
6 FUNCTIES IN 1 UNIEK PRODUCT

distributie door:                                        
Lautus Trading bvba                              
België                                                                              
Tel & Fax : +32 51 22 41 27                   

info@lautustrading.com - www.lautustrading.com

voor de MOTORHOME - CARAVAN - CAMIONETTE - AUTO - 4 X 4

�
GEBRUIK
OPGELET : Uniko 6 in 1 is te gebruiken door volwassenen ; het dragen van 
handschoenen is aan te raden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Het getand oppervlak kan letsels aan de handen veroorzaken wanneer 
ze tussen de gesloten platen gevangen zijn.
LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN CORRECT GEBRUIK !

Conero Plastik S.n.c. en Lautus Trading bvba wijzen elke verantwoordelijkheid
van de hand voor schade en/of letsels te wijten aan een onaangepast gebruik.

Uniko 6 in 1 is practisch en gemakkellijk te gebruiken:
- veiligheidshandschoenen aantrekken
- blokkeringshandvaten verwijderen
- ... en Uniko 6 in 1 is klaar voor gebuik in iedere gewenste functie.

vleugel                     plaat scharnier                                                       blokkeringshandvaten

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

Gefeliciteerd met uw aankoop.
Uniko 6in1 is een exclusief en gebrevetteerd product,  ontworpen en geproduceerd in Italië.
Uniko 6in1 zal U in vele situaties van nut zijn en wordt binnenkort uw onvervangbaar reisgezel.
Uniko 6in1 is uitgedacht om te beantwoorden aan de noden van wie een mobilhome bezit of een voertuig met grote afmetingen, 
zoals een lichte vrachtwagen of een alle-terrein wagen, maar ook een gewoon voertuig.

DRAAGVERMOGEN
ATTENTIE : Uniko 6in1 mag enkel en alleen gebruikt worden bij voertuigen (auto's, 4 x 4, mobilhomes, caravans, enz.) 
waarvan het totaal gewicht 3500 kg niet overschrijdt.

De kit
De verpakking bevat : 
- een practische waterdichte tas
- 2 blokkeringshandvaten van 11 cm
- 2 blokkeringshandvaten van 14 cm
- 1 Uniko 6in1 (gewicht 6,3 kg)



Om een betere stabiliteit aan Uniko 6in1 te garanderen is het aanbevolen 
de scharnieren te vast te zetten door middel van de bijgeleverde
blokkeringshandvaten.

ONDERHOUD:
Na gebruik kan Uniko 6in1 gereinigd worden in lauw water (Max 60° C) met
neutrale zeep ; nadien laten drogen alvorens op te bergen in de draagtas.

OPGELET:
GEEN SOLVENTEN GEBRUIKEN OM Uniko 6in1 TE REINIGEN.
Uniko 6in1 NIET BLOOTSTELLEN AAN WARMTEBRONNEN OM TE DROGEN.
BIJ NIET GEBRUIK IS HET AANBEVOLEN Uniko 6in1 NIET BLOOT TE STELLEN
AAN HET ZONLICHT, MAAR OP TE BERGEN IN DE DRAAGTAS.

Uniko 6in1 is geproduceerd in een speciale kunststof, die niet-toxisch en
100% recycleerbaar is, geschikt om zware lasten te dragen.

6 FUNCTIES AANGEPAST AAN ALLE SITUATIES

OPGELET: MOTOR STILLEGGEN ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.
Plooi Uniko 6in1 op de gewenste hoogte.
Plaats Uniko 6in1 voor het te overwinnen obstakel met de oprijstrook
voor het wiel (zie foto hierboven)
Plaats het wiel correct en rij omhoog met het voertuig.
OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 GEPLAATST IS ONDER HET VOERTUIG,
VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AAN TE LEGGEN EN RAAK ZEKER
Uniko 6in1 NIET AAN WANEER DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.
zie afbeelding hieronder  (OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES)
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OPGELET: MOTOR STILLEGGEN ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.
Er zijn 3 beschikbare niveau's, van 4 cm tot 13 cm hoog.
Plooi Uniko 6in1 op de gewenst hoogte.
Plaats de plank, die gebuikt wordt als oprijstrook voor het te verhogen wiel,
volgens de rijrichting.
Rij omhoog met het voertuig en positioneer het wiel correct (zie foto hierboven)
OPGELET: DENK ERAAN IN HET STILSTAAND VOERTUIG ALTIJD 
DE HANDREM OP TE ZETTEN EN IN EERSTE VERSNELLING.
OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 GEPLAATST IS ONDER HET VOERTUIG,
VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AAN TE LEGGEN EN RAAK ZEKER
Uniko 6in1 NIET AAN WANEER DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.
zie afbeelding hiernaast  (OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES)

���NIVELLERING OP 3 HOOGTES
Laat toe het stilstaand voertuig in
horizontale positie te houden,
garandeert de stabiliteit en het comfort
aan boord, vermijdt daarenboven
het forceren en overbelasten van
de schokdempers.

OPGELET: LEG DE MOTOR STIL ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.
       
     
Vouw alle platen uit.
Plooi drie platen in de vorm van een driehoek (zie foto hierboven)
Blokkeer de scharnieren van de platen die de driehoek sluiten door middel van
de blokkeringshandvaten van 11 cm.
OPGELET: IN GEVAL VAN VERLIES, BESCHADEGING OF BREUK VAN ÉÉN
VAN DE BLOKKERINGSHANDVATEN VAN 11 cm MAG Uniko 6in1 NIET
MEER GEBRUIKT WORDEN ALS BLOKKERINGSDRIEHOEK.
Plaats de oprijvleugel voor het wiel en rij traag met het voertuig totdat het
wiel volledig geblokkeerd is.
OPGELET: LAAT HET STILSTAAND VOERTUIG ACHTER MET OPGETROKKEN
HANDREM, IN EERSTE VERSNELLING EN DE VOORWIELEN GEDRAAID.

Garandeert de veiligheid van het
voertuig bij parkeren op hellingen.

Laat toe hoogteverschillen soepel te
overwinnen en treden op te rijden.
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UNIVERSELE
OPSTAP
Plooi Uniko 6in1 dicht en plaats
de blokkeringshandvaten.
Uniko 6in1 wordt zo een geschikte
opstap, robuust en betrouwbaar om 
de camper te betreden.

Plooi Uniko 6in1 dicht en plaats
de blokkeringshandvaten.
In nood wordt Uniko 6in1 
een uitstekend krukje.
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PRACTISCH
KRUKJE
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���WIELKEG

OPGELET: LEG DE MOTOR STIL ALVORENS Uniko 6in1 te plaatsen.
PLOOI Uniko 6in1 VOLLEDIG UIT.
Druk Uniko 6in1 in het terrein voor het tractiewiel in moeilijkheden volgens
de rijrichting. (Om een betere grip te garanderen is het aanbevolen de ondergrond
uit te graven om de oprijvleugel zo ver mogelijk onder het wiel te plaatsen.
OPGELET: EENMAAL Uniko 6in1 ONDER HET VOERTUIG GEPLAATST IS,
VERWIJDER U ALVORENS DE MOTOR AANGELEGD WORDT EN RAAK 
Uniko 6in1 IN GEEN GEVAL AAN ZOLANG DE WIELEN IN BEWEGING ZIJN.
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GRIP OP ALLE ONDERGRONDEN
In geval van sneeuw, modder, zand,
nat gras en in alle omstandigheden
met weinig grip.

OPRIJVLAK MET NIVELLERING OP 3 HOOGTES

BLOKKERINGSDRIEHOEK


