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Montage instructie
Retro roller model
AP 891

Geïmporteerd door Van der Meulen.
www.retroroller.eu

BELANGRIJK:
1. Voor de veiligheid van het kind moeten alle montage

stappen zorgvuldig worden uitgevoerd.
Onjuiste montage kan letsel veroorzaken.
2. Bewegende onderdelen periodiek of na langdurig
gebruik smeren.
3. Zorg ervoor dat alle bouten en moeren zijn
vastgedraaid voorafgaand aan gebruik.
Bouten en moeren regelmatig controleren en zo nodig
vastzetten.
4. Onderdelen die tekenen van slijtage vertonen,
moeten onmiddellijk worden vervangen.
5. Het kind mag nooit alleen worden gelaten tijdens het
rijden met het voertuig.
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Sommige onderdelen zijn reeds voor gemonteerd
bij levering

(891AP.001) x1

LET OP! Montage door een volwassene is vereist.
Buiten het bereik van kleine kinderen houden in
verband met kleine onderdelen.

Benodigd gereedschap

Onderdelen nummer x Qty

of
kort

(891AP.003) x1

(891AP.004) x1

(891AP.005) x1

(891AP.006) x2

(891AP.007) x2

(891AP.008) x3

(891AP.009) x2

(891AP.010) x1

(891AP.011) x2

(891AP.012) x1

(891AP.013) x1
HARDW

HARWARE SET COMPONENTEN

(891AP.014) x1
ARE

(891AP.015) x1

No.

Qty

Omschrijving

Spec.

*891.8001

1

Hexagonale borgmoer

M4

*891.8002

16

Hexagonale borgmoer

Ø3/16”

*891.8003

1

Machineschroef

M4x24mm

*891.8004

4

Machineschroef

Ø3/16” x13mm

*891.8005

8

Zelftappende schroef

Ø4x11mm

*891.8006

8

Machineschroef

Ø3/16” x10mm

*891.8007

4

Machineschroef

Ø3/16” x16mm

*891.8008

4

Naafdop

Ø10mm

* Standaard gereedschap kunt u lokale bouwmarkt kopen

(891AP.002) x1

2
(891AP.8001) x1

(891AP.8004) x4

(891AP.8002) x16 (891AP.8003) x1

(891AP.8005) x8

(891AP.8006) x8

(891AP.8008) x4
(891AP.8007) x4

4

(891AP.8005) x8

5

(891AP.8008) x2

kort

6

kort

(891AP.8004) x4

(891AP.8006) x8

(891AP.8007) x4

7
(891AP.8001) x1

(891AP.8002) x16

kort

(891AP.8003) x1

8

(891AP.8008) x2

Toezicht van een volwassene is vereist. Zorg ervoor dat degene die het voertuig gebruikt bekend is met de werking van
het voertuig.
WAARSCHUWING: Dit voertuig beschikt niet over een remsysteem. Niet gebruiken op steile heuvels, op trappen of in de
buurt van water. Het voertuig nooit gebruiken op ruw terrein, om sprongen te maken of andere stunts mee uit te voeren.
Niet meer dan één kind kan het voertuig gelijktijdig gebruiken (1 persoon per voertuig). Schoenen en helm moeten te
allen tijde gedragen worden, om letsel te voorkomen.
Geschikt voor kinderen vanaf 24 maanden.
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