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Gebruikershandleiding
MK-2008.03 Mini Marktkraam de luxe

Lees voor het in gebruik nemen van de Mini Marktkraam de luxe deze gebruikershandleiding zorgvuldig
door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de Mini Marktkraam de luxe . Handel altijd volgens de
aangegeven voorschriften.

1 Technische gegevens
Gewicht: 44 kg Lengte:2 meter Breedte: 2,05 meter Hoogte: 2,35 meter

2 Het is niet toegestaan:
- Om het houten werkblad te beschadigen d.m.v. goederen te verschuiven etc.
- Om tegen de kraam te duwen of erop te gaan staan. .
- Om de marktkraam op te bouwen bij een windkracht van meer dan 5 bft

3 Zorg voor:
- Een extra kleed om eventuele schade door scherpe voorwerpen te verkomen.
- Voldoende ruimte, rondom de kraam is een vrije ruimte van 1.8 meter toegestaan.

Let hierbij vooral op het dak
- De verkeerssituatie rondom de kraam let hier op aan verkeersafzettingen en aanrijdgevaar.
- Eventueel een trapje/verhoging bij het opbouwen van de marktkraam.
- Dat de last van het werkblad goed verdeeld wordt, voorkeur zijn hierbij de zijkanten van het werkblad.
- Dat de 3 balken zorgvuldig in het doek worden gestoken om zo beschadiging te voorkomen.

4 Gebruiksinstructie:

Schuif de bovenstukken rekken op de
onderste rekken. Door. de voeten onder
tegen de staander te zetten, schuift hij er
gemakkelijker in

U krijgt 1 x werkblad, 1 x kist met 3
doeken, 2 x lat met 4 gaten, 1 x lat
massief, 2 x staanders onder, 2 x
bovenstuk

Neem het werkblad en leg deze door
hem schuin te houden in de staanders
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Zijn er problemen of defecten kraam, bel ons zo spoedig mogelijk onder
nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE MINI MARKTKRAAM DE LUXE

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Mini
Marktkraam de luxe gedurende de gehele verhuurperiode.

Neem het doek van het dak en schuif de
massieve lat in de middelste strook. Laat
iemand de strook rechthouden om zo
schade te voorkomen.

Pak de lat met het doek op en leg deze
op de staanders, gebruik hierbij
eventueel een opstapje

Schuif de 2 latten met de gaten door de
buitenste stroken en plaats de latten over
de pennen van de staanders. Vouw nu
het doek mooi  uit.

Houd het grote doek voor de drukkers
en druk de drukkers aan.

Neem het kleine doek en druk de
drukkers aan, vouw hierna de
klittenband over elkaar.

De kraam is nu klaar voor gebruik.
Controleer de kraam op schade en meld
deze aan Withagen-attractieverhuur.


