
 
made in holland Reparatiekit rietlade David 2 

 
Deze reparatiekit bestaat uit 2 metaalplaatjes, 2 schroeven en een 
spijker. Na montage van de plaatjes kun je de rietlade goed vastzetten 
zonder dat draadeind verbuigt.  
 

 
 

Schuif de rietlade iets naar voren. Draai 
de knop van het draadeind.  

 
 

Plaats het metaalplaatje over het 
draadeind met het kleine gaatje in de 
richting van de andere kant van de 
rietlade. 

 
 

Maak met de bijgeleverde spijker en een 
hamer of ander voorwerp een prikgaatje 
voor de schroef, terwijl je het draadeind in 
de groef van de rietlade drukt. 

 
 

Zet het plaatje vast met één van de 
bijgevoegde schroeven. 

 

Draai de knop weer vast op het 
draadeind. 
 
Herhaal deze stappen aan de andere 
zijde van de rietlade. 
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made in holland Repairkit beater David 2 

 
This repairkit consists of two metal plates, two screws and a nail. After 
mounting these plates the beater can be fastened again without bending 
the threaded ends.  
 

 
 

Move the beater a bit forward and remove  
the knob from the threaded end. 

 
 

Place the metal plate onto the threaded 
end. Make sure the plate is turned so the 
small hole faces the other end of the 
beater.  

 
 

Use the nail as an awl to tap a puncture 
hole for the screw, while you keep the 
threaded end pressed into the groove in 
the end of the beater bar.   

 
 

Secure the plate with one of the provided 
screws. 

 

Fasten the beater again with the black 
knob. 
 
Repeat these steps at the other side of 
the beater. 
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