Hairpin Frame Symmetrisch & Asymmetrisch
Met koppelelement
Installatiehandleiding

Inhoud

Nodig

2st Hairpin Frame
16 à 28 st schokdemper
16 à 28 st rubber sluitring
16 à 28 st metalen sluitring
16 à 28 st houtschroef
2st koppelelement
4st zwarte inbusbout
4st zwartemoer
8st zwart metalen sluitring

Potlood
Lange lineaal
Rolmaat/meetlint
Houtboor Ø3mm
Kruiskop schroevendraaier

Optioneel
1st tafelblad

Voorafgaand
Gezien het gewicht van een volledige tafel is het aan te raden de installatie met twee personen uit te voeren.
Stap 1
Leg het tafelblad op de kop op een zachte grond (bijvoorbeeld een kleed) om krassen te voorkomen. Teken hier
over de lengte en breedte een middenlijn uit om de eerst positie van de frames te bepalen.
Stap 2
Plaats de frames met de bevestigingsplaat op het tafelblad en positioneer deze zoals gewenst. Let er op dat deze
symmetrisch zijn uitgelijnd ten opzichte van het blad en van elkaar.

Stap 3
Bepaal voor jezelf hoe ver je de frames uit elkaar en van de kopse kant af wilt hebben. Let bij het bepalen van deze
afstanden wel op de uitlijning van het koppelelement ten opzichte van de frames.
Voor de zekerheid kun je het koppelelement tijdelijk vastzetten op de frames zodat je de juiste afstand aanhoudt.
Als de frames juist gepositioneerd zijn teken de de bevestigingsgaten af op het blad.

Stap 4
Na het aftekenen van de gaten verwijder je de frames van het tafelblad. De afgetekende gaten kun je nu voorboren.
Let er bij het boren op dat je niet te diep in de tafel boort en dat je een boortje gebruikt die een maat kleiner is dan
de schroef (bij gebruik van onze schroeven is boortje Ø3 voldoende.
Na het boren maak je de gaten schoon en verwijder je overige snippers en zaagsel.

Stap 5
Wanneer de gaten zijn voorgeboord en zijn schoongemaakt kun je de frames bevestigen.
Plaats de frames weer met de bevestigingsplaat op het tafelblad en lijn deze uit met de gaten. Let er hierbij wel op
dat de frames nog in lijn liggen met de eerder afgetekende middenlijnen.
Als de frames goed zijn gepositioneerd zet je deze ondeling vast met het koppelelement. Hiervoor gebruik je de
megeleverde zwarte bouten, moeren en ringen. Bevestig het koppelelement op elk frame met twee bouten: één zo
dicht mogelijk tegen het midden en één zo ver mogelijk van het midden.
Draai de bouten en moeren goed aan dat deze goed strak zitten.

Stap 6
Wanneer koppelelement is bevestigd kun je de frames vastzetten met de meegeleverde schroeven. Pak een schroef
en rijg hier eerst een metalen ring aan, gevolgd door een rubberen ring. Deze samenstelling schroef je in zijn geheel
vast in de voorgeboorde gaten.
Draai te schroeven goed vast, maar draai deze nooit té strak. Als ze vast zitten is het voldoende. Mocht je tijdens het
schroeven hout horen kraken, haal de schroef er dan uit en boor het gat nog iets verder op.

Stap 7
Als alle schroeven goed vast zitten kun je de tafel omdraaien. Doe dit altijd met twee personen om schade te
voorkomen.
Je tafel is nu klaar voor gebruik.

Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je hairpin frame!
Team Indusigns

