Instructie vervangen vouwgeleidingsbeugel
Hieronder volgen de stappen bij het vervangen van de vouw
begeleidingsbeugel. De beugel wordt vervangen wanneer deze is verbogen
door verkeerd opvouwen van de Space Scooter. Hierdoor is de geleider
dermate verbogen dat het stuur niet meer op de vork geplaatst kan worden
voor gebruik. Een voorbeeld hiervan is te zien op de foto hieronder;

U kan zien dat beide kanten van de beugel heel dicht op elkaar staan
waardoor de pal er niet meer doorheen geleid kan worden. Om dit probleem
op te lossen volgt het stappenplan hieronder.
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Stap 1: De vergrendeling-pal dient er als eerst uit te worden gehaald. Dit kan
met behulp van een hamer en een vergelijkbare bout of platkop
schroevendraaier. Het betreft om onderstaande met de rode pijl aangegeven
pal;
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Stap 2: Nu kan de stuurbuis in zijn geheel los gehaald worden van de
voorvork. Vervolgens dient alleen de vouwbeugel nog uit de stuurbuis te
worden gehaald. Dat kan middels het kleine inbus schroefje dat zich
ongeveer 10cm boven de onderkant van de aluminium stuurbuis bevind.
Hieronder de afbeelding van welke schroef hier bedoeld wordt;

Nu de oude beugel los gehaald is kan de nieuwe beugel erin gezet worden.
Zoek hierbij het gaatje in de stuurbuis op en zorg dat de beugel met het
schroefgat aan de juiste zijde erin gezet wordt;
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Draai vervolgens de inbus schroef er weer in.
Zet nu de stuurbuis weer voor driekwart op de vork (zorg hierbij dat er
voldoende ruimte is om de pal weer in het gat te slaan) en sla de vergrendelpal/pin er weer in. Nu zit het stuur weer vast op de vork en kan de stuurbuis
weer over de vork heen geschoven worden! Vanaf nu weer goed opletten
welke kant op het stuur gebogen dient te worden om de Space Scooter in te
klappen voor vervoer of opslag!

De vouwbeugel is, naast alle andere onderdelen die de Space Scooter betreft,
verkrijgbaar op www.spacescooter.nl voor € 8,95.
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Garantie
De fabrikant garandeert dat het product vrij is van gebreken en
fabricagefouten voor een periode van 12 maanden na datum aanschaf bij
normaal gebruik. Onder normaal gebruik wordt niet verstaan:
Schade, disfunctioneren en/of verlies door onjuiste installatie, onderhoud
en/of opslag.
De Garantie komt te vervallen in geval van:
 Gebruik in een andere vorm dan recreatief.
 Modificatie op welke manier dan ook.
 Verhuur.
 Gebruik, reparatie d.m.v. niet originele onderdelen.
De fabrikant alsmede de importeur zijn niet aansprakelijk voor ongelukken en
kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor
eventuele (vervolg)schade door gebruik van dit product.

Copyright
De in de handleiding genoemde naam Space Scooter® is een handelsmerk
van Easy2.Company B.V. Dientengevolge is het derden onder meer, zonder
toestemming van Easy2.Company B.V., nadrukkelijk verboden om een teken
(in het economisch handelsverkeer) te gebruiken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk Space Scooter®. Niets uit deze handleiding mag
gekopieerd, gebruikt, gedupliceerd en/of worden vastgelegd, op welk
medium dan ook, zonder toestemming van Easy2.Company B.V. Druk- en/of
zetfouten voorbehouden. Specificaties kunnen gewijzigd worden zonder
verdere opgaaf.

Easy2.Company B.V.
Telefoon: +31 (0)72 850 26 01
Websites: www.spacescooter.eu
E-mail: support@spacescooter.eu
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