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Inhoud
- Beenkleed (1)

- Stickers tbv lak bescherming (4)

- Opvulschuimpjes (5)

- Vul adapter luchtkamers (6)

- Originele handleiding (7)

- Verlengings riem los (8)

- Opbergtas (9)



Montage

Stap 1:

Vouw het 
beenkleed in zijn 
geheel uit over de 
zadel van uw 
scooter. Let op 
dat de riemen 1, 
2, en 3 goed 
zitten aan de 
voorkant.



Montage
Stap 2:

Plaats de hoeken 
van het 
beenkleed (E) 
over de zijkanten 
van de bovenkap
van uw scooter. 
Maak vervolgens 
de riem vast met 
klittenband zoals 
hiernaast 
weergegeven.



Montage
Stap 3:

Maak de oranje riem (3) 
vast om de voorkant 
van de scooter zoals 
aangegeven op het 
plaatje hiernaast. Het is 
afhankelijk van de vorm 
van de voorkant van de 
scooter of de riem hoog 
of laag moet worden 
vastgemaakt.

De riem staat standaard 
ingesteld op de hoge 
stand.



Montage

Stap 4:
Maak de blauwe riemen (2) 
vast onder het frame van de 
scooter. Maak de riemen 
direct vast aan het frame van 
de scooter waar mogelijk. 
Wanneer dit niet mogelijk is 
maak dan gebruik van de 
riem die dient als een 
verlenging (8). 

De ervaring leert dat de 
verlengende riem bijna altijd 
nodig is. Trek de riemen aan 
de onderkant niet gelijk 
strak, doe dit pas nadat alle 
stappen doorlopen zijn.



Montage
Stap 5:
Zorg dat de positie 
van het beenkleed 
goed is. Alle 
bovengenoemde 
riemen kunnen 
worden versteld. Zorg 
dat alle riemen vast 
en strak zitten. De 
groene en gele riemen 
zijn niet noodzakelijk 
voor de montage van 
het beenkleed. Deze 
riemen zijn ervoor om 
het beenkleed op te 
rollen bij warm weer.



Opmerkingen
Zorg er eerst voor dat het beenkleed goed op de voorkant van de scooter zit, dit is belangrijk 
voor het verdere verloop van de montage.

Trek de riemen aan de onderkant van de scooter (stap 3) niet gelijk strak, doe dit pas nadat alle 
stappen doorlopen zijn.

Blaas de tubes aan weerskanten pas op nadat alle stappen doorlopen zijn.

Let erop dat de verlengende riem in het aparte plastic in de verpakking zit.

De stickers die in de verpakking zitten dienen als eventuele bescherming voor de lak.



Wees trots op 
het resultaat, 
want dat mag er 
zijn!


