BOBIKE BEUGEL OP KLAPBANKJE
Beugel

Foto 1

koord

Foto 2

Met deze beugel is het mogelijk het kinderzitje dat normaal
voor op de fiets gemonteerd word, nu ook op het bankje van
de bakfiets te monteren.
De beugel set bestaat uit de volgende onder delen.
2 x bout M x 30
4 x schijf 6 mm
2 x dopmoer M 6
Foto 3

4 x parker
4 x schijf 5 mm
2 x koord
Foto 3

Monteer de beugel op het bankje met de twee bouten M 6x30 mm en de M 6 dopmoer.
Men kan er zelf voor kiezen links, rechts of in het midden van de zitting (foto 1).
De twee stukjes koord komen in de hoek van de zitting en de achterwand door middel van de vier mee
geleverde Parker en vijf mm schijfjes. (foto 2)
(Deze zijn voor de veiligheid als het schanier van de zitting breekt kan de zitting niet weg vallen.)

BOBIKE ADAPTOR ON BENCH FIXATION
With this adaptor you will be able to fixate a bobike front child seat on the bench of a cargo bike (foto 3).
The parts in this kit are:
2 x bolt M x 30
4 x washer 6 mm
2 x cap nut M 6

4 x parker
4 x washer 5 mm
2 x cord

Step 1.
Fix the shackle on the bench with the 2 bolts (m6x30 mm and the m6 nut caps).
You can chose yourself where to fix it, on the left,right or the middle. (see foto 1)
Step 2
Fix the 2 small cords at the corner of the bench and the rear panel, use the 4 parkers and the 4
washers (5 mm washer) to fix it. See foto 2.(The cords are for safety purposes)
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