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1 x Monteersleutel

Inhoud montage zakje

A

B

C

D

2 x Kabelbinder 
200 x 4,8 mm

4 x Bout met 
schroef M6x25

4 x Zelfborgende 
moer M6
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Plaats de 4 wielgoten zodanig dat de 
zwarte spanrubbers met de open kant naar 
elkaar toe wijzen, daarna vastzetten met de 
vleugelboutjes. (1)

Plaats de framebevestiging tot aan het nokje 
in het vierkante gat met de stickers aan 
de lichtbalkzijde en zet deze vast met de 
sterknop (2) aan de zijkant van het basisframe.

1
Montage van het frame

2
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Montage van de lichtbalk

De vier heveltjes aan de achterzijde van het  
middenstuk omhoog, respectievelijk omlaag 
bewegen.

Plaats aan de rechterzijde één van de zijkappen, 
zodanig dat de buis met rode dop zich aan de 
onderzijde bevindt. De heveltjes aan de achterzijde 
weer dicht duwen.

Plaats aan de linkerzijde de andere zijkap. Ook 
hier bevindt de buis met rode dop zich aan de 
onderzijde. De heveltjes aan de achterzijde weer 
dicht duwen.

4

5

3
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8

Bevestiging lichtbalk aan het frame 1

6
Plaats het frame rechtop voor de lichtbalk. Bedrading 
van de lichtbalk hangt naar beneden.

Bevestig de lichtbalk aan het frame met 
de 2 bovenste boutjes (c) en moertjes (D) 
(handvatzijde). Niet geheel vastdraaien. Leg 
daarna de lichtbalk op z’n kop. Geleid de kabel 
door de aluminiumstrip naar het midden van de 
lichtbalk. Bevestig de andere 2 boutjes en moertjes 
van de lichtbalk aan het frame. Alle vier boutjes en 
moertjes nu in zijn geheel stevig vastdraaien.

Bedrading (hier rood weergegeven) op juiste 
afstand trekken door linker zijkap in uiterste stand 
te plaatsen en rechter zijkap ca 1 cm uit het 
middenstuk te trekken. Daarna kabel in zijn geheel 
vastzetten met de kabelbinders (B).
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De heveltjes aan de rechterzijde omhoog, 
respectievelijk omlaag bewegen. Rechter 
zijkap uitschuiven en voorzichtig verwijderen. 
Nummerplaat in de lichtbalk achter de nokken 
schuiven, zijkap terugplaatsen, op de juiste 
breedte instellen en de heveltjes omhoog, 
respectievelijk omlaag bewegen. 

Bevestiging lichtbalk aan het frame 2

9
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Montage van de fietsendrager op de auto

1 2 3 4
De schuifplaat 
geheel naar binnen 
schuiven.

Plaats de drager 
op de trekhaak.

Schuif de plaat geheel 
naar buiten en houd de 
fietsendrager omhoog 
getild.

Draai de bout stevig 
aan, terwijl u de 
fietsendrager goed 
horizontaal houdt.
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Instellen en gebruik van de lichtbalk

Max. 32 cm Max. 32 cm

Voertuigregelement art.5.18.7 lid e

D.m.v. het omhoog bewegen van de heveltjes aan de 
achterzijde van de lichtbalk, kan de lichtbalk in breedte 
ingesteld worden. 

Aan de voorzijde van de lichtbalk kunt u de 
breedte aflezen die correspondeert met de 
breedte van uw auto.
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Plaatsen van de fiets(- en) op de fietsendrager

1

2

3

4

Met beide frameklemmen neergeklapt naar de linker 
kant, plaatst u de eerste  fiets in de wielgoten.      

Let op: Fiets dichtst bij de auto met stuur aan de 
kant van het autostuur!

Klap de eerste frameklem omhoog.

 

Bevestig de klem altijd rond de zadelstang.  
Ook bij gebruik zonder fietsen de klemmen altijd 
dicht draaien.
  

De zwarte riempjes door de gespjes steken en strak 
om de wielen aantrekken. 

Let op: Tweede frameklem verticaal draaien 
alvorens tweede fiets te plaatsen. 



10

Kantelconstructie

Haal de hendel naar voren. Terwijl u de hendel 
naar voren houdt, tilt u de gehele drager aan het 
handvat iets omhoog. 

Hierdoor wordt de drager ontgrendeld en kan deze naar 
beneden kantelen. 

Let op: Deze kanteling altijd begeleiden door de drager, 
of de fietsen vast te houden. De drager is eenvoudig 
weer op te klappen en vergrendelt bij het omhoog tillen 
vanzelf.

Let op: Controleer altijd of de borging aan beide zijden 
weer in de goede positie zit.

1 2
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Garantie

Let op: Verkeer is een kwestie van 
verantwoordelijkheden; matig daarom uw snelheid 
bij het gebruik van een fietsendrager.

Dit boekje vormt samen met de kassabon uw 
garantiebewijs. 

Voor garantiebepalingen kunt u zich altijd wenden tot uw 
dealer. Of kijk op onze website:

www.spinderbikecarriers.com onder service.

Onderhoud
Om langdurig en optimaal gebruik van uw fietsendrager te 
garanderen adviseren wij:

•	 		De	bouten	en	moeren	van	de	drager	regelmatig	
controleren en indien nodig aandraaien.

•	 			Beschadigingen	van	de	lak	direct	met	een	grondlak 
behandelen.  De drager na gebruik schoon en droog 
wegbergen, eventueel met behulp van de separaat te 
verkrijgen ophangbeugel.

•	 		Draaiende	en	bewegende	onderdelen	van	metaal	
regelmatig smeren.

Belangrijk

Let op:  Maximaal toelaatbaar gewicht is  
35 kg per fiets. Bij gebruik van de fietsendrager 
dient u zelf de maximale kogeldruk van de 
trekhaak in acht te nemen.
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Bestellijst Falcon Elite
Nr. Artikel nr. Afbeelding Omschrijving

01 RAB 002 Draaiknop inclusief bout

02 RAB 001 Afdekkapje inclusief vleugelboutje

03 RO-025 Wielgoot  inclusief riempje

04 RO-035 Uitschuifbare lichtbalk

05 R38 Monteersleutel

06 R55 Bout M20 met gat

07 R101-2 Vleugelboutje M8

08 60.22.0200029 Sterknop Falcon Elite 6 cm

09 69.32.0204000 Zijkap lichtbalk Falcon Elite

10 R71 Achterlicht compleet met mistlamp

11 R73 Achterlicht compleet met achteruitrijlamp

12 R72 Achterlichtglas met mistlamp

13 R74 Achterlichtglas met achteruitrijlamp

14 R202-1 Vleugelboutje
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RA - 005   
Caravansteun 28 cm

RAB - 007  
Afsluitbare draaiknop

RA - 025 - 45 
Oprijgoot

RAB - 008 
Ophangbeugel1 2 3 4

Accessoires
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5 6 7
RA - 031RA - 007 - 45  

Bagagerek verzinkt
RA - 023 
Verloopstekker van 7 
naar 13 polig
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