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Montage aanwijzigen gasveren voor:
RIHO zonnehemels met CLS statief (1200CLS, 1100CLS en 1300CLS)
Aanwijzingen:









Monteer gasveren altijd met 2 personen.
Zorg ervoor dat alle overige onderdelen en de lampen gemonteerd zijn.
Houdt de zonnehemel in volledig verticale positie, waarbij de persoon die de zonnehemel
omhoog brengt en houdt op het statief gaat staan!
De cilinderzijde (dikke zijde) van de gasveer altijd boven monteren!
Na montage van de gasveer is het belangrijk dat de gasveer nog vrij kan draaien tussen de
twee nylon sluitringen (3). Daarom mag de moer (5) niet te vast aangedraaid worden.
Wanneer de dopmoer goed vast gedraaid wordt dient de kop van de Bout (1) gefixeerd te
worden met een moersleutel. Het is belangrijk niet aan de bout te draaien maar aan de
dopmoer!
Wanneer het oog te vast wordt ingeklemd kan dit afbreken bij later gebruik van de
zonnehemel.
Zorg ervoor dat de dopmoer strak vast zit.

Figuur 1: Plaatsing sluitringen en moeren
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Optimale afstelling:
De afstelling van de gasveer moet zo gebeuren dat de zonnehemel in neergeklapte toestand net niet
vanzelf naar boven gaat. Hierdoor kan de zonnehemel het makkelijkst omhoog geklapt worden, en
blijft de zonnehemel in de meeste tussenstanden staan.
CLS statieven zijn moeilijk af te stellen. Het is bij de 1100/1300CLS van Riho zelfs zo dat de
zonnehemel niet in iedere tussen‐positie blijft staan.
Hoe hoger de bovenzijde van de gasveer in het sleufgat van de arm op de zonnehemel wordt
bevestigd, hoe sterker de gasveer de zonnehemel omhoog drukt!
Voor de onderste bevestiging kies een gat waarbij de zonnehemel volledig verticaal kan worden
gehouden

Figuur 2: Bovenste bevestigingspunt gasveer
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