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Aandachtspunten montage Fältovn Do It Yourself (DIY)

Gereedschap: Inbussleutel 4 (meegeleverd) + steeksleutel sw10
Bouten en moeren: 36x rvs inbusbouten, 6x borgmoeren, 3x messing opvulringetjes                                     
  (allen meegeleverd)

Let op:  Sommige onderdelen kunnen scherp zijn. Het dragen van veiligheidshand-  
  schoenen kan letsel voorkomen. Het wordt dan alleen wat lastig om in je 
  neus te peuteren.

Tip 1:  Niet direct alle bouten vast aandraaien, dan is het makkelijker de rest te 
  monteren. Als de Fältovn klaar is, kun je alle (tenzij anders aangegeven in deze 
  instructie) bouten strak aandraaien.

Tip 2:  Het helpt als je de bouten waarmee je het zijrekje15 vast zet, bij gebruik er af en toe   
  helemaal uit haalt en schoon maakt. Daarmee voorkom je dat ze moeilijk los komen.

Supersnelle instructie: lijn de 3 √-tekentjes en de rest zit redelijk logisch in elkaar.

Superhandige instructie: op service.leenders.nl vind je een handig filmpje.
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Iets minder supersnelle instructie:
1. Bodemplaat1 aan linker zijplaat2 monteren (2x bout in bodem). √-teken lijnen.
2. Rechter zijplaat3 aan bodemplaat monteren (2x bout in bodem).
3. Achterwand4 monteren. Eerst bouten (6x) in zijwanden draaien, niet aandraaien.                

Vervolgens achterwand er in schuiven en bouten (6x) strak aandraaien.
4. Luchtbakje5 (tipikamp) in achterwand monteren (4x bout).                                                                                   

Ook aan bodemplaat monteren (2x bout).
5. Voorpootjes6 monteren (2x bout + 2x borgmoer).                                                                                             

Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
6. Achterpootjes7 monteren (2x opvulring + 2x bout + 2x borgmoer). √-teken lijnen.                               

Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
7. Deksel8 plaatsen en de eerste luchtkoker9 plaatsen.                                                                                          

Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
8. Luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout).
9. Hitteschild10 plaatsen. Openingen (3x) naar voorkant en opstaande rand naar                         

boven wijzend.
10. Tweede luchtkoker11 plaatsen. Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
11. Hitteschild moet op beide luchtkokers rusten en vrij kunnen bewegen.
12. Tweede luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout). Deze is soms best lastig.

Het wil helpen als je de luchtkoker wat op afstand van de zijwand houdt, zodat de bout het 
gat eenvoudiger vindt en de schroefdraad beter pakt.

13.  Deksel aan bovenkant monteren aan achterwand (3x bout + 2x messing opvulringetje).   
 De twee opvulringetjes gebruiken voor de twee buitenste bouten.

14.  Platte band over de rand van het glas12 plakken.
15.  Glas met frame aan binnenzijde deurtje13 monteren (4x bout).
16.  Deurtje monteren (2x bout + 2x borgmoer).                                                                                               

 Borgmoeren niet te strak aandraaien, deurtje moet kunnen bewegen.
17. Resterende bout en opvulringetje monteren in het enige overgebleven en daarvoor            

bestemde gat.
18. Snel naar buiten, pijp14 erop en de fik er in!
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Bodemplaat1 aan linker zijplaat2 monteren 
(2x bout in bodem). √-teken lijnen.

Rechter zijplaat3 aan bodemplaat monteren 
(2x bout in bodem).

Achterwand4 monteren. Eerst bouten (6x) in 
zijwanden draaien, niet aandraaien. Vervolgens 
achterwand er in schuiven en bouten (6x) strak 
aandraaien.

Luchtbakje5 (tipikamp) in achterwand monteren 
(4x bout).

Ook aan bodemplaat monteren (2x bout). Voorpootjes6 monteren (2x bout + 2x borgmoer). 
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes 
moeten kunnen bewegen.
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Achterpootjes7 monteren (2x opvulring + 
2x bout + 2x borgmoer). √-teken lijnen.                               
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes 
moeten kunnen bewegen.

Deksel8 plaatsen en de eerste luchtkoker9  
plaatsen.  
Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder 
wijzend.

Luchtkoker monteren aan deksel en zijwand 
(3x bout).

Hitteschild10 plaatsen. Openingen (3x) naar 
voorkant en opstaande rand naar boven wijzend.

Tweede luchtkoker11 plaatsen. Luchtopeningen 
aan de achterkant en naar onder wijzend. 
Hitteschild moet op beide luchtkokers rusten en 
vrij kunnen bewegen.

Tweede luchtkoker monteren aan deksel en 
zijwand (3x bout). Deze is soms best lastig. Het 
wil helpen als je de luchtkoker wat op afstand van 
de zijwand houdt, zodat de bout het gat  
eenvoudiger vindt en de schroefdraad beter pakt.
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Deksel aan bovenkant monteren aan achterwand 
(3x bout + 2x messing opvulringetje). De twee 
opvulringetjes gebruiken voor de twee buitenste 
bouten.

Platte band over de rand van het glas12 plakken.

Glas met frame aan binnenzijde deurtje13 
monteren (4x bout).

Deurtje monteren (2x bout + 2x borgmoer).                                                                                              
Borgmoeren niet te strak aandraaien, deurtje 
moet kunnen bewegen.

Resterende bouten en opvulringetjes monteren 
in de enige overgebleven en daarvoor bestemde 
gaten.

Snel naar buiten, pijp14 erop en de fik er in!


