
Hoofdsteunbanden achter
Openingen voor veiligheidsgordel/kinderzit
Hoofdsteunbanden vóór
Stoelhoesritssluiting 
Demonteerbare hoofdsteunbanden
Elastic bungee
Seat D-ringen
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BEVESTIGING VAN DE HANGMAT:
Voor voertuigen met demonteerbare hoofdsteunen
Verwijder de hoofdsteunen vóór en achter. Steek de hoofdsteunpennen
door de D-ringen aan het einde van elke band. Er zijn drie ogen die
bij iedere hoofdsteun horen. Om te voorkomen dat de hangmat zich
opeenhoopt dient u de banden links of rechts tussen de ogen te
bewegen totdat zij in de optimale stand voor uw voertuig zijn.
Herhaal dit voor alle hoofdsteunen. Maak alle banden vast zodat de
onderkant van de hangmat steeds de stoel raakt. De tas is met 3
kleine D-ringen in de ogen aan de hangmat te bevestigen.  

BEVESTIGING VAN DE HANGMAT:
Voor voertuigen zonder demonteerbare hoofdsteunen
Er zijn drie ogen die bij iedere hoofdsteun horen. Om te voorkomen
dat de hangmat zich opeenhoopt dient u de banden links of rechts
tussen de ogen te bewegen totdat zij in de optimale stand voor uw
voertuig zijn. Sluit de demonteerbare hoofdsteunbanden (E) aan en
plaats deze om de hoofdsteunen vóór en achter heen. Maak alle banden
vast zodat de onderkant van de hangmat steeds de stoel raakt. De
tas is met 3 kleine D-ringen in de ogen aan de hangmat te bevestigen.

BEVESTIGING VAN DE STOELHOES:
De Wander Hammock kan ook als stoelhoes voor de hele stoel
dienen of voor een deel daarvan. Om de hangmat voor de hele stoel
te gebruiken begint u door de bovenstaande aanwijzing te volgen,
voorzover deze van toepassing is. Maak de banden echter niet aan
de hoofdsteunen vóór vast. In plaats van dit te doen trekt u de 
stoelhoes naar beneden in de richting van de vloer van het voertuig.
Om de stoelhoes als hangmat te splitsen, maakt u gewoon een van
de banden aan de hoofdsteun aan die kant van het voertuig vast 
volgens de bovenstaande aanwijzing en rits de hangmat vervolgens
met de ritssluiting van de stoelhoes open (D).
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LEGENDE:

INSTALLATIE EN VERZORGING

1. Eventueel los vuil met een droge borstel verwijderen
2. Indien nodig met een vochtige spons en milde zeep afvegen
3. Indien nodig zonder zeep in een bak afspoelen
4. 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

5. Goed spoelen om zeepresten te verwijderen
6. Ophangen om te drogen

WASAANWIJZING:

Voor meer informatie:

www.kurgo.com    ::    info@kurgo.com
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