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INSTALLATIE EN VERZORGING

A
L

B

ONDERDELENLIJST:

O
N
M

A

elastiek met D-ring

B

buitenste D-ring

C

haak onder stoel

D

bovenste hoofdsteunband

E

bovenste spanningssluiting

F

band onder stoel

D
E

G

achterbankverdeler

H

achterbankverdelerring

I

verdelerdrukknop

J

achterbankverdelerkoord

K

schermverlengstuk

H

G

L

metalen pengleuf

M

ritssluiting verlengstuk

N

verlengstukband

O

verlengstuk-D-ring (klein)

P

sluiting verlengstuk

D
I

J

C

F

BEVESTIGING VAN HET SCHERM VOOR DE ACHTERBANK
Voor voertuigen met demonteerbare hoofdsteunen:
1

2

3

4

B
A

Keer het scherm zodat het Kurgo-logo
in de richting van de achterkant van
de auto wijst. Verwijder de hoofdsteun
van de bestuurdersstoel. Schuif de
binnenste hoofdsteunpen door de
grote D-ring die aan het elastiek vast
zit (A). Schuif de buitenste D-ring (B)
door de buitenste hoofdsteunpost.
Herhaal dit aan de andere kant.

C

Bevestig de haak onder de stoel (C)
aan een veer of bodemplaat onder de
voorstoel. Herhaal dit door de andere
band (C) aan de onderkant van de
stoel aan de andere zijde te bevestigen.

Trek de bovenste hoofdsteunbanden
(D) aan beide kanten strak.

Trek de onderste banden (F) aan
beide kanten strak.

Voor voertuigen zonder demonteerbare hoofdsteunen:
1

2

3
D

Trek de bovenste hoofdsteunband van
het basisscherm (D) uit de sluiting (E).

BSB Dutch 01.09

A

Wikkel de hoofdsteunband (D) om de
hoofdsteun heen. Steek de band door
de grote D-ring heen (A) die aan het binnenste elastiek vastzit. Haal de band
terug om de hoofdsteun heen en steek
de band door de sluiting (E). Herhaal dit
voor de andere hoofdsteun.

Trek de bovenste hoofdsteunbanden
(D) aan beide kanten strak. Bevestig
de onderste banden (C) onder de 2
stoelen voorin. Trek de onderste banden (F) strak.

ZIE
OMMEZIJDE
VOOR AANWIJZING
VOOR VERDELER EN
VERLENGSTUK

2

INSTALLATIE EN VERZORGING

VERWIJDEREN VAN HET SCHERMVERLENGSTUK
1

3

2

Trek de band van het schermverlengstuk (N) uit de sluiting (P) en
maak de band los.

Trek de band van het schermverlengstuk (N) uit de kleine D-ring (0)
van de buitenste band die aan het
basisscherm vastzit.

Rits het schermverlengstuk (K) van de
steunpilaren los. Rits het schermverlengstuk dicht. Herhaal stap 1 + 2 aan
de andere kant.

4

Trek de metalen steunpilaren uit het
basisscherm.

GEBRUIK VAN DE VERDELER OP DE ACHTERBANK
1

2

Nadat u het basisscherm hebt
gemonteerd maakt u de 4 drukknoppen los (I).

3

VOOR VOERTUIGEN MET DEMONTEERBARE
HOOFDSTEUNEN: Verwijder de hoofdsteun
van de achterbank en schuif de hoofdsteunpen
door de bovenste D-ring (G) van de achterbankverdeler (H).

VOOR VOERTUIGEN ZONDER DEMONTEERBARE HOOFDSTEUNEN: Gebruik de extra
band om de achterbankverdeler (H) aan de
hoofdsteun van de achterbank of aan de
kinderzithaak te bevestigen.

4

Wikkel het onderste elastiek (J) om de
stang van de veiligheidsgordel en trek
het strak aan. Leg een knoop in het
extra koord om het korter te maken.

WASAANWIJZING:
•
•
•
•

Eventueel los vuil met een droge borstel verwijderen
Indien nodig met een vochtige spons en milde zeep afvegen
Alleen afspoelen, indien mogelijk. Koud water en een spons gebruiken, of zonder zeep in een bak afspoelen.
In een wasmachine (voorlader) wassen (GEEN machine met agitator gebruiken omdat dit schade zou kunnen
veroorzaken die niet door de garantie gedekt is), in koud water en met milde zeep (Ivory Flakes, Woolite,
Sport Wash, enz.) Geen wasmiddelen gebruiken
• Goed spoelen om zeepresten te verwijderen.
• Plat laten drogen.

Voor meer informatie:

www.kurgo.com

::

info@kurgo.com
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Een video over de installatie van het scherm op de achterbank is te zien op:
www.kurgo.com/support/instruction.html

