
Montage	  handleiding	  Windscherm	  Sym	  Mio	  50	  	  
	  
Benodigd	  gereedschap	  	  
•  Kruisschroevendraaier	  (PZ2)	  	  
•  Steeksleutel	  10	  	  
•  Steeksleutel	  14	  
•  Steeksleutel	  17	  	  
•  Inbussleutel	  3	  	  
	  
Controleer	  de	  inhoud	  van	  uw	  	  
Pakket:	  
-‐	   	  Het	  windscherm	  en	  de	  beugels	  
1.  Schroefset	  boven	  (2x)	  
2.  Schroefset	  onder	  (2x)	  
3.  Bout	  M10	  (2x)	  
4.  Rubberen	  afdek	  dop	  (2x)	  
5.  Ring	  M10	  (6x)	  
6.  Moer	  M10	  (2x)	  
	  

!

!



Monteer	  de	  beves@gingsbeugels	  op	  de	  
volgende	  manier:	  
	  	  
1 	  Plaats	  het	  windscherm	  op	  een	  
zachte	  ondergrond,	  bijvoorbeeld	  de	  
verpakking.	  
	  	  
2 	  Monteer	  de	  bovenste	  schroefset	  
(1)	  door	  eerst	  de	  kunststofring	  (met	  
opstaande	  rand)	  aan	  de	  voorkant	  van	  
het	  windscherm	  te	  plaatsen.	  BevesPg	  
vervolgens	  de	  overige	  delen	  aan	  de	  
andere	  kant	  van	  het	  scherm	  door	  de	  
schroef	  aan	  te	  draaien	  (Nog	  niet	  vast	  
draaien,	  maar	  hand-‐vast	  monteren).	  De	  
onderdelen	  van	  de	  schroefset	  zijn	  in	  de	  
1e	  aSeelding	  weergegeven.	  
	  



3 	  Monteer	  nu	  de	  onderste	  
schroefset(2)	  op	  zelfde	  wijze,	  echter	  
bestaat	  deze	  set	  uit	  een	  langere	  bout,	  
ring	  en	  moer.	  	  
	  
4 	  Schuif	  de	  bevesPgingsbeugel	  door	  de	  
bovenste	  schroefset	  en	  monteer	  de	  bout	  
van	  de	  onderste	  schroefset.	  Draai	  ook	  
hier	  de	  bouten	  nog	  niet	  vast,	  maar	  alleen	  
hand	  vast.	  Herhaal	  dit	  ook	  voor	  de	  
andere	  kant.	  
	  



7 	  Monteer	  de	  rubberen	  
beschermdopjes	  (4)	  door	  deze	  op	  de	  
beugels	  te	  duwen.	  
	  
8 	  Nu	  kan	  het	  windscherm	  
gemonteerd	  worden	  op	  de	  scooter.	  
Doe	  dit	  (indien	  mogelijk)	  met	  twee	  
personen.	  Verwijder	  eerst	  de	  spiegels	  
van	  het	  stuur.	  Gebruik	  hiervoor	  
steeksleutel	  14	  (zie	  aSeelding).	  
	  
9 	  Plaats	  de	  beugels	  op	  de	  plek	  van	  
de	  spiegels.	  Leg	  onder	  de	  beugels	  een	  
ring	  (5)	  en	  doe	  ook	  een	  ring	  om	  de	  
bout	  (3).	  Draai	  deze	  vervolgens	  aan	  
met	  steeksleutel	  17.	  



10 	  Het	  is	  nu	  nog	  mogelijk	  het	  scherm	  
goed	  te	  posiPoneren.	  Draai	  nu	  de	  
schroefsets	  boven	  en	  onder	  aan.	  Maak	  
hiervoor	  gebruik	  van	  een	  
kruisschroevendraaier,	  steeksleutel	  10	  en	  
inbussleutel	  3	  	  
	  



11 	  Als	  laatste	  kunnen	  de	  spiegels	  
gemonteerd	  worden.	  Plaats	  een	  ring	  (5)	  
onder	  de	  spiegel	  en	  plaats	  de	  spiegel	  in	  
het	  buitenste	  gat	  van	  het	  beugel.	  Monteer	  
deze	  met	  een	  moer	  (6)	  m.b.v.	  Steeksleutel	  
17.	  	  


