje wil bevestigen.
Dit kan zowel aan de zijkant als aan de bovenkant van het profiel.
Indien de M6 bouten in het aluminium profiel geschroefd moeten worden, boor dan 2 gaten van
5 mm en gebruik een draadtap van M6 om draad te snijden in het profiel.

STAP 2: het aluminium stuk wordt bevestigd met 2 boutjes van M6 als er draad voorzien is in
het profiel. Als de gaten geboord zijn kan u het aluminium stuk bevestigen met 2 boutjes en
2 moertjes van M6.
Herhaal stap 1 en 2 om aluminium stuk 2 te bevestigen recht tegenover aluminium stuk 1.
STAP 3: breng de elastiek aan op het wieltje in het midden van het aluminium stuk door de lus
van het elastiek langs de onderzijde door het gat te duwen.

STAP 4: trek de lus van deze elastiek door tot aan het tegenoverliggende aluminium stukje en
duw de lus achter het nylon wieltje aan de rechterzijde van het aluminium stuk.

STAP 5: trek de lus van de elastiek terug door naar stuk 1 en bevestig de lus aan het
gegalvaniseerd haakje aan de linkerzijde.
Herhaal stap 3,4 en 5 om de elastiek te bevestigen aan de andere zijde.

STAP 6: breng de spanband aan langs onder via de achterzijde van de haak.
Zorg ervoor dat de haak de juiste positie heeft zodat de spanband zich zo dicht mogelijk
tegen de zijkant bevindt.

STAP 7: trek de spanband door tot aan aluminium stuk 2 en duw deze via de bovenzijde door
de haak. Zorg er weer voor dat de haak de juiste positie heeft zodat de spanband zo dicht
mogelijk tegen de zijkant zit.

STAP 8: trek de spanband door tot beneden.

Het Strap2go-systeem in nu klaar voor gebruik.

