
• Controleer alvorens te gaan fi etsen of de ring volledig naar de 
“FREE” zijde (rechtsom) gedraaid is en dat het rode “ ” merkteken 
uitgelijnd is met het midden van het frame. Wanneer de ring in 
deze stand staat, dient het stuur gemakkelijk draaibaar te zijn.

• Als u probeert te gaan fi etsen terwijl de ring in de “STOP” stand 
staat, zal het niet mogelijk zijn het stuur op de normale manier te 
draaien, hetgeen een ernstig ongeval tot gevolg kan hebben.

• Het stuur zal eveneens niet op de normale manier gedraaid kunnen 
worden als de ring tot op een punt ergens tussen de “FREE” en 
“STOP” standen in gedraaid is. Als u met de ring in deze stand 
probeert te gaan fi etsen, kan dit een ernstig ongeval tot gevolg 
hebben.

• Probeer de ring tijdens het rijden nooit naar de “STOP stand te 
draaien, aangezien het stuur dan niet meer op de normale manier 
gedraaid kan worden, hetgeen een ernstig ongeval tot gevolg kan 
hebben.

• Hang tijdens het rijden geen bagage in de buurt van het stuur, 
aangezien dan de kans bestaat dat de bagage de ring raakt en 
deze uit de “FREE” stand in de richting van de “STOP” stand 
gedrukt wordt.

• Monteer geen kinderzitje aan de voorzijde van het fi etszadel, 
aangezien het kind per ongeluk vanuit het zitje de ring zou kunnen 
aanraken.

• Laat de fi ets niet onbeheerd achter wanneer er een kind in het 
kinderzitje zit, anders bestaat de kans dat de fi ets omvalt waardoor 
het kind ernstige verwondingen zou kunnen oplopen.

• Zorg er voor dat u volledig vertrouwd bent met de werking van de 
ring alvorens te gaan fi etsen. Als u enige vragen heeft betreffende 
het gebruik van de ring, contact opnemen met uw dichtstbijzijnde 
fi etsenhandelaar.
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Naar “FREE” draaien van de ring alvorens te gaan fi etsen

Opmerking: Specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

Alvorens dit onderdeel te monteren de instructies zorgvuldig doorlezen en nauwgezet 
opvolgen.

De stuuraanslag wordt in werking gesteld door de ring naar de stand 
“STOP” te draaien (linksom). In deze toestand zal het stuur draaien 
indien u er kracht op uitoefent, echter het zal dan een klikkend geluid 
maken. Nooit in deze toestand met de fi ets gaan rijden, aangezien dit 
buitengewoon gevaarlijk is.

Het stuur kan ontgrendeld worden door de ring naar de stand “FREE” te 
draaien (rechtsom). Controleer alvorens te gaan fi etsen of het rode “ ” 
merkteken uitgelijnd is met het midden van het frame en of het stuur 
gemakkelijk draaibaar is.

Als het stuur nog steeds draait 
nadat de ring linksom gedraaid 
is, de ring nogmaals draaien 
door het stuur een weinig te 
bewegen totdat dit blokkeert.
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