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Montage van het slot 
Stap 1: Draai de normale moer op de 

slothouder, en plaats hier een ring op.  

Stap 2: Maak het gat in de voorkant van de 

bak open door het zwarte dopje te 

verwijderen.  

 

Let op: bij oudere fietsen kan het 

voorkomen dat er geen gat aanwezig is. Boor in dit geval zelf het gat en 

houd tijdens het boren een stuk hout aan de binnenkant om splinteren te 

voorkomen. De positie wordt in dit geval bepaald nadat de tent gemonteerd 

is. 

Stap 3: Bevestig vervolgens de slothouder door de bak 

heen. Draai de borgmoer op de stanghouder tot het 

schroefdraad bijna uit de moer komt.  

Stap 4: Draai de moer aan de buitenkant(!) van de 

bak aan om de slothouder vast te zetten.  

Stap 5: Plaats de tent over de slothouder en haal 

vervolgens het slot door de houder heen en klik deze 

dicht. 

Let op: dit slot bied geen garantie tegen diefstal.  
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Mounting the lock 
Step 1: Place the normal nut over the 

lockholder and place a washer on the nut. 

Step 2: Open up the hole in the front of the 

box by removing the black cover. 

Note: Older bikes do not have the hole for 

the lock pre-drilled.  If this is the case with 

your bike then use a drill to make the hole. Make sure to use a piece of wood 

as backingboard to prevent splitting of the wood. The correct position is found 

by first mounting the canopy 

Step 3: Put the lock holder through the box and mount 

the locking nut on the inside. Turn the nut until the 

threads almost come out.  

Step 4: Fix the lock holder by turning the nut on the 

outside(!) of the box.  

Step 5: Place the canopy over the lock holder. Next 

pull the lock through, and close it.  

Note: this lock doesn’t offer guarantied protection 

against theft.  

 

 
 


