. Hieronder een kleine uitleg van de montage en de bijgeleverde materialen.
4 M6 bouten.
2M5 bouten met revet
2 Sterknoppen
2 vleugelmoeren met schroef en revet.
2 Well-Nuts
1 adapter (links)
1 adapter(rechts)

deze plaat dus!!!!

Montage:
Verwijder het scherm volgens gebruik. Verwijder ook de zwarte
plaat (zie Foto boven)
Haal ook uit deze plaat de 4 WELL-NUTS en doe deze in de
onderste en bovenste gaten van de adapter. (zie rode pijl)stop de
bijgeleverde Well-Nuts in het op één na onderse gat.(groene pijl)

Monteer de adapters volgens de foto (zie Onder) LET OP
RECHTS EN LINKS!!. Gebruik voor montage van de adapters de
4 M6 bouten en zet ze goed vast.

Monteer nu je scherm op de adapters en draai ze vast met de
schroeven waar het scherm mee vast zat. LET OP!!! Zet éérst alle
schroeven een beetje vast, dan kun je het scherm nog een beetje
verschuiven. Zet ook de sterknoppen los. Als alle schroeven op
zijn plaats zitten kun je ze goed vast draaien.(denk er aan vast is
vast! (zie Foto)
Nu kun je de zwarte afdekstrips monteren. Gebruik hiervoor de M5
boutjes. Deze passen precies in de Well-Nut die zijn meegeleverd.
Het grotere gat is de uitsparing voor het afdekplaatje.(blauw) In het
andere gat (geel) zet je met één M5 boutje het afdekplaatje vast.

BELANGRIJK!!!!
Als je Kloontje hebt gemonteerd en je gaat je ruit bevestigen, draai dan de
boutjes van de ruit KRUISLINKS in het scherm en zet ze nog niet helemaal
vast. Zorg ook dat je de sterknoppen ‘los’ hebt. Op deze manier kun je de ruit
nog bewegen. Als je alle boutjes in de ruit hebt zitten. Kun je deze vastdraaien
(let wel, vast is vast) De ruit kan zich nu gaan ‘zetten’. Je hoeft Kloontje niet bij
te buigen. Op deze manier past het prima. Ook kun je de sterknoppen, nadat je
de juiste stand hebt gevonden, vastzetten. Vergeet voor de zekerheid niet af en
toe de knoppen te contoleren of ze nog vast zitten.
Je kunt Kloontje op 3 hoogte monteren, bij de hoogste stand komen de bovenste
gaten van Kloontje boven de cockpit uit. Voor lange mensen is dit een ideale
stand. Maar je moet Kloontje even uitproberen om de juiste stand te vinden. Ook
de hoek van de ruit is hierop van invloed.
Ik hoop dat het hiermee wil lukken.
Veel succes. Laat even op het Forum weten wat je ervaring is met Kloontje.
Peter.

