Herinpakken van de Tank Doos
Stap 1. Begin met de bovenkant van de doos en breng tape aan op de zijkanten en de bovenkant. Plaats daarna
de doos op zijn kop!

Stap 2. Footboard inpakken. Pak de footboard “doos” en vouw de flap in het midden om.

Plaats het footboard op zijn kop en steek de voorkant in de middenflap.

Vouw de zijkanten van de flap aan de achterkant en vouw de flap in zijn geheel over het footboard.
Eventueel vastzetten met tape. Plaats daarna het geheel op zijn kop in de doos.
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Stap 3. Tankunit inpakken. Zet de recoilband (die aan het elastiek zit) vast door deze om de zwarte beugel te
wikkelen.

Zet de Handgreep vast door het elastiek onder de topplank door over de uiteinden te plaatsen.

Plaats de grote kartonnen flap (zie foto) over de onderste plank. Draai de tankunit om en plaats deze in de
doos.

Stap 4. Plaats de kartonnen flap (met de gleuven aan de zijkant) met de uitkeping op de tankunit in de doos.
Zorg ervoor dat de zijkanten omhoog gevouwen zijn. Plaats de zitting op zijn kop op de kartonnen flap.
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Stap 5. Pak nu de andere kartonnen flap met de gleuven en plaats deze aan 1 kant in de gleuven van eerste
plaat. Vouw het bovengedeelte over de zitting en doe hetzelfde aan de andere kant. Druk deze nu
voorzichtig naar beneden.

Stap 6. Plaats nu de syphonpomp aan de zijkant (zie foto) en het kleine plankje met elastiek in 1 van de vakken.
De voetsteunen, zakje met onderdelen (bouten, wielen) en mapje met handleidingen kunnen in het
andere vak aan de zijkant.

Stap 7. Plak nu de bodem van de doos dicht, zoals dit eerder in stap 1 is gedaan, en draai de doos om.
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Herinpakken van de Rail Doos
Stap 1. Plaats de Rechterrail aan de rechterkant en de Linkerrail aan de linkerkant. De rubbervoeten wijzen naar
buiten (zie foto).
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Stap 2. Steek de Rechterrail in de achterste opening van een halve rail doos. Wees er zeker van dat de hogere
kant van de doos aan de rechterkant zit (zie foto).

Stap 3. Steek de Linkerrail in de voorste opening van de halve rail doos. De rails zijn tegenover elkaar
geplaatst (zie foto).

Stap 4. Plaats de rail doos (met de rails) schuin en ondersteunt tegen bijvoorbeeld een muur (zie foto).

Stap 5. De rails dienen een klein stukje van elkaar gehouden te worden om de andere helft van de rail
doos te kunnen plaatsen (zie foto).

Stap 6. Plaats de andere helft van de rail doos zo dat de hogere kanten van beide dozen
naast elkaar uitkomen en schuif de andere helft naar beneden (zie foto).

Stap 7. Tape beide dozen tegen elkaar.
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