
Montage Velgrem motor

Voordat u aan de ombouw begint raden wij u aan om uw fiets goed te controleren op eventuele gebreken.

1. Demonteer de velgrem, zorg ervoor dat het wiel er gemakkelijk uit kan. 
2. Maak de wielmoeren of de snelsluing los. Let op dat het wiel niet naar beneden valt. 
3. Demonteer de buitenband, binnenband en het velglint van het huidige wiel. Monteer deze op het 
nieuwe voorwiel. Pomp de band op tot ongeveer 4 Bar.
4. Let op de draairichng van de motor.

TIP! Komt de motorkabel uit de as van de motor? Dan dient de motorkabel aan de linkerkant gemonteerd te TIP! Komt de motorkabel uit de as van de motor? Dan dient de motorkabel aan de linkerkant gemonteerd te 
worden. Als de motorkabel uit de motor zelf komt dan dient deze aan de rechterkant gemonteerd te worden.

5. Monteer het wiel in de voorvork en zorg ervoor dat de geleideringen aan de onderkant van de voorvork 
komen. Dit is erg belangrijk om het draaien van de as tegen te gaan.
6. Maak de velgrem weer vast en stel de remblokjes zo nodig bij.
7. Bevesg de stekker van de motor aan de motorkabel. Op beide stekkers staat een pijl afgebeeld. Deze 7. Bevesg de stekker van de motor aan de motorkabel. Op beide stekkers staat een pijl afgebeeld. Deze 
dienen rechtstreeks tegenover elkaar te zien. Druk de stekker goed aan tot het streepje verdwijnt in de 
andere stekker.  

TIP! Laat de motorkabel achter het spatbord beugeltje langs lopen. Hierdoor loopt u minder het risico om 
deze te beschadigen. 

8. Voordat u gaat fietsen is het belangrijk om de motor eerst te testen of u hem goed hee gemonteerd. 8. Voordat u gaat fietsen is het belangrijk om de motor eerst te testen of u hem goed hee gemonteerd. 
Dit kunt u doen door het voor of achterwiel iets van de grond te houden en de wandelfunce in de 
schakelen. 
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