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Stap 1: Zet het podium op zijn plaats.

Let op! Dat de goed kant aan de 

achterkant zit. Waar de blauwe stekkers 

zitten op de trailer is de achterkant.

Stap 3: Leg blokken onder de poten. Als 

de vloer redelijk vlak is zullen er 3 blokken 

onder passen. Begin altijd aan de kant 

van de triangel(VOORZIJDE)

Stap 5: Als de waterpas niet recht ligt vul 

dit dan opnieuw uit met de vul plaaten.

Stap 2: Om zeker te weten of je genoeg 

plek hebt aan de achterkant, kun je de 

waterpas tegen de trailer houden.

Stap 4: Leg de waterpas op de blokken 

om te controleren of je waterpas recht ligt. 

Niet op het ijzer van de poten.

Stap 6: Draai dmv. de zwengel het 

podium van de grond.
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Stap 7: Leg de waterpas op de trailer. 

Zorg ervoor dat je de trailer gelijkmatig 

omhoog draaid.

Stap 9: Zorg ervoor dat de trailer 

waterpas staat als die op hoogte staat.

Stap 11: Zet de buitenste poten uit. Doe 

dit aan beide kanten van de trailer.

Stap 8: De ideale hoogte is 105cm. Dit is 

gemeten vanaf de grond tot de vloer van 

de trailer. Loopt de grond links of rechts 

heel erg op dan moet je naar 110cm.

Stap 10: Maak het dak los. Alle elastieken 

rond heel de trailer losmaken.

Stap 12: Vergrendel de poten.
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Stap 13: Maak de dwars schoren los deze 

zitten aan de voorkant van de trailer en 

aan de achterkant van de trailer 4 in totaal.

Stap 15: Bekijk de hydraulische pomp. 

Met de linkse hendel kan gekozen worden 

welke kant aangestuurd kan worden. De 

rechtse hendel geeft aan Open/Dicht.

Stap 17: Het kan zijn dat een van de 

dwarsschoren recht naar beneden staat. 

Stap 14: Leg de splitpennen op de poten 

van de trailer zodat ze niet kwijt kunnen 

raken.

Stap 16: Let op! Laat altijd eerst de 

rechtse kant omlaag zakken.

Stap 18: Leg deze in de houder die aan 

de trailer bevestigd zit.
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Stap 19: Ga weer in de trailer en duw de 

voorkant open.

Stap 21: Kijk na of het voorste 

podiumdeel redelijk vlak staat zolang die 

maar niet te hoog staat. Anders zul je de 

poten van de trailer hoger moeten draaien.

Stap 23: Leg een houten plaat onder de 

poten als het mogelijk is.

Stap 20: Controleer de dwarsschoren  

weer.

Stap 22: Zet de poten naar beneden die 

nog niet naar beneden staan. 

Stap 24: Zet het voorste podiumdeel 

waterpas dmv. De schroefdraad in de 

poten of extra vul plaat.
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Stap 25: Haal het dak eraf.

Stap 27: Vouw het dak harmonica tot een 

mooi pakket.

Stap 29: Zet de poten naar beneden die 

nog niet naar beneden staan. 

Stap 26: Trek de staanders er recht en 

rustig eruit.

Stap 28: Trek /leg heel dak onder de 

trailer zodat die niet meer achter het 

podium uitkomt.

Stap 30: Leg de waterpas op het 

achterste podiumdeel onder het 

luchtkussen om het waterpas te zetten.
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Stap 31: Steek het verloop in de 

achterkant van de trailer. Neem wel de 

goede aansluiting. De linker stekker is de 

goede.

Stap 33: Rok het podium af in de 

tussentijd vult de kap.

Stap 35: Ga de hoek om met de rok en 

maak deze vast aan het elastiek.

Stap 32: Steek de andere kant van het 

verloop in het stopcontact. De luchtpomp 

gaat na 10 sec. automatisch aan.

Stap 34: Trek de rok door de rails.

Stap 36: Rok de achterkant van het 

podium af.
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Stap37: Let op dat de kap nergens 

achterblijft hangen.

Stap 39: Haal de beveiligings ketting van 

de trap los.

Stap 41: Laat de de trap rustig zakken en 

bevestig de leuning.

Stap 38: Controleer of de kap niet klemt. 

Deze is nog duuwbaar zolang die niet op 

druk staat.

Stap 40: Trek de trap eruit.

Stap 42: Het podium is klaar voor gebruik.
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Stap 1: Zorg dat het podium leeg is en de 

vloer schoon is.Controleer op 

beschadigingen en noteer deze evt.

Stap 3: Zet alle vuldoppen open zodat de 

lucht eruit kan.

Stap 5: Als de kap blijft liggen kun je de 

pomp voor leegzuigen aansluiten.

Stap 2: Trek de stekker van de luchtpomp 

eruit.

Stap 4: De kap komt nu naar beneden 

duw deze terug naar binnen anders gaat 

die op de grond hangen en word die vies.

Stap 6: Draai de slang van de luchtpomp 

op een van de vulnippels en sluit de rest 

van de vulnippels.
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Stap 7: Zet het haspel en de pomp op het 

podium zodat je er geen last van hebt.

Stap 9: Vouw 2 poten naar binnen zodat 

je bij het dak kan.

Stap 11: Steek het dak in de houder.

Stap 8: Rol de rokken op.

Stap 10: Trek het dak onder het podium 

uit.

Stap 12: Maak het dak eraan.
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Stap 13: Vouw aan de zeikant van het 

podium het dak naar binnen.

Stap 15: Vouw alle poten naar binnen. 

Laat allren de buitenste 2 staan.

Stap 17: Duw het voorste podiumdeel 

dicht.

Stap 14: Vouw aan andere kant het dak 

naar binnen.

Stap 16: Duw het voorste podiumdeel 

omhoog.

Stap 18: Maak de dwarsliggers vast.
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Stap 19: Haal de pomp en het haspel eraf 

als het luchtkussen leeg genoeg is.

Stap 21: Maak de achterste dwars 

schoren vast en verzegel deze met 

splitpennen.

Stap 23: Maak het dak vast dmv de 

elastieken.

Stap 20: Duw het achterste podiumdeel 

omhoog.

Stap 22: Laat alle pootjes zakken.

Stap 24: Til de trap op en duw deze naar 

binnen.
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Stap 25: Vergrendel de trap.

Stap 27: verwijder de blokken.

Stap 26: Draai het podium gelijkmatig 

naar beneden.

Stap 28: Aankoppelen.
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