
Bevestigingsset fietskar spanband quick release 
( set 2x140 cm strap)

 Made in Holland
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Bevestigingsset voor fietskar. 
Semi-permanente bevestigingsset. 

Mountingset for all biketrailers. Semi-
portable set. 

320
cm

Gebruik het meegeleverde bandje van  de set van 
ca 3,20  m

Use the 3,20 mtr strap delivered with the set

Gebruik de laddergesp en trek 
beide uiteinden erdoorheen. 

Use the ladderbuckle and pull both 
end of the strap through. 

Tree way buckle

strap 
3,20 mtr

Trek door de cover. De gesp voor-
komt dat de sluiting te ver naar 
beneden zakt.

Pull through cover. The buckle will 
block the strap
to slide away.

pull !

Trek nu de gordel via de knoops-
gaten naar voren. Haal de bandjes 
door de schuifgespen. 

Pull strap through buttonholes and 
pull the strap through the sliding 
buckles. 
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De sluiting heeft ook nog ruimte voor de zijgordels. Trek de gesp door het korte 
bandje en daarna door de opening van de sluiting waar u het andere bandje ook 
doorheen is gegaan. Trek daarna het bandje weer richting de gesp en trek het 
geheel strak. Het langste stukje band gaat daarna door de zij-openingen in de 
cover. Dit resterende bandje zal later met uw bevestigingsset aansluiten. 

The 5-way buckle has space for another strap. The side-strap. Pull through 
sliding buckle and then fasten again through the same sliding buckle after you 
have pulled the strap through the 5-way buckle. Then pull through the sides of 
the seat. The remaining strap will connect with your mountingset. 

gesp
buckle

bandje richting 
de gaten in zijkant cover.

strap going throug 
opening in cover. 

Uiteinde van de gordel gaat 
via de knoopsgaten naar de 
achterzijde. Trek ze daar 
verder!

End of strap going through 
buttonhole to the back of the 
shell. Pull the strap at the 
back. 
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Verbind de twee gespen met elkaar 
en trek het stevig aan. 

Connect the two buckles and tighten 
it firmly
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bandje richting 
de gaten in zijkant cover.

strap going throug 
opening in cover. 

derde bandje alleen bij 
aankoop spanbanden “ 
voor fietskar en baby-
schaal set 3!

Third strap only for 
babyshell when you have 
bought “ ( spanbanden 
set 3)
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Verbind de twee gespen met elkaar 
en trek het stevig aan. 

Connect the two buckles and tighten 
it firmly
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Voorbereiding van het bandje dat 
achterlangs de fietskar gaat

Preparing the strap going via the 
back of the biketrailer. 

KLIK !KLIK !

PULL TIGHT! 

dit bandje gaat langs het frame

This strap going around the frame

dit bandje gaat langs het frame

This strap going around the frame

Om het stoeltje te verwij-
deren hoeft u alleen de 
steekgesp los te drukken. 

To release the seat, just 
PRESS the connecting buckle

Aan de zijkanten van de fietskarzit-
ting is in de meeste gevallen een 
opening naar de achterkant. Trek het 
bandje via die opening richting het 
frame van uw fietskar. 

At both sides of your biketrailer bench 
you will find an opening. POull the 
strap throug this space and pull it 
around the biketrailer frame. 

Trek de bandjes boven en onder 
strak aan dmv de laddergesp. 
Om uw stoelthje los te maken 
gebruikt u de steekgesp aan de 
voorkant. 

 Pull the strap tight by using 
the ladderbuckle. To release the 
seat simply press the connecting 
buckle at the front. 


