Montage instructie
Luik voor Bakfiets.nl
Inhoud: 2x buiten randen,
2x vulstrippen
3x hoekranden,
1x lijm,
10x M5x10, 10xM5 moer,
10x Ring.
1xbusje lak,

Instruction assembly
Hatch for Bakfiets.nl
Content: 2x Outer strip,
2x Spacer strip,
3x Edge Strip,
1x Glue,
10x M5x10 bolt, 10x M5 Nut,
10x M5 Ring.
1x Bottle paint,

1 Leg de opvulstrip op de
zijkant van de bak op
minimaal 25cm van de
achterkant (let op verder naar
achteren kan problemen
geven met het bankje).

1 Place the spacer strip on the
side of the box at least 25cm
from the back (note: less will
cause problems with the rear
bench).

2 Teken de buitenkant af met 2 Draw the outside with a pen
een stift of potlood.
or pencil.

3 Zaag met een
3 Use a jigsaw to saw the line.
decoupeerzaag het
Best to take a saw with small
afgetekende vak uit. Gebruik teeth for a smoother result.
een zaagje met fijne
vertanding voor een mooier
resultaat.
4 Rond alle scherpe kanten
af.

4 Around the sharp edges.

5 Lak alle randen af met de
meegeleverde lak, schud eerst
het flesje flink. Begin met het
losse vak. Voer daarna eerst
de volgende stappen 6, 7 en 8
uit. Lak pas na het passen de
bak zelf omdat je misschien
nog iets meer moet vijlen.

5 Paint all edges with the paint,
First shake the bottle firmly.
Start with the loose box. Then
first follow these steps 6,7 and
8. This because you have to fit
the hatch and perhaps may have
to remove a little material from
the box for nice fitting.

6 Leg de rand op het losse
6 Place the spacer strip on the
vak en boor de gaten door het loose hatch and drill holes
hout.
through the wood.

7 Monteer de strippen op het 7 Mount the strips on the hatch.
losse vlak.

Leg de hoekstrippen los op
de randen van de bak. Haal
eventueel extra materiaal weg
van de bak om de passing
goed te maken.

8 Place the strips on the edges
of the box. Make sure they fit
nice, grind material from the
box if the fitting is not perfect
yet.

9 Pas, of het vak goed sluit
en de bovenkant goed
aansluit. Wanneer het vak te
hoog uit komt de bak onder
de strippen iets meer
weghalen.
10 Lak alle randen af met de
meegeleverde lak.
11 Wanneer u ervan
overtuigd bent dat alles goed
gaat passen, de strippen aan
de binnenkant voorzien van
een laagje lijm. Vooral de
zijkanten.

9 Try the hatch if it fits well and
the top is equal to the box.
When the hatch is higher then
the box remove more material
under the strips.

12 Positioneer de strippen op
de juiste plaats en plaats het
luik in de bak. Laat de lijm
24 uur drogen. Daarna is uw
luik klaar voor gebruik.

12 Place the strips in the right
place, and place the hatch in the
box. Let the glue dry for 24
hours. Then your hatch is ready
for use.

10 Paint all edges with the
paint.
11 When you are convinced that
everything fits well, cover the
strips on the inside with a layer
of glue. In particular, the sides.

13 Om het luik af te kunnen 13 To close the hatch with a
sluiten met een slotje, kan
lock, a hole can be drilled in the
een gat geboord worden in de edge of the strip.
rand.
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