GEBRUIKSAANWIJZING

FIETSDRAGER
VOOR DAKDRAGER MONTAGE
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Lees voordat u de draoer oaat oebruiken de voloende

Gebruiksaa nwijzÍng

Lichtgewicht fietsdrager, voor montage op
da kd

ragers,
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IN ELKAAR ZETTEN VAN
Stap

a

ít

DE FIETSDRAGER

1

Vouw de opgeklapte drager open en
fixeer het scharnierpunt rnet de lV6
s otbout, veerringetje en kleine kLtnststof
draaiknop- Zorg ervoor dat de draaiknop
goed aangedraaid wordt.
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Stap 2
Schuif de twee spanbandjes door de daarvoor
bestemde sleufjes van de wie houders. Deze
spanbandjes heeft u later nodig om de wielen van uw
flets vast te zetten.

Stap 3
Verschuif het bevestigingsframe (onderdeel met twee armen) zodaniq dat er
tussen het uiteinde van de drager en de grondplaat van het bevestigingsframe
40cm zit (zie foto). Indien nodig eerst de twee kunststof vleugelmoeren van de
grondplaat iets losdraa en. Zorg er dàarna weer voor dat deze kunststof
vleugelmoeren weer goed vastgedraaid worden.

Stap 4
Monteer de zwarte kunststof drêaiknop met de lange slotbout en de veer op het
bêvestigingsframe, door de voorgemonteerde gaten. (foto 1t/m 3).
Draaí vervolgens de afslLritbare kunststof draaiknop op de zwenkschroef
bovenaan het bevestigingsframe (foto 4).
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De drager is nu klaar voor montage op de dakdrageí van uw auto,

MONTAGE VAN DE FIETSDRAGER OP DE DAKDRAGER VAN DE AUTO

Stap

1

Leg de fietsdrager recht op uw dakdragers. Zorg ervoor dat de grondplaat van

het basisframe recht boven de voorste dakdrage. op u\/ auto ligt. plaats de twee
u-beugeltjes vanaf de onderkant van uw dakdraget met de pootjes naar boven,
door de voorgeboorde gaten van de grondplaat waar hêt bevestigíngsframe aan
bevestigd is. Vervolgens draait u deze aan de bovenkant vast dooÍ een sluitring
en kunststof
vleugelmoer op elk
pootje te bevestígen
en deze vervolgens
goed aan te d€aien.

Stap 2
Ter hoogte van de achterste dakdrager van uw auto plaatst u over de dubbele
buizen het speciale montagêplaatje (reeds voorgevormd), Vervolgens plaatst u
van bovenat door de twee voorgeboorde gaten in dit montageplaatje, de laatste
u-beugel.
Aan de onderkant vên de
dakdrager plaatst u over de twee
pootjes van de u-bêugel het

metalen (onder)plêatje en
bêvestigt dit vervolgens met de
sluitringetjes en de kunststof
vleugelmoeren. Zorg ervoor dat
de vleugelmoeren goed
aangedraaid zijn zodat de dÍa9er
niet meer kan schoiven over de
dakdrager.

Belangrijk!
Controleer nogmaals of alle
kunststof vleugelmoeren goed
aangedraaid zijn.
De fietsdrager is nu klaar voor
gebruik!

BEVÊSTIGING VAN UW FTEÏS OP DE FIETSDRAGER

Stap

I

Til uw fiets met het voorwiel naar
voren op de wielgoot van de
fietsdrager en kantel de
bevêstigingsframe naar boven toe
totdat de frameklem om de voorste
schuine framebuis van uw fiets zit.
Draai vervolgens de kunststof
draaiknop aan. Kantel de
zwenkschroef over het frame en
draai de afsluitbare kunststof
draaiknop stevig aan. SluÍt de klem
tot slot af met bijgeÍeverde sleutel.
Bewaar deze sleutel zorgvuldíg.

Stap 2
Zorg,ervooÍ dat de twee wielen goed geblokkeêrd worden door de wielstoppers
(en de fiets dus niet meer eenvoudig kan rijden in de "wielgoot,,).
Schuif híêrvoor
de wie'stoppers zodanig in dal de stoppers goed tegen de b'ênd áantomen
fzie
foto).
Zet de wielen van uw fiets vast met de eerder gemonteerde zwarte spanbandjes,

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Controleer de eerste keer dat u gaat íijden na een korte rijafstand de
schroefverbindingen. BlUf deze regelmatig controleren wanneer u met de

fietsdrager rijdt.
Let voor het vertrek altijd op een correcte bevestiging en gebÍuik ALTIJD de
bijgeleverde spanbanden.

Het rijden met een fietsdrager op het dak beinvloedt het weggedrag van de auto.
Pas uw snelheid daarom aan. Vermijd ook plotselinge remacties en

stuurbewegingen. Houd er rekening mee dat het rijgedrag van uw auto ook bij
zijwind en in bochten wezenlijk verandert,
LET OPr Als de fiets gemonteerd is, dient u bij ondergrondse parkeergarêges,
tunnels enz. rekening te houden mêt dê grotere hoogte van de auto.
De gegevens van de autofabrikant en de fabrikant van uw dakdragers dient u

goed in de gaten te houden en op te volgen. Let hierbij vooral op het maximum
draagvermogen op het dak van uw auto, zoals aangegeven door uw

autofabrikant.
Let op dat er geen onderdelen van de flets tijdêns het transport verloren kunnen
worden (accu's, fietspomp, snelheidsmeters, mandjes, fietstassen, fietszitjes
enz.). Verwiider dêze altiid voordat u oaat riiden!

Indien u de fletsdÍager niet gebruikt dient deze te worden gedemonteerd omwille
van de veiligheid van de andere veíkeersdeelnemers en vooÍ de
energiebesparing.
Eigen gewicht van de fietsdrager; 3,6 kg.
I\4aximum draaglast van de fietsdrager: 15 kg.

