
Handleiding kinderfiets. 
Stap 1. Pak alles uit en controleer of u alles heeft. 

- Frame  
- Trappers 
- 2 wielen 
- Stuur 
- Zadel 
- 2 spatborden 
- Remkabels 
- Remblok 
- Mandje  
- 2 zijwielen 

Stap 2. Bevestig het stuur aan het frame. 

Draai het stuur goed vast, zorg 
vervolgens dat het zwarte plaatje naar de 
voorkant gedraaid zit. Nu kun je het stuur 
op het as monteren. Door het stuur 
omlaag of omhoog te bewegen kunt u de 
gewenste hoogte kiezen. Staat het stuur 
op de gewenste hoogte draai deze dan aan 
het frame vast met een inbussleutel via de 
bovenkant. Het stuur is nu gemonteerd 
zoals de foto hiernaast.  

 

 

Stap 3. Bevestig de zijwieltjes.  

Draai de zwarte moer bij het achterwiel los. 
Zorg dat u eerst het zilveren plaatje 
bevestigt. Let hierbij op dat de haakjes in de 
gleufjes zitten. Nu kunt u het zijwiel 
bevestigen en de zwarte moer weer 
vastdraaien. Druk het zwarte dopje erop. 
Herhaal dit aan de anderen kant. 



Stap 4. Monteer het voorwiel en het spatbord. 

Spatbord: 

Monteer het kleine spatbord door 
de moer in de voorvork los te 
draaien. Hang het spatbord met het 
lusje aan de schroef en draai de 
revet en moer weer vast. Let op 
niet te strak aandraaien, anders 
doet de rem het niet. 

Voorwiel: 

Pak het voorwiel en draai de 2 
moeren aan de zijkanten los. Steek 
het wiel nu tussen de voorvork. Let 
op deat de revetjes aan de 
buitenkant zitten. Aan het revet zit 
een haakje, deze moet in het gaatje 
bevestigd worden. Nu kunt u de 
moeren weer vastdraaien. Doe dit 
om en om, om te voorkomen dat het 
wiel scheef gaat zitten. Bevestig de 
zwarte doppen om de moeren (net 
als bij de zijwieltjes) 

Stap 5. Monteer de remmen 

Draai de handrem vast aan het stuur, op de gewenste positie(foto 1 
hieronder). Draai vervolgens de twee zilveren knopjes aan de 
zijkant van de handrem af (foto 4 hieronder). Knijp dan de 
handrem in en trek de ijzeren remkabel via de onderkant door de 

handrem heen (foto 2 en 3 hieronder). Draai hierna de zilveren 
knopjes weer vast aan de handrem (let op: draai de buitenste knop 
aan tot maar de helft zoals in foto 4 hieronder).  



   
 
Volg de volgende stappen om de remkabel vast te zetten: 
Stap1: knijp de handrem in 
Stap 2: Houd handrem stuk (bij het wiel) ingedrukt (zie foto 
hieronder 1)  
Stap 3: stop allebei de eindpunten erin,  
Stap 4: trek stevig aan ijzeren draad/remkabel, ( zie foto 2 
hieronder) 
Stap 5: zet moertje vast waar de remkabel doorheen gaat.  
Stap 6: Stel de handremblokjes op de juiste hoogte in zodat ze de 
velg goed raken en niet de band. ( de remblokjes staan 
horizontaal) (zie foto 3 hieronder) 
Stap 7:TEST DE REM!! 

  

Achterrem: Herhaal de stappen van de voorrem om kabel vast te 
zetten. Aanspannen: druk veer zover mogelijk naar voren, hou 
vast terwijl je aan ijzeren draad/remkabel trekt en vastdraait. 
Wederom de rem testen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 6. Monteer trappers 

Draai de trappers tegen de klok in vast.  

Stap 7. Achterspatbord monteren 

Zet het achterspatbord vast met 
een schroef en revet. Buig 
eventueel het spatbord voorzichtig 
naar beneden tot de juiste hoogte. 

 

Stap 8. Het zadel monteren 

Stop de zwarte staaf met de dunne 
kant in het zadel en zet het stevig vast. 
Stop de dikke kant van de staaf in het 
frame en draai deze vast met de clip. 
Doormiddel van de clip kunt u 
gemakkelijk de hoogte van het zadel 
verstellen. Als het zadel de gewenste 
hoogte heeft klikt u de clip eenvoudig 
vast. 

 

Stap 9. Monteer het mandje 

Draai het voorste moertje bij de 
voorwielrem er voorzichtig af. Plaats 
hier het ijzeren staafje en draai de 
moer er weer op. Let op dat je de moer 
niet te strak aandraait want dan doet 
de handrem het niet meer. 

U kunt nu het mandje monteren met 
schroeven aan het zwarte ijzeren 
staafje en het plaatje voor op het stuur. 

Stap 10. De bel  

Plaats de bel op de gewenste plek op het stuur en draai de schroef 
vast. Uw fiets is nu klaar. Heel veel plezier van uw aankoop. 


