
Cowboy Spatborden
Instructies.



I’m a Cowboy

— Voorspatbord 
— Achterspatbord

— 3x voorwielbouten —  2x plaatsingselementen

— Inbussleutel 4

* al bij de levering van uw fiets inbegrepen

— Inbussleutel 6 — Moersleutel 18

Gereedschap dat je zal nodig 
hebben

Wat zit er in de doos



Montage Achterspatbord



—
M

ontage van de spatborden

Moersleutel 18

metalen gleuf

90°

Stap 1 Step 2

Verwijder de twee moeren op de achterwielas met 
behulp van een moersleutel 18. Vervolgens verwijder 
je de 2 bouten met een inbussleutel 6

Zorg ervoor dat de band opgepompt is tot 4 bar. Plaats het achterspatbord op de 
achteras door het metalen slotje in de rechterkant van de as te plaatsen. 

Zet de bovenkant van het achterspatbord in een hoek van 90° ten opzichte van de 
grond.

Belangrijke opmerking: 
Je hoeft het achterwiel niet te verwijderen. Het metalen slotje bevindt zich alleen 
aan de rechterkant van de fiets, als je erop zit.



Stap 3 Stap 4

Gebruik de moersleutel 18 om de moeren aan 
weerszijden van de achteras in kleine, gelijke 
stappen aan te spannen totdat beide moeren 
gelijkmatig en stevig op hun plaats zitten.

—
M

ontage van de spatborden

Nadat u het spatbord goed hebt uitgelijnd, installeer 
de plaatsingselementen tussen het spatbord en de 
band aan beide uiteinden van het spatbord. Dit houdt 
het spatbord op zijn gecentreerd op zijn plaats.

Moersleutel 18

Stap 5

Verwijder de twee 
plaatsingselementen.



Montage voorspatbord.
FPO -- OPTION A



Stap 1 Stap 2 Stap 3

Zorg ervoor dat de band opgepompt is tot 4 bar. 
Schroef de vooras los met behulp van een hex head 
key 6. Verwijder de as en vervolgens het wiel. 
 
We raden je aan om je gedurende de montage door 
iemand te laten assisteren zodat je stabiel te werk 
kan gaan. Je kan de fiets ook ondersteboven op de 
grond plaatsen voor meer stabiliteit.

Verwijder de drie plastic doppen op de vork. Bevestig 
het spatbord met de drie meegeleverde bouten met 
behulp van de inbussleutel 4. Draai de bouten nog 
niet aan.

Plaats het voorwiel terug op het fietsframe 
en draai de bouten stevig vast met behulp 
van een inbussleutel 6. 

Belangrijke opmerking: 
De remschijf moet zich aan de linkerkant 
van de fiets bevinden, als je erop zit.

—
M

ontage van de spatborden

Inbussleutel 4

Inbussleutel 6Inbussleutel 6



Stap 4 Stap 5

Installeer de plaatsingselementen tussen het 
spatbord en de band aan beide uiteinden van het 
spatbord om ervoor te zorgen dat het spatbord goed 
gecentreerd is.

Draai de bouten van het spatbord stevig vast met 
behulp van de inbussleutel 4. Zorg ervoor dat je 
voldoende kracht uitoefent om beweging van het 
spatbord te voorkomen tijdens het aanspannen.

—
M

ontage van de spatborden

4er Inbusschlüssel

Stap 6

Verwijder de twee plaatsingselementen.



LET IT RAIN
Blijf niet bij de pakken zitten tijdens het regenseizoen. 
Je spatborden zijn geïnstalleerd en je bent klaar om te 

vertrekken.



cowboy.com


