HANDLEIDING VOOR HET VERVANGEN VAN DE VEER
Past u bij het vervangen van de veer op voor eventuele scherpe delen.
Pushboy:
1) Boor de 2 popnagels van het deksel uit met een 3,2 millimeter boortje.
De klep kan er nu uitgenomen worden. (zie afbeelding 1).
2) Leg de klep met de tekst naar beneden voor u neer.
U kijkt nu naar de binnenkant van het deksel. Het scharnier zit nu aan de bovenkant.
3) Verwijder de starlock van de pen die door de veer loopt, zodat deze pen eruit genomen kan
worden. (zie afb. 7).
4) Trek de pen er voor de helft uit.
Dit houdt in dat de pen alleen aan de linker kant nog door het scharnier steekt.
5) Verwijder nu de oude veer.
6) Schuif het meegeleverde busje (onderdeel M1751010-1, zie foto) over de pen.
7) Schuif nu de veer over de pen. De veer heeft een lang en een kort uiteinde.
De lange kant moet eerst over de pen geschoven worden, tegen het busje aan.
8) Draai nu het korte uiteinde van u af naar boven, tot het korte uiteinde op het deksel rust.
9) Druk nu de veer naar beneden, zodat de pen door de rechter kant van het scharnier
geschoven kan worden.
10) Plaats de meegeleverde starlock op de pen aan de rechterzijde, zodat de pen er niet meer
uit kan schuiven.
11) Draai het deksel om. De bolle kant ligt nu boven.
12) Draai met behulp van een schroevendraaier het scharnier omhoog. (zie afb.8).
Plaats de schroevendraaier zo dat het scharnier omhoog blijft staan.
13) Plaats nu het complete deksel terug in de afvalemmer en monteer de 2 nieuwe popnagels.
(zie afb. 9 en 10). Haal nu de schroevendraaier weg.
14) Uw Wesco Pushboy is nu weer gereed voor gebruik.
Kickboy:
1) Verwijder de starlock aan het stangetje en haak deze eruit.
2) Boor de 2 popnagels van het deksel uit met een 3,2 millimeter boortje.
De klep kan er nu uitgenomen worden. (zie afbeelding 1).
3) Leg de klep met de tekst naar beneden voor u neer.
U kijkt nu naar de binnenkant van het deksel. Het scharnier zit nu aan de bovenkant.
4) Verwijder de starlock van de pen die door de veer loopt, zodat deze pen eruit genomen kan
worden. (zie afb. 7).
5) Trek de pen er voor de helft uit.
Dit houdt in dat de pen alleen aan de linker kant nog door het scharnier steekt.
6) Verwijder nu de oude veer.
7) Schuif het meegeleverde busje (onderdeel M1751010-1, zie foto) over de pen.
8) Schuif nu de veer over de pen. De veer heeft een lang en een kort uiteinde.
De lange kant moet eerst over de pen geschoven worden, tegen het busje aan.
9) Draai nu het korte uiteinde van u af naar boven, tot het korte uiteinde op het deksel rust.
10) Druk nu de veer naar beneden, zodat de pen door de rechter kant van het scharnier
geschoven kan worden.
11) Plaats de meegeleverde starlock op de pen aan de rechterzijde, zodat de pen er niet meer
uit kan schuiven.
12) Draai het deksel om. De bolle kant ligt nu boven.
13) Draai met behulp van een schroevendraaier het scharnier omhoog. (zie afb.8).
Plaats de schroevendraaier zo dat het scharnier omhoog blijft staan.
14) Plaats nu het complete deksel terug in de afvalemmer en monteer de 2 nieuwe popnagels.
(zie afb. 9 en 10). Haal nu de schroevendraaier weg.
15) Plaats het stangetje terug en monteer de starlock.
16) Uw Wesco Kickboy is nu weer gereed voor gebruik.

Wesco veer voor o.a. Push- en Kickboy.
Op deze foto ziet u de veer en een deel van de klep afgebeeld.
Te zien is hoe de losse onderdelen in elkaar horen te zitten om een veer te krijgen die op spanning
staat.

Veer geschikt voor modellen Pushboy en Kickboy.
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