Montagehandleiding –Potenset voor de lattenbodem
Lees eerst de handleiding zorgvuldig door, alvorens u van start gaat met de montage van de
potenset.

Stap 1
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. U dient in de doos de volgende onderdelen aan te
treffen:




4 verstelbare poten
2 middenbuizen
Plastic zakje met 8 houtschroeven

Stap 2
Voor de montage van de potenset dient u het volgende gereedschap bij de hand te hebben:



Kruiskop schroevendraaier
Steek- of ringsleutel maat 10 of een bacosleutel

Stap 3
Plaats de lattenbodem rechtop tegen een muur met de onderkant naar u toe gericht. Zorg daarbij dat
het voeteneinde van de lattenbodem op de grond staat. Aan het hoofdeinde van de lattenbodem zit
een sticker met het formaat.

Stap 4
Verwijder de transportverpakking van de lattenbodem.

Stap 5
Schuif aan elke middenbuis 2 verstelbare poten. De potensets zijn nu compleet.

Stap 6
Plaats de beide openstaande delen met schroefgaten van de potenset tegen de zijbalken van de
lattenbodem.

Stap 7
Zet de verstelbare poten vast op de middenbuis door beide moeren aan te draaien met een ring-,
steek- of bacosleutel.

Stap 8
Plaats de eerste potenset aan het hoofdeinde van de lattenbodem op de zijbalken ter hoogte van het
7e of 8e rubber van bovenaf geteld bij een 42-lats lattenbodem.

Bij een 24-lats lattenbodem plaatst u de eerste potenset ter hoogte van het 5e of 6e rubber van
bovenaf geteld (zie foto 1 bij stap 9).
Schroef de potenset vast met 2 van de bijgeleverde schroeven per individueel steunpunt.
Let op! Gebruik de schroeven alleen aan de onderkant van de zijbalk en dus niet aan de zijkant van
de zijbalk.

Stap 9
Plaats de tweede potenset aan het voeteneinde van de lattenbodem op de zijbalken ter hoogte van
het 7e of 8e rubber van onderaf geteld bij een 42-lats lattenbodem. De lattenbodems van Living
Comfort zijn voorzien van 42 latten.
Bij een 24-lats lattenbodem plaatst u de tweede potenset ter hoogte van het 7e of 8e rubber van
onderaf geteld (zie foto 2)

Stap 10
De hoogte van de poten kan worden bepaald door met een ring-, steek- of bacosleutel de onderste
moer van de poot naar links (hoger) of rechts (lager) te draaien.

Stap 11
Indien de gewenste hoogte is bereikt, draait u de bovenste moer van de poot volledig naar boven.

Stap 12
Controleer of alle 4 de poten op dezelfde hoogte zijn ingesteld. Indien dit niet zo is, pas dan de
hoogte aan tot alle poten dezelfde hoogte hebben.

Stap 13
U kunt nu uw lattenbodem in uw ledikant plaatsen of de lattenbodem losstaand gebruiken.

Stap 14
Plaats uw matras op de lattenbodem. Let daarbij goed op het hoofd- en voeteneinde van het matras.
Bij de matrassen van Energy+, MediActive en TotalFit is het voeteneinde met een sticker
gemarkeerd.
Heeft u nog vragen over de montage van de potenset? Neem dan gerust contact op met onze
klantenservice op 030-2040608 (NL) of 03 2896841 (BE).

