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Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing verschaft belangrijke informatie over
de montage en het gebruik van de huif op de Van Raam riksja
fiets Chat. Wij verzoeken je deze gebruiksaanwijzing grondig
door te nemen voordat je de huif in gebruik neemt. Volg altijd
de instructies zoals deze in de gebruiksaanwijzing zijn
opgenomen.

LEES AANDACHTIG

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende handelingen besproken:
•
•
•

Monteren en bevestigen van de huif op de bank
Opspannen van de huif
Opvouwen van de huif
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Contactgegevens fabrikant
Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld, NL
+31 (0)315 – 25 73 70
info@vanraam.com
www.vanraam.com

Conformiteit
Van Raam verklaart als fabrikant dat de Chat fiets, zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing voldoet aan de richtlijn 2006/42/EG. De conformiteitsverklaring vindt
u op de Van Raam website.
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Monteren en bevestigen van de huif op de bank
Het monteren en bevestigen van de huif is bedoeld voor als je voor de eerste keer de huif
op het frame monteert, anders kun je de stappen 1 t/m 10 in dit hoofdstuk overslaan.
Stap 1:

Steek de gebogen buizen in de metalen
bevestigingspunten in de bank.

Stap 2:

Zet de buis vast door de borgpen in het onderste gat te
plaatsen (voor de hoogste stand).

Voor de laagste stand schuif je de buis verder naar

beneden en plaats je de borgpen in het bovenste gat.
Stap 3:

Sluit de beugel van de borgpen zodat deze om de buis
heen valt. Let op! dat vingers niet bekneld raken
tijdens het sluiten van de borgpen.

Stap 4:

Plaats de metalen constructie in de gebogen buizen
die zojuist in de bank geplaats zijn.
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Stap 5:

Vouw het doek van de huif dubbel op de rand tussen
het folieraam en het gaasraam.

Stap 6:
Houd het folieraam naar je toe en bevestig het doek

aan de constructie met behulp van de drukknoopjes.

Stap 7:
Til de voorkant van de constructie omhoog en trek de
huif hier overheen.

Stap 8:

Bevestig de drukknopen op de voorkant van de
constructie.

Stap 9:

Sluit beide ritsen aan de achterkant van de huif.
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Stap 10:

Bevestig de drukknopen van huif aan de bank.

Opspannen van de huif
Hoe zet je de huif op de juiste manier vast en span je deze?
Stap 1:

Maak het elastiek los van de haken.
Stap 2:

Open de gesp en haak de ogen van de bandjes om de
ronde nokken die aan de bank bevestigd zijn.
Stap 3:
Om de huif zo strak mogelijk op te zetten, zullen eerst

de achterste bandjes van de huif op spanning gebracht
moeten worden.

Open de gespen en trek aan het uiteinde van de

bandjes. Sluit de gespen om de bandjes op spanning te
houden.
Stap 4:

Hierna kunnen de bandjes aan de zijkanten van de
bank op spanning gebracht worden.
Stap 5:

Bevestig het elastiek weer om de haken.
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Stap 6:

De huif is goed gemonteerd als deze strak staat zoals
hiernaast te zien is.

Opvouwen van de huif
Hoe bouw je de huif inclusief het frame af en monteer je deze aan de bank?

Stap 1:
Haal eerst de spanning van de bandjes door de gespen
te openen. Nu kunnen de ogen van de nokken
verwijderd worden.

Stap 2:

Open de rits aan beide kanten van de huif.
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Stap 3:

Maak de drukknoppen aan de bovenzijde van de bank
los.

Stap 4:

Leg beide zijkanten van de huif bovenop de huif.

Stap 5:

Duw de voor- en achterkant van de huif naar elkaar
toe.

Stap 6:
Vouw de achterkant van de huif strak over de

samengevouwen constructie. Let er hierbij op dat de
achterkant onderlangs opgerold moet worden.

Stap 7:

Trek het elastiek over de opgerolde huif. Bevestig het
uiteinde van het elastiek in het lusje.
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Stap 8:

Zorg ervoor dat het elastiek goed vast zit.
Let op! dat het elastiek onder spanning los kan

schieten wanneer deze niet goed gemonteerd zit.

Stap 9:

De opgerolde huif met constructie kan nu in zijn geheel
uit de gebogen buizen getild worden.

Stap 10:

Plaats het opgerolde deel van de huif in de onderste
twee haken die zich aan de achterkant van de bank
bevinden.

Stap 11:

Plaats de buizen in de twee bovenste haken en zet
deze vast met het elastiek.

Versie 21.01

9/10

Stap 12:

Verwijder de borgpen door deze open te klappen en
vervolgens de pen uit het gat te verwijderen. Houd
hierbij de buis vast zodat deze niet naar beneden
schuift.

Let op! dat vingers niet bekneld raken tijdens het
sluiten van de borgpen.

Stap 13:

De gebogen buizen kunnen in de achterkant van de
bank bewaard worden.
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