99015 Montage Voordrager Balhoofdverbinding
Bevestiging
Wanneer u een ﬁets heeft gekocht zonder voordrager maar later een voordrager monteert, dient u rekening te
houden met de volgende veiligheidsaanwijzingen:
Fietsen met een voordrager hebben uit veiligheidsoverwegingen een veer tussen het frame en de voorvork voor meer
stabiliteit tijdens het beladen van de voordrager (max 15 kg).
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Stap voor Stap
BELANGRIJK!
• Parkeer de ﬁets bij voorkeur in een droge ruimte, om eventuele roestvorming te voorkomen. Droog de ﬁets indien
nodig af met een zachte doek.
• Behandel de stalen en verchroomde onderdelen (bouten, moeren, stuur, zadelpen, assen e.d.) regelmatig met
vaseline.
• Roestvorming is te voorkomen en valt derhalve NIET onder de garantie.
Als u een Transporter-ﬁets heeft aangekocht zijn de balhoofdhouder en de linker en rechter draagstangen al
voorgemonteerd.
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Leg alle onderdelen naast elkaar op de
grond.
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Verbind allereerst de twee rekken met behulp van de
meegeleverde bouten en moeren.
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Monteer de koplamp aan de linker draagstang.
Monteer vervolgens de linker en rechter
draagstangen aan de drager.
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Draai de stuurpenbout (1) los tot
ongeveer één cm boven het stuur. LET
OP dat de taps toelopende moer (2) niet
los schiet en in het frame valt! Draai de
balhoofd-moer (3) los. Trek het stuur
voorzichtig uit het balhoofd. U kunt
nu de balhoofdhouder (4) tussen het
stuur (5) en balhoofdmoer (3) plaatsen.
Plaats het stuur terug en draai de
balhoofdmoer (3) en stuurpenbout (1)
aan.

Monteer het opstaande rek aan de balhoofdbeugel.
(Er zijn diverse types op de markt).

7

Monteer de asmoeren weer aan de vooras van de
ﬁets.

Schroef nu de asmoeren van het voorwiel voorzichtig
los en leg deze moeren naast u neer. Deze moeren
heeft u later weer nodig. Plaats de linker en rechter
draagstang voorzichtig op de as.
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Eindresultaat van een
gemonteerde voordrager.
(er zijn diverse types op de markt)

De garantie vervalt uitdrukkelijk in de volgende gevallen:
a. Indien de schade is ontstaan door slijtage, onjuiste montage en montage van niet-originele onderdelen, alsmede niet verricht noodzakelijk onderhoud en foutieve afstellingen van onderdelen van de
ﬁets / ﬁtness apparatuur;
b. Indien de schade is ontstaan door ongelukken, misbruik, vernieling, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding, alsmede
door het niet tijdig of niet vakkundig vervangen van onderdelen van de ﬁets of ﬁtness apparaat;
c. Indien de schade is ontstaan door ander dan normaal gebruik waaronder in ieder geval verstaan wordt: gebruik in competitieverband, stunten, springen, het vervoeren van zware lading, commerciële
doeleinden, ﬁetsenverhuur of activiteiten welke in de beoordeling van Bicycle Industry Group (BIG) gelijk staan aan voornoemde situaties en gevallen;
d. In geval de ﬁets / het ﬁtness apparaat niet conform de gebruikersaanwijzingen van bijbehorend handleiding is onderhouden;
e. Indien schade is ontstaan door klimatologische invloeden, zoals verwering van lak en roestvorming.
Kosten voor het vervoer en (de-)montage van de ﬁets naar en van Bicycle Industry Group (BIG) vallen buiten de garantie en komen voor rekening van de eigenaar van de ﬁets / ﬁtnessapparaat. Hetzelfde
geldt voor eventuele verzendkosten en arbeidskosten voortvloeiende uit de garantieclaim.
FSN respecteert de garantie voorwaarden van de fabrikant en volgt deze in haar procedures. Alvorens u aanspraak maakt op garantie, is het van belang dat u de garantie voorwaarden goed doorleest.
Claims onder deze garantievoorwaarden dienen altijd via de Fiets Service Nederland te worden ingediend. Fiets Service Nederland bepaalt in samenspraak met Bicycle Industry Group (BIG) of u al dan
niet in aanmerking komt voor garantie. De beoordeling van de dealer houdt niet in dat uw claim onder deze garantievoorwaarden wordt toegekend.

Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.ﬁetsservicenederland.nl

