99007 Montage instructie Pedalen
Als aanvulling op de meegeleverde handleiding wordt u
verzocht deze extra instuctie aandachtig te lezen zodat
de montage van de pedalen, het vastzetten van het
stuur en het zadel zonder problemen verloopt.

2. Schroef met de hand het linker pedaal een paar
slagen vast, zie afbeelding. De draairichting is linksom,
tegen de wijzers van de klok in. Draai vervolgens het
pedaal vast met het meegeleverde gereedschap,
zie afbeelding.

Monteren van de pedalen
Iedere fiets heeft twee pedalen, een linker en een
rechter. Beide pedalen kunnen met het meegeleverde
gereedschap worden vastgezet.
1. Zoek het juiste pedaal bij de juiste crank.
Het pedaal met de letter “L” hoort bij de crank “L”, het
pedaal met de letter “R” hoort bij de crank “R”. Ofwel
groen (L) bij groen (L) en oranje (R) bij oranje (R). Rechts
is de zijde waar ook het tandwiel zit. (zie afbeelding)

Met de hand, linksom dan met de sleutel

rechter pedaal rechtsom

3. Herhaal dit voor het rechterpedaal, voor dit pedaal
is de draairichting rechtsom, met de wijzers van de klok
mee, zie derde afbeelding.
Let op: Bij het vastdraaien van de pedalen altijd
vastzetten in de rijwielrichting. Bij het losdraaien
tegen de rijwielrichting in. Controleer regelmatig of de
pedalen stevig vastzitten.
Rechts bij rechts

Links bij links

Het vastzetten van het stuur

Het vastzetten van het zadel

De fiets is afgeleverd met het stuur in dwarsrichting en
dient in de juiste positie gezet te worden.

Steek de zadelpen in de zitbuis (minimaal 7 cm). Zet
de zadelpenbout goed vast met een 13 mm sleutel.
De maximale hoogte van het zadel wordt aangegeven
door een markering op de zadelpen. Indien uw fiets is
uitgerust met een snelspanbout dient u deze stevig aan
te drukken in de richting van het frame.

1. Draai de stuurpen bout linksom los met ring of
steeksleutel 12, of gebruik de bijgeleverde multitool.

Algemene tip: Onderhoud de fiets regelmatig, dit
verlengt de levensduur.
2. Zet het stuur met de hand recht (de normale stand)
en stel de gewenste hoogte van het stuur in. De
maximum hoogte wordt aangegeven door de streepjes
op de stuurpen. Draai vervolgens de stuurpenbout weer
vast.

Voor het onderhoud van de fiets en de instructies
aangaande de overige onderdelen verwijzen wij u naar
het bij uw fiets geleverde handboek.
Tot slot wensen wij u veel rijplezier met uw aankoop

