
R2B Store selecteert altijd de
beste producten voor zijn

klanten. Kwaliteit en
klanttevredenheid hebben bij

ons altijd de hoogste prioriteit.

Model: (Waterdichte Fietshouder)

Handleiding

Wij zijn erg blij dat je voor dit product hebt gekozen. In
deze handleiding wordt in het kort beschreven hoe het

product in elkaar moet worden gezet. Dan kun je
vervolgens met veel plezier van het product genieten.

1. Introductie
Een korte beschrijving van de
handleiding. 
2. Installatie
Stap voor stap nemen we je mee
om het product zo goed mogelijk
te installeren.



2.1 Bevestingsonderdeel klaar
maken: 

Pak het bevestigingsonderdeel en
haal de band los, zodat je hem
om het stuur van jouw fiets kan
doen.

2.2 Bevestigingsonderdeel om stuur
bevestigen: 

Haal de band door de opening met de bout er
omheen. Draai vervolgens de bout aan om de
houder aan jouw stuur te klemmen. Draai de bout
stevig vast en draai door totdat de bout niet meer
verder kan draaien.

1.1 Introductie:
In deze handleiding zullen wij je zo goed
mogelijk terzijde staan. Er zal
voornamelijk met afbeeldingen
uitgelegd worden, zodat je een zo
duidelijk mogelijke uitleg krijgt. Voor
vragen kan je bellen of mailen naar:
Telefoonnummer: 0299 77 94 53
E-mail: info@r2bstore.nl
Bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 9:00 en 17:00.

1.3 Waar te gebruiken?
Ben je vaak onderweg met de fiets, scooter of motor en gebruik je dan graag je smartphone
om bijvoorbeeld je fietsroutes uit te stippelen? Wil je verzekerd zijn van een droge telefoon?
Rij dan veilig dankzij de universele telefoonhouder voor de fiets van R2B. Bevestig de houder
eenvoudig aan je stuur en je bent meteen klaar voor een waterdichte rit!

1.2 Waarschuwingen:

Probeer het bevestigingsonderdeel niet
los te trekken wanneer hij met de bout is
vastgedraaid.

Gebruik altijd het schuif systeem
wanneer je het tasje van het stuur af wilt
halen. Zo blijft het bevestigingsonderdeel
op de fiets zitten en kunt u het tasje veilig
meenemen.

2. Installatie:

Kijk voor stap 3 en 4 op de volgende pagina!



2.4 Draai het telefoontasje in de gewenste
stand (360 graden rotatie):

Pak het telefoontasje aan beide zijkanten vast en
draai in de gewenste stand naar links of rechts. 

 
Let op:  Er moet stevig kracht worden gezet om
de houder in de gewenste stand te draaien. De
reden hiervoor is dat wij de kwaliteit waarborgen
en het tasje tijdens gebruik stevig vastzit in de
gewenste stand.   

2.3 Telefoontasje bevestigen:

Schuif de achterkant van het telefoontasje
over het bevestigingsonderdeel. Dan hoort
u het tasje vast klikken aan het stuur. Als je
het tasje eraf wilt halen gebruik je de
hendel en schuift u het tasje eraf. 


