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Deze handleiding hoort bij deze Wheel Stand en
bevat belangrijke informatie over de installatie en
het gebruik.
Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg
ervoor dat je deze handleiding bijvoegt bij het
doorgeven van de Wheel Stand aan derden.
Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het
daadwerkelijke product. Gebruik het werkelijke
product als referentie.

-2-

Over
Bedankt voor het kiezen van een UNDERESTIMATE product. Om een juist en
veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik
zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.
Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem
dan contact met ons op via email: info@underestimate.nl.
We wensen je veel plezier met je bestelling!

Beoogd gebruik
De UNDERESTIMATE Wheel Stand - Racestuur Houder is de perfecte oplossing voor
racegamefans van alle leeftijden om te genieten van sim-racegames. Er zijn geen
andere toepassingen voor dit apparaat.
Dit veelzijdige gaming accessoire heeft een stevige basis wanneer voetpedalen
stevig aan de standaard zijn bevestigd. Het verstelbare stuurwiel en de pedalen,
bij gebruik met deze standaard, bieden unieke flexibiliteit en laten de gamer
genieten van een comfortabelere en flexibelere spelervaring.
Deze Wheel Stand is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze handleiding.
UNDERESTIMATE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk
of onzorgvuldig gebruik.
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Pakketinhoud
LET OP:
Deze Wheel Stand wordt geleverd zonder racestuur, shifter en pedalen.
Deze accessoires zijn apart te bestellen.

Onderdeel

Aantal
(stuks)

Klittenband

4

⓪

Kleine tafel voor de
versnellingspook
(shifter)

1

①

Bevestigingsbeugel
voor de kleine tafel

1

②

Grote tafel voor de
bevestiging van het
stuur

1

③

Onderste steun

2

④

Uitschuifbare
bovenste steun

2

⑤

Basisplaat voor de
bevestiging van de
voetpedalen

1

⑥

Bodem frame

1

⑦

Afbeelding
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Nr.

Onderdeel

Aantal
(stuks)

Ring

4

⑧

Bout M6

14

⑨

Bout M8x22mm

4

⑩

Bout M8x36mm

2

⑪

Bout M8x40mm

2

⑫

Bout M8x56mm

6

⑬

Moer 8mm

8

⑭

Kunststof
handschroef
M8x34mm

2

⑮

Kunststof
handschroef
M8x60mm

2

⑯

Rubberen
antislip voet M8

4

⑰

Inbussleutel M6

1

⑱

Inbussleutel M8

1

⑲

Steeksleutel

1

⑳

Afbeelding
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Nr.

Uitpakken
Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is,
gebruik of installeer de Wheel Stand dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het
openen van de verpakking om schade aan de Wheel Stand te voorkomen.
Vergelijk alle onderdelen met de pakketinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt
een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email:
info@underestimate.nl.
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk
speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als
de Wheel Stand geïnstalleerd is en werkt.
WAARSCHUWING: Bevat plastic zakken.
Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om
verstikkingsgevaar te voorkomen!

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen.
Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of
personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te
stoppen.
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Technische Specificaties
Merk: UNDERESTIMATE
Kleur: ZWART
Materiaal: Staal
Gewicht: 14 kg
Verstelbare hoogte: 68,5-80 cm
Afmetingen voet: 48 x 57,5 cm
Afmeting stuurwielhouder: 42 x 15 cm
Afmetingen shifterhouder: 16 x 12 cm
Afmetingen opgevouwen: 48 x 77 x 19 cm
Logitech G25/G27/G29/ G920
Thrustmaster T300RS, TX F458,
Geschikt voor: T500RS,
T3PA-PRO (F1/GT) pedalen;
Fanatec Clubsport & CSR pedalen
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De montage
WAARSCHUWING:
Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage, omdat te
strak aandraaien van bouten het frame van de Wheel Stand kan
beschadigen.
 STAP 1: De basisplaat monteren
Je moet eerst de basisplaat ⑥ en het bodemframe ⑦ met bouten vergrendelen.
Het voorste deel gebruikt M8×56mm bouten ⑬ en het andere deel gebruikt
M8×36mm bouten ⑪.
Benodigd gereedschap: Inbussleutel M8 ⑲.

⑬

⑦

⑬

⑥
⑪
⑪
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 STAP 2: Het bodemframe verbinden met de onderste steunen
Bevestig eerst de onderste steunen ④ aan het bodemframe ⑦ met twee
M8×60mm kunststof handschroeven ⑯ (een links en de andere rechts), gebruik
dan twee M8×56mm bouten ⑬ (een aan elke kant) om de zijkant vast te zetten
met de moeren.
Benodigd gereedschap: Steeksleutel ⑳ en Inbussleutel M8 ⑲.

