Montagevoorschriften

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Matra kwaliteitsfiets! Na het monteren van de
pedalen, het zadel, het stuur en het voorwiel is uw fiets rijklaar voor vele plezierige
fietskilometers.
De pedalen:
Rechts
Draai het rechterpedaal (voorzien van de letter
R op het topje van de schroefas) met de hand
in de rechtercrank, dus aan de kettingzijde (zie
figuur 1). Draai hierna de pedalen vast met een
15 mm pedaalsleutel.
Let op: bij het vastdraaien altijd naar voren
draaien, in de rijrichting (zie kader in figuur 1).
Bij het losdraaien tegen de rijrichting in draaien.
Links
Draai het linkerpedaal (voorzien van de letter L
op het topje van de schroefas) met de hand in
de linkercrank (zie figuur 2). Draai hierna de
pedalen vast met een 15 mm pedaalsleutel.
Let op: bij het vastdraaien altijd naar voren
draaien, in de rijrichting (zie kader in figuur 2).
Bij het losdraaien tegen de rijrichting in draaien.
Het zadel:
Steek de zadelpen in de zitbuis (minimaal 7 cm).
Zet de zadelpen bout goed vast met een 13 mm
sleutel of een imbus 6. Indien uw fiets is
uitgerust met een snelspan bout dient u deze
stevig aan te drukken in de richting van het
frame.
Het stuur:
Steek de stuurpen zo ver in het balhoofd buis dat
het merkteken niet meer zichtbaar is. Zet de stuurpen bout stevig vast met een 6 mm
imbus sleutel.
Bij sommige modellen dient u eerst het stuur in positie te brengen en vast te zetten aan
de stuurpen.
Het voorwiel:
Laat het voorwiel tussen de voorvork zakken en draai de moeren links en rechts goed
aan. Wanneer uw fiets een uitvalnaaf (snelkoppeling) heeft, moet u de as door het wiel
steken en met de lip (gemonteerd aan de as) het wiel vast zetten.
Achterwiel
Controleer voor dat u gaat fietsen of het achterwiel goed vast zit.

Wij verwachten dat u met behulp van bovenstaande tips veel fietsplezier zult beleven!

