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WIELHOUDER MONTAGE INSTRUCTIESHEET

CHiP™

4 x Wielhouders

8 x Schroeven

Waarschuwing
• Wielhouders MOETEN voor het spelen op het product gemonteerd worden.
• Montage dient ALLEEN door volwassenen te gebeuren.
• Als vuil of andere vreemde objecten in de wielen vast komen te zitten, volg dan de instructies voor demontage en
verwijder de vreemde voorwerpen.Gebruik geen water of vloeistof.
• Vermijd het gebruik in de buurt van haar of lange draden om te voorkomen dat deze verstrengeld raken.
• De meegeleverde schroeven zijn GEEN speelgoed.

EEN WIEL LOSMAKEN
Opgesloten
(Groen)

Ontgrendeld
(Rood)

Een wiel van de CHiP™ losmaken:

1. Zorg ervoor dat de CHiP™'s UIT staat.
2. Draai de wielkap tegen de klok in zoals
aangegeven op de afbeelding om het wiel
los te maken. Let erop dat de kleine
inkeping op de wielkap groen is indien het
wiel vast zit en rood als het wiel los kan.
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3. Verwijder het wiel voorzichtig.
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OPMERKING: De wielen zijn uniek voor elk van
de poten van CHiP™. Verwijder
er één per keer. Verwissel de
wielen niet onderling.

MONTEREN VAN DE WIELHOUDER
Ontgrendeld
(Rood)

Opgesloten
(Groen)

Monteren van de wielhouder en de wielen:

1. Plaats het wiel op een gladde, vlakke
ondergrond met de wielkap naar beneden.
2. Stem de wielhouder op het wiel af zoals in
de afbeelding
3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet
meegeleverd) om de schroeven te bevestigen
en vast te draaien totdat de wielhouder veilig
vastzit aan het wiel. Draai ze niet te strak vast.
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4. Met het wiel en de wielhouder gemonteerd
kun je deze terugplaatsen aan de poot van
de CHiP™ zoals aangegeven in de
afbeelding en draai je de wielkap met de
klok mee om het wiel aan de poot vast te
zetten. Draai ze niet te strak vast.
5. Herhaal dit proces afzonderlijk voor elk van
de overgebleven wielen.
OPMERKING: De wielen zijn uniek voor elk van
de poten van CHiP™. Verwijder
er één per keer. Verwissel de
wielen niet onderling.

We raden je aan ons adres te bewaren voor
toekomstig gebruik.
Product en kleur kunnen afwijken.
Verpakking gedrukt in China.
WAARSCHUWING! Dit product is niet
geschikt voor kinderen onder 3 jaar vanwege
de kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.
GEMAAKT IN CHINA
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