Medema A/S

BOBIKE ONE beugelkit
1506-2051
Als de BOBIKE ONE beugelkit wordt gebruikt op een Mini Crosser
Scooter moet de zetel worden ingesteld in de laagste stand en de Mini
Crosser moet worden uitgerust met wieltjes met kantelbeveiliging.
Het maximale gewicht van de gebruiker is 175 kg, inclusief het kind en de bestuurder samen.
De programmering op de Mini Crosser moet worden ingesteld op basis van deze twee parameters:
Voorwaartse versnelling Van 30 naar 40
Achterwaartse versnelling Van 12 naar 25
De installatie moet worden uitgevoerd door een Mini Crosser verkoper of technicus.
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De BOBIKE ONE beugelkit bevat:
1. Adapter voor BOBIKE kinderzitje		
2. Beugel voor BOBIKE ONE		
3. Buishouder voor Ø22			
4. Ø6 x 45 CH schroef			
5. Ø6 borgring				
6. Ø6 borgmoer				
7. M6 moerdop				
8. Ø6 sluitring				
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Verwijder de vierkante bouten van de beugel voor
BOBIKE ONE.

Montagehandleiding

NL

Verwijder het uiteinde van de dop van de C-rail en
verwijder het rubberen deksel.

En schuif ze in de C-rail.
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Neem de beugel voor de BOBIKE ONE en monteer de
schroeven in de vierkante moeren in de C-rail.

Draai de schroeven nog niet aan.

Wanneer u de buishouder monteert, moet u erop letten
dat de sluitring, pos 8, hier is aangebracht.

Bevestigen op de achterzijde met de borgring en
borgmoer.

Meet de afstand aan beide zijden. Regel de beugel bij
in het midden.

Draai de schroeven aan tot 6 Nm.
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En draai deze schroeven aan tot 24 Nm.

Meet hoe lang het rubberen
deksel moet zijn.
Let erop dat de achterzijde van
het rubberen deksel op het uiteinde is weggesneden
om ruimte te laten voor de einddop.

Schuif het rubberen deksel over de C-rail.

Breng de einddop opnieuw aan.

Neem dit deel van de BOBIKE ONE kinderzitje
assemblage.

Monteer het met de ontgrendelingsknop gericht naar
de achterzijde van het zitje. Gebruik de schroeven pos
4, 5 en 6.
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Draai de schroeven nog niet aan. Duw de
ontgrendelingsknop in en monteer de adapter voor het
BOBIKE kinderzitje.

Bevestig de gevorkte beugel met de borgpen.

Draai de schroeven aan tot 6 Nm.

Breng de moerdoppen aan.

En hier.

Klaar voor het BOBIKE ONE kinderzitje.
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Plaats de klikken & klaar beugel van het BOBIKE ONE
kinderzitje en monteer hem op de adapter van de
BOBIKE ONE.

Plaats de beugel tegen deze pal.

Draai de stelschroeven aan. Eén voor elk set
handvatten.

Klik het BOBIKE ONE zitje vast. Volg de instructies van
BOBIKE hier.

Voer de veiligheidsriem hierdoor en trek hem aan zodat
hij stevig bevestigd is.
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