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E-SCOOTER FRYSLAN 
 

Kvk - nummer: 74305166 
 

WhatsApp: +31(0)561-851-323 
 

Btw-nummer: NL001461877B66 
 

Website: https://e-scooter.frl 
 

E-mail: mail@e-scooter.frl 
 

Wechat: E-scooter-FRL 
 

MONTAGE  PROCEDURE 
 
 
 
met betrekking tot: Sunra Hawk E-scooter  
 
 

voorwiel monteren 
 
Stap handeling      
 
1 remklauw dmv de 2 bouten (zie foto locatie A en B)  los halen aan de 

linkerzijde van de voor vork 
2 de langste opvul bus in het linker deel (remschijf kant) van het wiel 

plaatsen (zie foto opvulbus) 
3 wiel met de opvul bus tussen de voor vorken positioneren 
4 wiel bout van linker zijde naar rechter zijde door de voorvork en het wiel 

drukken 
5 korte opvul bus in het rechter deel van het wiel plaatsen 
6 wiel bout door deze bus drukken, en als laatste door de rechter voor vork 
7 moer op de wiel bout draaien, en goed vast draaien 

TIP: na het vastdraaien van de moer is het handig om zijn positie met 
een watervaste stift te markeren. Nu kan na verloop van tijd makkelijk 
gecontroleerd worden of de moer nog goed vast zit 

8 remklauw terug plaatsen (remblokken aan beide zijden van de rem-schijf) 
         LET OP: NIET de remblokken uit elkaar drukken met een  

ander voorwerp dan de remschijf zelf 
9 de 2 bouten (incl. borg ringen) van de remklauw terug plaatsen, en goed 

vast draaien 
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remklauw bouten op positie A en B 
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positie opvulbus 

 

stuur monteren 
 
Stap handeling    opmerking  
 
1 het stuur over de stuurbuis van de scooter drukken 
2 het rubber omhoog liften zodat de gaten zichtbaar worden waar de bout 

straks in kan 
3 de bout voorzien van de ovale borg-ring (zie foto borgring) de vlakke kant 

van de ring moet tegen de bout-kop (zie foto boutkop) 
4 bout met borg-ring door de stuurbuis drukken. Beweging vanuit de 

voorzijde richting achter zijde. De borg-ring valt precies in het grote gat 
van het stuur, en komt passend tegen de stuurbuis van de scooter te 
liggen 

5 moer op de achterzijde van de bout draaien 
 De moer moet zodanig vast worden gedraaid totdat  

er geen ruimte meer op het stuur zit! 
 Het niet goed vast zetten van de stuurbuizen kan gevaar opleveren voor  

de bestuurder van de e-scooter. Zet de moer goed vast, behoud hiermee  
de juiste stuureigenschappen en voorkom zo gevaarlijke situaties 
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borgring 

plaatsen van de borgring 
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plaatsen bout door de borgring 
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balhoofd aandraaien 
 
Stap handeling      opmerking  
 

1 Borgmoer (bovenste, kleinere)  los draaien 
2 Balhoofdmoer (onderste, grootste)  vaster draaien 
3 Borgmoer (bovenste, kleinere)  weer vast draaien 
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spiegels 
 
Stap handeling        
 
1 rubber van de spiegels halen, en in de top verlichting  drukken (waar de 

spiegels straks in worden gedraaid) 
2 moer van de spiegels helemaal op de schroefdraad draaien 
3 het rubber in de top verlichting  vast houden en de spiegels er in draaien 

tot de juiste positie 
4 bij het bereiken van de juiste positie kan deze worden vast gezet dmv het 

terug draaien (links om) van de moer 
5 als laatste de 2 ping belletjes monteren, op iedere spiegelstang een bel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