④

④
⑯

⑦
⑯

⑯

⑯
⑬

⑬

⑪

Op deze plaats draai je de bouten M8×36mm bouten ⑪van STAP 1.
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 STAP 3: De rubberen antislip voeten monteren
Schroef met de hand de vier M8 rubberen antislip voeten ⑰ aan de onderkant
van het bodemframe ⑦.
De hoogte van de antislip voeten kan worden aangepast door ze meer of minder
diep in te schroeven. Zorg dat het frame waterpas staat en dat het niet staat te
wiebelen.

⑰

⑦

⑰

⑰
⑰

 De vier antislip voeten aan de onderkant van het bodemframe houden het

frame stabiel en maken goed contact met de vloer. Een stabiel frame
verhoogt de veiligheid.

 Dankzij de rubberen uitvoering hoef je zich bovendien nooit zorgen te maken
over schade aan de vloer.
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 STAP 4: De uitschuifbare steunen monteren
Installeer beide uitschuifbare bovenste steunen ⑤ in de onderste steunen ④
door ze gewoon in elkaar te schuiven.
Zet de uitschuifbare bovenste steunen ⑤ vast met de M8×34mm kunststof
handschroeven ⑮ (één aan elke kant).
De hoogte van de uitschuifbare bovenste steunen ⑤ kan worden aangepast
volgens je persoonlijke gebruiksgewoonten.
Benodigd gereedschap: Inbussleutel M8 ⑲.

⑤
⑤
⑮
⑤

⑤

④

⑮
④

⑮
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 STAP 5: De grote tafel monteren
Installeer de grote tafel ③ in de gatenpositie van de uitschuifbare steunen ⑤.
Gebruik daarvoor de vier M8×22mm bouten ⑩ (twee bouten aan de linker- en
rechterkant).
Plaats op het einde van elke bout een M8 moer ⑭ en draai de moeren vast.
Benodigd gereedschap: Steeksleutel ⑳ en Inbussleutel M8 ⑲.

③

③

⑭
⑤

⑤

⑩
⑤
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⑭
⑩

 STAP 6: De bevestigingsbeugel voor kleine tafel monteren
Monteer de bevestigingsbeugel voor de kleine tafel ② met twee M8×40mm
bouten ⑫ op de uitschuifbare steun ⑤ en zet deze vervolgens vast met de M8
moeren ⑭.
De bevestigingsbeugel voor de kleine tafel ② kan aan de linker- of rechterkant
worden gemonteerd, afhankelijk van de gewoontes van de gebruiker.
Benodigd gereedschap: Steeksleutel ⑳ en Inbussleutel M8 ⑲.

⑭

⑤

⑫

⑤

②

⑭

⑫

②

De versnellingspookhouder
op de Wheel Stand kan aan
beide zijden flexibel worden
gemonteerd. Dus of je nu
links of rechts rijdt, je kunt
blijven genieten van sim
racegames.
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 STAP 7: De kleine tafel monteren
Bevestig de kleine tafel ① met de M6-bouten ⑨ aan de bevestigingsbeugel ②.

Deze laatste stap voltooit de montage van de Wheel Stand.
Extra M6 bouten zijn voorzien om andere apparatuur en beugels te installeren.
Benodigd gereedschap: Inbussleutel M6 ⑱.

②

⑨
⑨

⑨

⑨

①

De volledig gemonteerde
Wheel Stand.
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 Afstellen van de Wheel Stand
Deze universeel ontworpen Wheel Stand is compatibel met Logitech, Fanatec,
Thrustmaster, CSR-racesturen, pedalen en shifters.
De Wheel Stand is verstelbaar in hoek, kanteling en hoogte zodat spelers van
verschillende lengtes hem kunnen gebruiken. Bovendien kan je het stuur en de
pedalen in elke ergonomische positie afstemmen. Als gevolg hiervan kan je
genieten van een comfortabelere en flexibelere spelervaring.
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OPMERKING:
Vergeet niet de hoogte van de antislip voeten ⑰ aan te passen tot dat het
frame waterpas staat zodat het niet staat te wiebelen (zie STAP 3).
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 Opvouwen van de Wheel Stand
Deze Wheel Stand vouwt snel op en verkleint tot een klein formaat zonder het
apparaat te demonteren. Het opvouwbare en compacte ontwerp is handig om
onder de bank of in de hoek te plaatsen. Opvouwen gebeurt in secondes.

