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Leid de huls van de bowdenkabel achter de
dwarsbalk naar boven toe.

Zet de bowdenkabel met de kabelklem onder
de montagehoek vast. Doe vervolgens een
testbeweging met de bowdenkabel. Kort pas 
daarna de kabel op den passende lengte in.
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Doe de bowdenkabel in de huls. Klem vervol- 
gens de kabel met de bolle kop in de opening 
van de slede.

6 Kort de huls in, maar zorg voor voldoende
lengte voor de beweging van de poort. Zet

         vervolgens de huls erop.

3 Bevestig de montagehoek voor de bowdenka-
bel aan de dwarsbalk. Zorg ervoor dat de gaten
boven elkaar liggen.

4 Bevestig de huls van de bowdenkabel met be-
hulp van de U-schijf en de moer.

2 Monteer de handgreep opnieuw. Controleer de 
draairichting van de poort. De montagehoek
moet naar beneden draaien.

1 Demonteer de handgreep van de poort en
schuif de montagehoek op het rechthoekige

         vlak. 
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Leid de huls van de bowdenkabel met geschik-
te  middelen (kabelbinders, ogen o.i.d.) naar

         boven toe. 

Zet de bowdenkabel met de kabelklem onder
de montagehoek vast. Doe vervolgens een 
testbeweging met de bowdenkabel. Kort pas

         daarna de kabel op de passende lengte in.
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Doe de bowdenkabel in de huls. Klem vervol- 
gens de kabel met de bolle kop in de opening 
van de slede.

6 Kort de huls in, maar zorg voor voldoende
lengte voor de beweging van de poort. Zet

         vervolgens de huls erop.

3 Bevestig de montagehoek voor de bowdenka-
bel aan de dwarsbalk. Zorg ervoor dat de gaten
boven elkaar liggen.

4 Bevestig de huls van de bowdenkabel met be-
hulp van de U-schijf en de moer.

2  Monteer de handgreep opnieuw. Controleer de
draairichting van de poort. De montagehoek 
moet naar beneden draaien.

1 Demonteer de handgreep van de poort en 
schuif de montagehoek op het rechthoekige

          vlak. 
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