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Gebruik het meegeleverde bandje van  de set van 
ca 2,30  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. 

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.

Zet nu de cover weer terug op de plek. Trek de gordels door de knoopgsgaten aan 
de voorkant. Doe de schuifgesp eromheen. Trek daarna het bandje verder richting 
de sluiting. Ga daarna weer terug naar boven door dezelfde schuifgesp. 

Pull strap through buttonholes and pull the strap through the sliding buckles. Then 
pull down through 3-way buckle and then upwards to sliding buckles again. 

Tree way buckle

Trek de gordelband door het metalen plaatje. Zie de afbeel-
ding. Doe het schroefje erdoo. Het schroefje steekt uit aan 
de buitenkant.

Pull the straps through the metal plate. See picture please. 
Push the bolt from the inside to the outside until it sticks out. 

strap 
2,30 mtr

10
cm

metalen plaatje onderaan - metal plate below

metalen plaatje boven - metal plate on top

Gebruik het meegeleverde klitteband met schroef erdoor. Duw de 
schroef door het plaatje. Herhaal nu de handeling zoals met het 
eerste plaatje door de bandjes erdoor te trekken. 

Use the velcro with the bolt. Push the bolt through the metal 
plate. Repeat the handling with the metalplate by pulling the 
straps through. 

Verwijder de cover gedeeltelijk. Duw het klittebandje door de 
opening van het stoeltje en maak vast aan de binnenkant. 

Remove the cover partly and push the velcro through the ope-
nings of the seat. Fasten velcro it at the inside

met klitteband vastzetten binnenkant
fasten inside with velcro

ga verder met de gordels - continue with the safetybelt

Bevestigingsset bakfiets hout  (A1001.4)
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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. 

Bevestigingsset voor houtenbak 
met gat in rug- en zitvlak (of nog 
te boren door uzelf).

Mountingset for woodenchest with 
a hole at the backside and in the 
bench. (or drill a hole yourself)



boor een gat of verwijder bestaande gordels
make a hole or remove existing belts

het verstellen van het stoeltje
adjust the seat and tighten !

Verwijder nu de gordels die horen bij de bakfiets. Als u daarna 
een gat heeft van 6mm in het bankje en rugvlak van uw bak-
fiets dan hoeft u geen gat te boren. 

Remove the belts of the children transportbike. Do you have a  
hole of 6 mm in the back and bench of the wood? Then there 
is no need to drill a hole. 

HET STOELTJE ZIT PAS ECHT VAST ALS UW KIND ERIN ZIT EN DE GORDELS 
ZIJN VASTGEZET. GOED AANTREKKEN DAARNA!

Om een ligpositie te creeren gebruikt u de 

THE SEAT IN ONLY STABLE WHEN YOUR CHILD IS IN IT AND SECURDE 
WITH THE BELTS! FASTEN TIGHTLY!

to adjust the angle of the seat use the velcro at the inside. 
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Dit is nu hoe het er nu uit moet zien. Nog heel even en u bent klaar. 
Does it look like this now? Still one step to go. 

Stap 1 t/m 4 is de gordelband van 2.30 m.
Stap 5 t/m 7 zijn de korte bandjes die door de zijkant gaan. 

Step 1 until 5 wil show the longer strap instruction.
Step 5 until 7 will show you the side straps that makes it 5 point
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Plaats het stoeltje in de bak. Duw de schroeven door de gaten van 
de bak. Draai de knoppen vast met de draaiknoppen. 

Place the seat on the bench. Push the bolts through the holes and 
tighten with the black knobs.

vastdraaien en losmaken 
to release and fasten the seat