Opmerking:
Deze Wheel Stand wordt
geleverd zonder racestuur,
shifter of pedalen.
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 Het bevestigen van je eigen elektronica/accessoires
De meegeleverde M6 bouten passen op de meest gangbare elektronica die op de
markt beschikbaar is.
De kleine tafel voor de versnellingspook (shifter) ①, de grote tafel voor de
bevestiging van het stuur ③ en de basisplaat voor de bevestiging van de
voetpedalen ⑥ zijn voorgeboord en maken een rechtstreekse montage van
accessoires mogelijk.

Opmerking:
Deze Wheel Stand wordt
geleverd zonder racestuur,
shifter of pedalen.

LET OP:
 Te vast aandraaien van de bouten kan schade aan de accessoires
veroorzaken.
 Voor montage van de voetpedalen, racestuur of shifter verwijzen we je
naar de montage instructies die bij deze accessoires meegeleverd
wordt.
 Gebruiken de meegeleverde klittenbandjes ⓪ om de kabels te bundelen
en netjes te leiden.
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Veiligheidsinstructies
LEES de gebruiksinstructies aandachtig en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het
juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of
schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en
veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email:
info@underestimate.nl.
 Algemeen

 Gebruik de Wheel Stand niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is
(zie het hoofdstuk “beoogd gebruik”).

 De Wheel Stand is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet
geschikt voor commerciële doeleinden.

 Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
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 Gebruik van een pedalen set.
Een pedalen set maakt geen deel uit van dit product.
LEES de gebruiksinstructies van je pedalen set aandachtig en let vooral op
de veiligheidsinstructies.
UNDERESTIMATE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door een
pedalen set.

 Voor je veiligheid mag een pedalen set nooit worden gebruikt op blote voeten
of met alleen sokken aan.

 Bij een pedalen set kan er beknellingsgevaar zijn tijdens het gamen.

 Houd de pedalen set buiten het bereik van kinderen.
 Zorg tijdens gebruik dat vingers of duimen nooit in de buurt van of op de
zijkanten van de pedalen komen.
 Zorg tijdens gebruik dat vingers of duimen nooit in de buurt van of op de
achterzijde van de pedalen komen.
 Zorg tijdens gebruik dat vingers of duimen nooit in de buurt van of op de
voorzijde van de pedalen komen.

Opmerking
beknellingsgevaar:
Deze
afbeeldingen
zijn van de T3PA-PRO
(F1/GT) pedalen maar
gelden
voor
alle
andere pedalensets.
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Reiniging
 Reinig het apparaat met een droge of licht vochtige doek.
 Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of

andere chemische oplossingen.
 Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere
schurende voorwerpen.

Service & Onderhoud
 De Wheel Stand heeft geen service of onderhoud nodig.
 Controleer regelmatig of alle bouten en moeren nog stevig vast zitten. Draai
wat los zit weer vast.

Opslag
 Bewaar de Wheel Stand op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan
zonlicht en vochtigheid.
 Bewaar de Wheelstand niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
 Wij adviseren om de Wheel Stand te reinigen voordat je het toestel voor
langere tijd opbergt.

Transport
 Je kunt de Wheel Stand (gedeeltelijk) demonteren of volledig gemonteerd
transporteren.

VOORZICHTIG

Zwaar product: eenmaal gemonteerd
is een 2 persoons lift nodig.

De volledig gemonteerde Wheel Stand
mag alleen verplaatst worden door
gebruikers van 16 jaar of ouder.
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Afvalverwerking en Recycling
 Verwijdering van het product
In het geval dat dit product niet meer kan worden gebruikt moet het op
het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon
huishoudelijk afval worden afgedankt en hiervoor naar een centrum
voor gescheiden afvalophaling voor recyclage worden gebracht.
De gebruiker is er verantwoordelijk voor het toestel op het einde van de
levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De
correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende
recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat
draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het
milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen
waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van
het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde
administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde
informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare
ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling
of de winkel waar je het product hebt gekocht.
Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de
bescherming van het milieu.
 Verwijdering van verpakkingsmateriaal
Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste
milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze
materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat
ze worden ingezameld voor hergebruik.
Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.
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Garantie
UNDERESTIMATE garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de
aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. UNDERESTIMATE
zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat
defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging
vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product
niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een
vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve
garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt
gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.
Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste
aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om
ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.
Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik in
strijd met de instructies uit deze handleiding, verkeerde montage/demontage,
reparatie of wijziging door iemand anders dan UNDERESTIMATE.
Als er service nodig is, stuur dan een e-mail naar info@underestimate.nl. Houd
het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen je van
dienst te zijn.
UNDERESTIMATE behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder
kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties,
accessoires, materialen en modellen.
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Contactgegevens

Contactgegevens
Underestimate
Kernreactorstraat 24a
3903LG Veenendaal, Netherlands
: info@underestimate.nl
www.underestimate.nl
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