Handleiding KUBA STORE

Controleer alstublieft voordat u begint of alle onderdelen in de verpakking zitten en
of er beschadigingen (deuken of scheuren) te zien zijn. Het is alleen mogelijk om
dit te melden wanneer de ombouw nog niet is opgebouwd. Kleine krasjes zijn bij de
productie helaas niet helemaal te vermijden, we hopen op uw begrip.

Verzinkte schroeven / Zwarte schroeven

Gasveren / Gasveerkogel / Clipje / Handgreep /
Magneten

Bovenstrip Voorkant / Bodemstrip Voor /
Bodemstrip Achter / Bovenstrip
Achterkant

Binnenhoek klein / Binnenhoek groot
Let Op: de grote binnenhoek is apart verpakt
en kan zich ergens los in de doos bevinden.

Buig de uiteinden van de bodemstrips voorzichtig omhoog tot een hoek van 90 graden. Dit
kan met je handen of een beschermde tang.

OPMERKING Heeft u een ombouw voor meer dan drie afvalcontainers?
Buig alleen de buitenste naar boven, die binnenin vallen kunt u afbreken.

Leg de bodemstrips op een rechte en
waterpas ondergrond.

Neem de linkse zijwand, deze heeft aan de
bovenkant een lange en kortere kant. De
langere kant is de achterkant.

Pak de achterkant(en) en zet ze neer.
Deze zijn allemaal gelijk.

Gebruik de kleine binnenhoek om de zijkant
en achterkant bovenaan vast te maken met de
zwarte schroeven.

Steek de zijkant in de bodemstrip en zet
daarna de achterkant ertegenaan. Zet eerst
de achterkant en daarna de voorkant vast.
Met de zwarte schroeven.

Dit is het resultaat.

Neem het tussenframe en bedenk dat
hier een lange en een korte kant is.
De lange kant is de achterkant. Zet
deze in de bodemstrip.

Dit is het resultaat.

Gebruik de grote binnenhoek en
maak de achterkant vast aan het
tussenframe met twee zwarte
schroeven.

Neem een volgende achterkant en zet deze in de
bodemstrip.

Zet de achterkant ook onderaan vast met de
zwarte schroeven.

Zet de overige zwarte schroeven vast van de
grote binnenhoek aan de achterkant.

Schroef de achterkant vast met de zwarte
schroeven.

OPMERKING Voor een ombouw van meer dan 2 afvalcontainers herhaalt
u bovenstaande stappen en zet u alle tussenframes en achterkanten op.

De zijkanten, tussenframe(s) en achterkanten staan.

Zet nu aan de andere zijkant ook de kleine binnenhoek vast met de zwarte
schroeven.

Bevestig de bovenstrip
aan de achterkant door
de zwarte schroeven in
de zijkant en
tussenframes te draaien.
De bovenstrip
herkent u aan de
gaatjes bovenop waar
de scharnier op
vastgemaakt wordt.

Schroef de kogel vast voor de gasveren. Gebruik
de voorgeboorde gaten aan elke kant. De kogel
wijst altijd naar binnen.
LET OP dat de kogel naar binnen wijst.

Schroef de voorste bovenstrip vast aan de
zijkant en tussenframes.

Schroef de
bovenste strip
vast met de
zwarte schroeven
zoals afgebeeld.

Schroef de clip vast met de verzinkte schroeven.

Zet de scharnieren van de deksel vast met
de zilveren schroeven, 3 per scharnier. U
kunt eerst de middelste schroef vastmaken
bij beide scharnieren terwijl een andere
persoon de deksel op zijn plaats houdt.

Monteer de deksel met behulp van een tweede
persoon, deze kan de deksel vasthouden.

Neem de gasveer en druk deze op de
kogels. Zorg ervoor dat het dikste
gedeelte van de gasveer het hoogste
wordt gemonteerd.
Tip: u kunt de stang van de gasveer 1x per
kwartaal inspuiten met een olie (WD40)
zodat deze langer meegaat.

Dit is het resultaat met de deksels gemonteerd.

Bevestig de magneet zoals bovenstaande afbeeldingen laten zien. Het plaatje met de magneet wordt achter het
frame geschoven zodat de twee verzinkte schroeven in het frame en daarna in het plaatje van de magneet vallen.
Tip: Gebruik een handschroevendraaier vanwege de magneet.

Monteer de deur. Een tweede persoon kan de deur vasthouden. Schroef de verzinkte schroeven, te beginnen bij de
middelste, bij zowel de bovenste als de onderste. Schroef daarna alle schroeven per scharnier vast in de
voorgeboorde gaten.

Gefeliciteerd met uw ombouw.

Optioneel is het mogelijk om het handvat op
de deur vast te schroeven, hiervoor kunt u het
handvat en twee zwarte schroeven gebruiken.
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