


NUTTIGE 
HULPMIDDELEN

• Kruiskopschroevendraaier

• Set inbussleutels

• Moersleutel



STAP 1
Verwijder alle
verpakkingsmateriaal

• Verwijder alle verpakkingsmateriaal ter 
voorbereiding van montage

• Houd er rekening mee dat de kleine buis (zie 
de rode cirkel hieronder) die de klem aan 
het uiteinde van de stuurstang omhult, 
verpakkingsmateriaal is en dat moet 
verwijderd worden



STAP 2
Monteer frame en stuur

• Steek de stuurstang in het frame en open de 
hendel. Als de stuurstang moeilijk in de buis 
gaat, gebruik dan een inbussleutel om de 
klem van de stuurstang losser te maken

• Zet de stuurstang vast in het frame met 
behulp van een inbussleutel. Denk eraan dat 
de remmen naar voren moeten staan. 
Centreer de stuurstang voordat u deze 
stevig vastzet



STAP 2
Opmerking: hoek van 6 
graden.

• LET OP: om de stuurstang verticaal te 
maken, wordt de insteekstang in het frame 
gelast met een hoek van 6 graden. Dit 
creëert een kleine hoek tussen het stuur en 
het frame, zie fig. A.

• De hoek zorgt voor meer ruimte op het 
platform. Zie afbeelding onderaan voor een 
beeld van hoe de scooter eruit zou zien 
zonder de hoek van 6 graden

Hoek van 6 
graden

Met een hoek van 6 graden

Zonder 6 graden hoek

Fig A.



STAP 2
Monteer frame en stuur

• Sluit de hendel en zorg ervoor dat het stevig 
vastzit, maar dat het niet zo vastzit is dat u 
het niet kan sluiten. De hendel kan met de 
moer onder de veer worden vastgezet of 
losgemaakt (zie rode pijl)

• U kunt de hoogte van het stuur aanpassen 
met behulp van de vergrendeling aan de 
zijkant van de stuurstang. Dit kan ook met 
de moer worden vastgezet (zie blauwe pijl). 
BELANGRIJKE OPMERKING - de hoogte van 
de markeringen op de stuurstang niet 
overschrijden, deze markeringen mogen niet 
zichtbaar zijn (zie zwarte pijl)

Deze 
markeringen 
mogen niet 
zichtbaar zijn



STAP 3
Bevestig de wielen

• Open de quick release remmen 

• Bevestig de wielen, zodat de banden in de 
juiste richting rollen. U ziet de bandrichting 
op de banden



STAP 3
Bevestig de wielen

• Centreer het wiel en draai de moeren 
helemaal vast

• Sluit de quick release remmen 



STEG 4
Stel de remmen af

• Het is belangrijk dat de 
remplaten dezelfde afstand 
hebben tot de velg (een paar 
mm aan beide kanten) en om 
ze te centreren zodat ze de 
velg wrijven bij remmen 
gebruik schroeven die een 
veer aan elke rem aanpassen. 
U brengt de remmen door op 
deze schroeven te schroeven, 
kleine aanpassingen zullen de 
remplaten centreren



Bijlage -
gedetailleerde 

afstelling van 
de remmen

• Uw step moet worden geleverd met de reeds 
gemonteerde en gecentreerde remmen, maar 
deze kan tijdens het transport worden vervangen 
of als u meer informatie wilt over hoe u de 
remmen in meer detail uitlijnt en centreert. Deze 
stappen zullen u door dit proces leiden.

• Het aanpassen van de caliper remmen kan een 
lastig zijn en als u er moeite mee heeft dan zijn er 
veel goede video's op YouTube die u kunnen 
helpen met het afstellen van de remmen. Deze 
twee zijn heel goed:

https://www.youtube.com/watch?v=RK85iCVVgsk

https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew

https://www.youtube.com/watch?v=RK85iCVVgsk
https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew


Bevestig de remkabel

• Monteer eerst de remkabel aan de handgreep 
door het kabelanker in de ankerplaats te 
haken. Trek vervolgens aan de remkabel om de 
kabeldraad bloot te leggen. Blijf trekken en 
plaats dan de kabel in de stelmoer.

• (OPMERKING: op het Kimura-model moet de 
remkabel door het gat in het handvat gaan om 
het anker te bevestigen)



Stel de remmen af

• Stel de hoogte van de remhandgrepen in op het 
gewenste niveau

• Open de stelmoer door deze tegen de klok in te 
draaien

• Lijn de remblokken uit op de velgen



Stel de remmen af

• Zet de quick release remmen. Draai de remkabel vast 
terwijl u de remblokken tegen de velg duwt en trek de 
kabel strakker en zet hem vast met een inbussleutel

• Knijp de rem met de handgreep aan en het zou 
moeten kunnen bewegen, maar het zou ongeveer 
twee vingers van de handgreep moeten stoppen. Als 
het te strak is, draai de loopafstellen die de remkabel 
losdraaien. Als u de pauze helemaal naar de 
handgreep herhaalt stap v. Hierboven

• Stel de remblokken af, zodat ze correct zijn uitgelijnd 
zodat ze alleen de velg raken en niet de band

Draai deze moer 
voldoende los om 
de kabel aan te 
kunnen trekken en 
dat terwijl u er 
aan trekt de 
remmen bijna de 
velg raken



Centreer de 
remblokken
• Het is belangrijk dat de remplaten 

dezelfde afstand hebben tot de velg 
(een paar mm aan beide kanten) en 
om ze te centreren zodat ze de velg 
wrijven bij remmen gebruik 
schroeven die een veer aan elke 
rem aanpassen. U brengt de 
remmen door op deze schroeven te 
schroeven, kleine aanpassingen 
zullen de remplaten centreren.


