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NL Transportrek voor 28 inch fiets
Artikelnummer: 41.12.1706/41.11.1054

Belangrijk

Maximaal belastbaar: 10 kg
Past alleen op 28 inch fiets
Het transportrek mag uitsluitend door een volwassene op de kinderfiets  
gemonteerd worden. 
Het transportrek is niet geschikt voor bevestiging van een kinderzitje.
Bagage moet veilig op het transportrek worden bevestigd.
Er mag geen verandering aan het transportrek worden aangebracht.
Indien het transportrek beladen is kan dat het rijgedrag van de fiets beïnvloeden,  
met name bij sturen en remmen.
Controleer vóór montage éérst, aan de hand van de afbeeldingen hieronder,  
of alle onderdelen A t/m Q ook in de aangegeven aantallen aanwezig zijn.

Montage

 ■ Plaats eerst volgens plaatje I de achtersteun op de horizontale drager en zet deze 
met de 4 boutjes vast.

 ■ Bevestig volgens plaatje II de steunbeugels op de achtersteun. Zet de beugels losjes 
vast op het rek. De beugels kunnen bij plaatsing op de kinderfiets nog iets versteld 
moeten worden.

 ■ Zet tenslotte volgens plaatje III de twee draagsteunen onder het rek.
 ■ Verwijder vóór het plaatsen van het rekje op de kinderfiets éérst het eventueel 

aanwezige voorlicht. Deze kan naderhand eventueel op de meegeleverde draag-
steun terug geplaatst worden.

 ■ Draai de wielmoeren van het voorwiel los, verwijder ook het ringetje.
 ■ Hang het transportrek met de stuurbeugels aan het stuur en plaats de draagsteunen 

op de as van het voorwiel. Plaats nu eerst het ringetje en vervolgens de moer op de 
as. Doe dit voor beide zijden.
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NL Transportrek voor 28 inch fiets
Artikelnummer: 41.12.1706/41.11.1054
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Het transportrek is niet geschikt voor bevestiging van een kinderzitje.
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met name bij sturen en remmen.
Controleer vóór montage éérst, aan de hand van de afbeeldingen hieronder,  
of alle onderdelen A t/m Q ook in de aangegeven aantallen aanwezig zijn.

Montage

 ■ Plaats eerst volgens plaatje I de achtersteun op de horizontale drager en zet deze 
met de 4 boutjes vast.

 ■ Bevestig volgens plaatje II de steunbeugels op de achtersteun. Zet de beugels losjes 
vast op het rek. De beugels kunnen bij plaatsing op de kinderfiets nog iets versteld 
moeten worden.

 ■ Zet tenslotte volgens plaatje III de twee draagsteunen onder het rek.
 ■ Verwijder vóór het plaatsen van het rekje op de kinderfiets éérst het eventueel 

aanwezige voorlicht. Deze kan naderhand eventueel op de meegeleverde draag-
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NL Transportrek voor 28 inch fiets
Artikelnummer: 41.12.1706/41.11.1054

Belangrijk

Maximaal belastbaar: 10 kg
Past alleen op 28 inch fiets
Het transportrek mag uitsluitend door een volwassene op de kinderfiets  
gemonteerd worden. 
Het transportrek is niet geschikt voor bevestiging van een kinderzitje.
Bagage moet veilig op het transportrek worden bevestigd.
Er mag geen verandering aan het transportrek worden aangebracht.
Indien het transportrek beladen is kan dat het rijgedrag van de fiets beïnvloeden,  
met name bij sturen en remmen.
Controleer vóór montage éérst, aan de hand van de afbeeldingen hieronder,  
of alle onderdelen A t/m Q ook in de aangegeven aantallen aanwezig zijn.
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met de 4 boutjes vast.

 ■ Bevestig volgens plaatje II de steunbeugels op de achtersteun. Zet de beugels losjes 
vast op het rek. De beugels kunnen bij plaatsing op de kinderfiets nog iets versteld 
moeten worden.

 ■ Zet tenslotte volgens plaatje III de twee draagsteunen onder het rek.
 ■ Verwijder vóór het plaatsen van het rekje op de kinderfiets éérst het eventueel 

aanwezige voorlicht. Deze kan naderhand eventueel op de meegeleverde draag-
steun terug geplaatst worden.

 ■ Draai de wielmoeren van het voorwiel los, verwijder ook het ringetje.
 ■ Hang het transportrek met de stuurbeugels aan het stuur en plaats de draagsteunen 

op de as van het voorwiel. Plaats nu eerst het ringetje en vervolgens de moer op de 
as. Doe dit voor beide zijden.
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aanwezige voorlicht. Deze kan naderhand eventueel op de meegeleverde draag-
steun terug geplaatst worden.

 ■ Draai de wielmoeren van het voorwiel los, verwijder ook het ringetje.
 ■ Hang het transportrek met de stuurbeugels aan het stuur en plaats de draagsteunen 

op de as van het voorwiel. Plaats nu eerst het ringetje en vervolgens de moer op de 
as. Doe dit voor beide zijden.
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MoDe D’eMploi
GrAND POrTEBAGAGES AVANT
   

iMportant
•  Charge maximale : 10 kg
•  Convient seulement au vélo de  

26 et 28 pouces.
•  Le portebagages doit seulement 

être monté par un adulte sur le vélo.
•  Le portebagages ne doit pas être 

fixé à un siège enfant.
•  Il faut fixer les bagages en toute 

sécurité sur le portebagages.
•  Le portebagages ne convient pas 

pour transporter des personnes

•  Il est interdit d’apporter des  
changements au portebagages.

•  Si le portebagages est chargé,  
il peut influencer la conduite du  
vélo (guidage et freinage).

•  Vérifiez si toutes les pièces sont  
présentes ainsi que leur quantité 
avant de procéder au montage  
(voir figures cidessous).

F

MontaGe
•  Placez d’abord le support arrière 

(figure 1) sur le support horizontal et 
fixezle avec les 4 boulons.

•  Fixez ensuite les consoles de support 
au support guidon (figure 2).  
Ne serrez pas trop les consoles car 
vous pourrez encore les régler après 
la mise en place.

•  Placez enfin les deux supports sous 
le portebagages (figure 3).

•  Enlevez d’abord le phare avant éven
tuel avant de placer le portebagages 
sur le vélo. 

•  Dévissez les écrous de roue de la 
roue avant, enlevez aussi l’anneau.

•  Suspendez le portebagages et 
les consoles de support au guidon 
et placez les supports sur l’axe de 
la roue avant. Placez maintenant 
l’anneau et ensuite l’écrou sur l’axe. 
Faitesle des deux côtés.

•  Déplacez, si nécessaire, les supports 
guidon par rapport au support arrière 
pour pencher le support horizontal 
quelque peu vers l’arrière. Serrez  
ensuite bien tous les boulons et 
écrous.

•  Montez éventuellement le phare 
avant avec l’attache du phare sur  
le support D.

entretien/sécurité Du proDuit
•  Nettoyez le portebagages avec  

de l’eau savonneuse. Veillez à mettre 
le vélo au sec.

•  Vérifiez régulièrement (tous les  
3 mois) si toutes les pièces sont  
bien serrées.

F

basil bv  P.O. Box 29 • 7070 AA Ulft • The Netherlands  www.basil.com  
© All rights reserved.

Front carrierL_A4 liggend manual.indd   4 24-10-12   14:05


