Installatie Van ’n Bike Frame Holder

Opmerking

A.

Installeer de Van ‘n Bike frame
holder.
Onderdelen :
• Frame holder met
bevestigingsbeugel
• zeskantbout M8
• 2 zwarte grijpers
• 1 Nord Lock borging
• 1 sterknop
• 1 zwart afdekdopje

De Van ’n Bike frame holder is een extra verbinding tussen
het Van ’n Bike frame en uw fietsdrager.

B.

Steek de bijgeleverde bout door het
gat van de bevestigingsbeugel.
Bevestig dit geheel vervolgens in het
gat voorzien van schroefdraad, in het
midden van de bovenste horizontale
koker, van de Van ’n Bike. Draai vast
met sleutel nr. 13 en plaats het
zwarte afdekdopje op de kop van de
bout.

Bij het vastdraaien heb je de keuze om de Frame Holder
hoger of lagere te positioneren door de
bevestigingsbeugel een halve draai te geven.

C.

OF
De klem met “grijpers” kan je van positie veranderen door
deze naar voor of achteren te schuiven over buis van de
Frame Holder.
Los- en vastdraaien doe je met inbussleutel nr. 6.
De klem met “grijpers” kan ook naar boven gedraaid
worden.

Foto

Het is ook mogelijk om de klem van de buis te halen en
om te draaien, met de sterknop naar de binnenzijde
gericht.
Je kan de positie van de klem dus op verschillende
manieren aanpassen aan de fietsdrager die je op de Van ’n
Bike plaatst.
Als de juiste positie ingenomen is, kan je de klem met
“grijpers” rond de beugel van uw fietsdrager plaatsen en
vastdraaien met de sterknop.

D.

AANDACHT !!!!!!!!!
Aan de sterknop bevinden zich “Nord
Lock” borgringen. Deze moet altijd
aan de sterknop bevestigd zijn om te
voorkomen dat deze kan lostrillen
tijdens het rijden.

De Nord Lock borgringen bestaan uit 2 schijfjes die met de
binnenzijde naar mekaar toe moeten worden geplaatst.
Op de foto hieronder ziet u de binnenzijde van de
sluitringen.

Op de foto hieronder ziet u de buitenzijde van de
sluitringen.

