
Montagehandleiding
TUCANO BEENKLEED R203 
136048



Inhoud
 Beenkleed

 Klittenband(1)

 Haakjes metaal(2)

 Haakjes kunststof(3)

 Blauwe riempjes(4)

 Opbergriempjes(5)

 Optionele telefoonhouder(6)

 Handleiding(7)

 Multifunctionele 

verlengingsriem(8)
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Montage

Stap 1:
Vouw het 
beenkleed in zijn 
geheel uit over de 
zadel van uw 
scooter. Let op 
dat de riemen 1, 
2, 3 en 4 goed 
zitten aan de 
voorkant.



Montage
Stap 2:
Monteer nu de
haakjes(2) en(3) 
aan de
binnenkant van
het voorscherm, 
net onder de 
voorste 
knipperlichten. 
Doe dit voor de linker 
en de rechterkant van 
de scooter.



Montage
Stap 3:
Zorg dat de zwarte
strips* (foto 1) 
achter het binnen-
beenschild blijft 
hangen en trek 
beide hoeken aan 
zodat je het 
klittenband(1) vast 
kunt zetten (foto 2).

*De zwarte strips zorgen ervoor dat 
het beenkleed goed blijft zitten en 
niet naar beneden zakt zodra je het 
klittenband goed hebt zitten.



Montage
Stap 4:
Maak de blauwe riemen (4) 
vast aan de multifunctionele 
verlengingsriem (8) (foto 1). 
Deze vind je in het zakje van
de bijgeleverde handleiding.
Maak de multifunctionele 
verlengingsriem (8) vast aan 
de achterkant van de 
modderkuip, onderaan je 
scooter (foto 2). 
Nu kun je de blauwe riemen 
(4) en (8) vasttrekken.



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 
opbergriemen(5) 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 4) niet gelijk strak, doe dit pas nadat alle 
stappen doorlopen zijn.

Let erop dat de verlengende riem(8) in het aparte plastic in de verpakking zit.

De stickers die in de verpakking(8) zitten dienen als eventuele bescherming voor de lak.

Je kunt een optionele Tucano telefoonhouder(6) bij bestellen die je gemakkelijk op je beenkleed 
kunt monteren



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