
Wooden Plyo Box

Gebruikershandleiding

NL

WAARSCHUWING: 
Raadpleeg uw arts, voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder belangrijk voor personen 
ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies alvorens de VirtuFit Wood Plyo 
Box gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het 
gebruik van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met het monteren van deVirtuFit 

Wood Plyo Box en/of er gebruik van gaat maken.

ATTENTIE

ONDERDELEN
Open de doos en haal alle onderdelen uit de verpakking en leg deze op de grond.

GROOT PANEEL (2X)

ONDERSTEUNEND BORD LANG (1X) ONDERSTEUNEND BORD KORT (1X) ONDERSTEUNEND HOOFDBORD (1X)

KLEIN PANEEL(2X) TUSSENPANEEL (2x) HOUTSCHROEVEN (36x)



VirtuFit Wooden Plyo Box 2NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

STAP 1

STAP 3

STAP 5

STAP 7

MONTAGE INSTRUCTIES

STAP 2

STAP 4

STAP 6

Begin met de onderkant en plaats de afgewerkte kant 

naar beneden. Verbind één van de zijkanten met de 

basis en draai een schroef op de plek die de twee delen 

verbindt. De rest van de schroeven installeert u wanneer 

alle zijden zijn gemonteerd.

Herheel stap 2 voor de derde kant.

Installeer het ondersteund bord kort, het ondersteund 

bord lang en het ondersteund hoofdbord tegelijk om de 

binnenconstructie stabiel te maken, zoals afgebeeld.

• Plaats de bovenkant op het onderste bouwwerk en  

 installeer alles schroeven aan de bovenkant.

• Draai de VirtuFit Houten Plyo Box om en installeer alle  

 resterende schroeven, zodat de VirtuFit Houten Plyo  

 Box stevig in elkaar zit.

Installeer de volgende kant door deze in de sleuf op de 

basis en de aangrenzende kant te plaatsen. Installeer een 

schroef die aan het stuk op de vloer is bevestigd en een 

schroef in het midden die de twee verticale zijstukken 

verbindt. De rest van de schroeven installeert u wanneer 

alle zijden zijn gemonteerd.

Installeer de vierde zijde met 3 schroeven. Een schroef in 

het midden aan elke kant en een schoef aan de kant die 

de vierde zijde met het onderste paneel verbindt.

Bevestig alle overige schroeven met een elektrische 

schroevendraaier of schroefboormachine.

24x

4x


