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Assemblage JR-1205 Wing. 

Het model JR-1205 Wing wordt geleverd in aparte pakketten : 

 

 
 

Benodigd gereedschap : 

 Dop- of steeksleutel 13 mm 

 Binnenzeskantsleutel 5 mm 

 

Detail meegeleverde benodigdheden nodig voor montage : 

 Montage zitten (3 + 4) op drager (1) : 

4 + 4 bouten DIN 933 M8×35 

4 + 4 sluitringen DIN 440 R M8 

  

 Montage rug (2) op drager (1) : 

9 bouten DIN 7991 M8×30 

  

 Pootjes zitten (3 + 4) : 

2 + 2 pootjes  

  

2. Rug   

5. Kussens  

1. Drager  

4. Loungezit   

3. Hoekzit   
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 Alle zitten bestaan telkens uit 

twee delen: een sokkel en een 

kussen.  

 

Het kussen kan simpelweg opgetild worden. 

 

De rugbeugels en het zakje met 

benodigdheden bevindt zich in de 

loungezit (4). 

 

 Plaats de drager (1) op de gewenste 

plaats. 

 

 De mechanieken moeten uiterst 

vooraan staan om de bevestiging 

van de rugbeugels toe te laten. 

 

Duw op de rode stip om te ontgrendelen en 

schuif naar voor. 
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 Verwijder de verpakking van de 

rugbeugels. Plaats de rugbeugels in de 

voorziene uitsparingen in de drager (1). 

 

  
 

Bevestig de rugbeugels met telkens 2 

bouten DIN 7991 M8×30 aan de drager (1). 

 

Positioneer en de draai de bouten 

in met de hand, zonder 

gereedschap. 

 

Span deze, na correcte positionering van 

de bout, aan met een  

binnenzeskantsleutel 5 mm. 

 

 Plaats de rug (2) op de beugels. 

 

  
 

Bevestig de rug (2) met 3 bouten DIN 7991 

M8×30 aan de rugbeugels. 

 

Positioneer en de draai de bouten 

in met de hand, zonder 

gereedschap. 

 

Span deze, na correcte positionering van 

de bout, aan met een  

binnenzeskantsleutel 5 mm. 

 

 Draai 2 pootjes in de sokkel van de 

loungezit (4). Draai goed aan. 
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 Positioneer de sokkel van de loungezit 

(4) op de mechaniek. 

 

Bij de positionering van de sokkel 

moeten de 2 deuvels in de 

voorziene gaatjes vallen. 

 

 Bevestig de loungezit (4) met : 

 4 bouten DIN 933 M8×35. 

 4 sluitringen DIN 440 R M8. 

 

  
 

Positioneer en de draai de bouten 

in met de hand, zonder 

gereedschap. 

 

Draai de bouten handvast met een 

dopsleutel 13 mm (max. 18 Nm). 

 

 Positioneer het kussen van de loungezit 

(4) in de sokkel. 
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 Draai 2 pootjes in de sokkel van de 

hoekzit (3). Draai goed aan. 

 

 Positioneer de sokkel van de hoekzit (3) 

op de mechaniek. 

 

Bij de positionering van de sokkel 

moeten de 2 deuvels in de 

voorziene gaatjes vallen. 

 

 Bevestig de hoekzit (3) met : 

 4 bouten DIN 933 M8×35. 

 4 sluitringen DIN 440 R M8. 

 

  
 

Positioneer en de draai de bouten 

in met de hand, zonder 

gereedschap. 

 

Draai de bouten handvast met een 

dopsleutel 13 mm (max. 18 Nm). 
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 Positioneer het kussen van de hoekzit (3) 

in de sokkel. 

 

 Controleer na montage de werking van de 

mechanieken. 

 

Beweeg de zitten met behulp van de 

handgreepjes onderaan en blijf 

lichtjes ondersteunen. 

 

 
 

VERPLAATS OF HEF DE WING NOOIT OP AAN DE UITEINDEN VAN DE ZITTEN. 

 

 

 

Bekijk de montagefilm op youtube : https://youtu.be/ 


