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Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider
Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m
Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 1,60m x 1,14m

Garantibestemmelser:
Følg altid brugs-, og vedligeholdelsesvejledningerne samt driftsforskrifterne i brugsvejledningen til din trailer!
Der ydes garanti i en periode på 24 måneder fra datoen for produktets salg til slutbrugeren; som dokumentation herfor gælder
kvitteringen. Producenten yder i ovennævnte tidsrum garanti for, at tilbehøret er fuldt funktionsdygtigt. Garantien omfatter materiale-, forarbejdnings- og konstruktionsfejl og tilsikres udelukkende originale reservedele i original udførelse fra STEMA Metalleichtbau GmbH og dennes leverandører eller ved tilbehørsdele udelukkende i kombination med trailere fra vores produktion.
Hvis der foretages egenhændige ændringer og indgreb på tilbehøret, medfører dette, at producentens garanti bortfalder. En
mangelfuld vare repareres eller udskiftes efter vores valg inden for en rimelig frist. Det forudsætter, at kunden skriftligt opfordrer
producenten til at foretage en mangelafhjælpning. Forhandleren er ikke producentens medhjælp. I tilfælde af, at reparationen
mislykkes, eller en efterfølgende levering afvises, tilkommer der kunden de i loven fastsatte garantirettigheder. Alle øvrige krav
er udelukket (som f.eks. krav om godtgørelse af arbejdsløn for mistet brug, på grund af mistet indtjening og lignende). Skader,
der opstår som følge af overbelastning, uhensigtsmæssig behandling samt anvendelse i modstrid med brugsvejledningen, falder ikke ind under garantien. Der ydes ingen garanti for skader, der skyldes slitage, anvendelsesegenskaber og naturlig ældning. Producentens ansvar for simpel uagtsomhed er udelukket. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt. Mangler skal omgående meddeles til aftalepartneren.

Du modtager i pakken:
-

1x ekstra højre side
1x ekstra venstre side
1x ekstra bagside
1x ekstra forside
4x samleprofiler
2x hængseloverdele
2x hængselunderdele
16x skruer med linsehoved og sekstandet indvendig stjerne
10x sekskantskruer M5
4x sekskantskruer M6
10x sekskantmøtrikker M5
4x sekskantmøtrikker M6
10x tandskiver 5,3
2x skiver 5,3x10
16x skiver 8,4x24
4x skiver 6,4x12
16x fjederringe
2x propper  15 mm

Der kræves følgende værktøj:
-

1x gaffelnøgle SW 8
1x topnøgle SW 8
2x gaffelnøgler SW 10
1x unbrakonøgle 5 mm
Boremaskine med bor  5,5 mm
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Sikkerhedsanvisning:
Det er kun tilladt at bruge ekstrasiderne, efter at de er monteret korrekt i overensstemmelse
med denne monteringsvejledning og er i fuldstændig samlet tilstand.
Kørsel og transporter uden fast monterede ekstrasider er til fare for trafikken og er ikke tilladt.
Det samme gælder for bagsiden. Denne skal være låst og lukket korrekt.
Kontrollér regelmæssigt, at alle skrueforbindelser er spændt fast.
-

Hvad angår læsning og sikring af last, skal du følge anvisningerne i betjeningsvejledningen til din trailer eller de generelle bestemmelser i den gældende færdselslov.

Ved brug af ekstrasider kan der herudover maksimalt anvendes et låg eller en presenning.
Det er ikke muligt at montere et stativ / en højpresenning i forbindelse med ekstrasiderne.
Monteringen af ekstrasiderne kan udføres af én person.
Monteringsforberedelser:
-

Pak ekstrasiderne ud. Kontrollér dem for fuldstændighed og eventuelle skader.
Stil trailer vandret, og sørg for at sikre den, så at den ikke utilsigtet ruller væk.
Fjern de fire sorte, firkantede propper i trailerens hjørner.
Fjern de otte hvide propper i hjørnesøjlerne.

Der tages forbehold for ændringer, illustrationen kan afvige.
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Monteringsrækkefølge:
1. Skru samleprofilerne i kassens hjørner.

2. Sæt venstre og højre ekstraside ned i samleprofilen, og skru dem samme med denne.
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3. Montér en skrue M5 i den venstre og højre hjørneforbindelses øverste hul med skive,
tandskive og møtrik (lad dem sidde løse).

4. Sæt forreste ekstraside på forreste side, træk ekstrasiden i siden lidt væk, så at den
skrue, der blev formonteret under punkt 4, griber ind i den øverste åbning i siden. Montér
mellemste og nederste skrueforbindelse på begge sider.

5. Skru alle skrueforbindelser fast.
6. Montér hængseloverdele på den bageste ekstraside. Skru sekskantskrue M6x16 (skruehoved udefra) + skive + møtrik løst i (s. lille skitse). Sæt nu hængselunderdelene på de
løst fastgjorte bolte i hængseloverdelene, og sørg for at sikre den bageste ekstraside
med spændehager mellem ekstrasidedelene. Markér positionen for hængselunderdelenes huller på trailerens bageste sides overkant. Tag bageste ekstraside væk igen. Bor
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bageste ekstraside på igen, og sørg for at sikre den med spændehage. Skru hængseloverdelenes skrueforbindelser fast.

7. Tryk de sorte, firkantede propper i kassens hjørner og de to runde 15 mm propper i de to
huller i den forreste side.
Firkantede propper
Propper  15 mm

Marts 2008

