
STAP 1
Verwijder voorzichtig alle verpakkingsmateriaal en 
tiewraps die de onderdelen beschermen en tijdens 
transport op hun plaats hielden. Leg alle onderdelen 
op een schone, droge ondergrond op een rijtje.

STAP 2
Plaats het voorwiel in de voorvork. Haak aan beide 
kanten de voorwielhouders in de oogjes in de voor-
vork. Plaats de borgschijfjes op de as  en draai daarna 
de asmoeren losjes op de as.  Klap de fietsstandaard 
uit en zet de fiets op de standaard.

STAP 3
Monteer het spatbord. Steek het spatbord (A) tussen 
de voorvork (C) tot het bevestigingsplaatje (B) achter 
tegen de voorvork zit. Steek bout (E) met ring (D)
door het gat in de voorvork. (In sommige gevallen zal 
de koplampbevestigingshouder (F) nu moeten worden  
geplaatst, maar vaak zal deze al elders aan het stuur 
zitten). Duw de bout door het gat in bevestigingsplaat-
je (B) en monteer een veerring (G) en de borgbout (H).
Bevestig nu de spatbordpootjes (I) aan de as.  Draai 
hiervoor de asmoeren weer los, plaats aan beide zijden 

de pootjes over de as 
en draai de asmoeren, 
ditmaal stevig, met 
behulp van een pas-
sende ring- of steek-
-sleutel, vast. Zorg 
dat de moeren aan 
de binnenkant van de 
as niet meedraaien, 
het wiel moet soepel 
blijven draaien.
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Hartelijk dank dat u een Villette omafiets heeft aangeschaft. Deze fiets wordt gedeeltelijk voorgemonteerd 
geleverd. Om er gebruik van te kunnen maken dient u nog een aantal onderdelen te monteren en vast te 
draaien. Dit is niet moeilijk. 

Op de website www.villettefietsen.nl kunt u bij ‘handleidingen’ een montagevideo bekijken. Ook op de website 
www.fsnplus.nl is onder handleidingen en tips een soortgelijke video (Video 85% Montage) te bekijken. Hieronder 
volgen in het kort de montagestappen.

STAP 4
Steek het stuur in 
de stuurbuis, zo dat 
de handvatten naar 
achteren wijzen. Draai 
de expandeerbout (1) 
handvast met passende 
inbussleutel 6. Bepaal 
de gewenste hoogte en 
draai de expandeerbout 
stevig vast. Zorg ervoor 
dat het stuur recht in de 
rijrichting staat.

Let op!
Trek de stuurpen niet verder uit dan de veiligheidsmar-
kering (2)! Zet het stuur in het belang van uw eigen 
veiligheid nooit hoger dan de veiligheidsmarkering.

STAP 5
Het zadel (1)monteren. Steek, 
voor zover dit nog niet ge-
beurd is, zadelpen (4) in strop 
(2) en draai de strop vast. 
Steek daarna de zadelpen 
in de zadelbuis (5) en draai 
de zadelbout (3) handvast 

met behulp van een passende inbussleutel. Ga naast 
de fiets staan, houd de fiets recht en zorg ervoor dat 
het zadel op heuphoogte van de berijder staat. Draai 
daarna de zadelbout 3 definitief vast. Richt het zadel 
zo horizontaal mogelijk en draai vervolgens de strop 2 
stevig vast. Let op dat het zadel in een rechte lijn staat 
met de wielen. 

Het fietst het prettigste wan-
neer het zadel zo hoog staat dat 
het been dat op het pedaal in 
de laagste stand rust, heel licht 
gebogen is. Dit geeft de minste 
belasting op het kniegewricht. 



STAP 6
De pedalen monteren. LET OP! zorg ervoor dat u de 
schroefdraad van de pedalen en de crank niet bescha-
digt. Monteer het pedaal met het merkteken R aan de 
rechtercrank (kettingkastkant) en die met de L aan de 
linkercrank (standaardkant). Mogelijk gaat het monte-
ren van het pedaal in eerste instantie niet gemakkelijk. 
Probeer dan niet of het andere pedaal beter past, maar 
houdt R op R en L op L.

Beide pedalen dient u aan te draaien in de richting van 
het voorwiel. Doe dit eerst met de hand. De laatste 
slagen doet u met steeksleutel 15. 

STAP 7
Monteer, wanneer dit nog niet gedaan is in de fabriek, 
de bel op het stuur. 

STAP 8
Loop alle moeren en bouten nog eens na. Zitten ze 
allemaal stevig vast? Verwijder zo nodig de batterijbe-
veiligingsstrips van de verlichting en test of koplamp 
en achterlicht werken. Pomp zonodig de banden op, 
zodat ze stevig aanvoelen en nauwelijks in te drukken 
zijn. Hierdoor rollen de banden met de minste weer-
stand.
Maak een testritje op een veilig terrein en test de wer-
king van de terugtraprem. Stel zonodig de stuurhoog-
te en de zadelhoogte bij.

STAP 9
Plak de Villette stickers op het frame:

VEEL FIETSPLEZIER!

Voor de garantievoorwaarden verwijzen we  u graag 
naar de Villette website www.villettefietsen.nl.
Hier vindt u ook de meest actuele gegevens voor 
service- en garantieverlening.


