EVALUATIE VAN ARTIKEL NR. : 107542

Beschrijving van je artikel: Kinderfiets Volare thombike
Aankoopjaar: 2018
Staat van het artikel: Goed
Beschrijving van de verkoper: 14 inch kinderfiets. Voor jongens van 3 tot 4.5 jaar, van 90 tot 105cm. In goede staat. Zonder
zijwieltjes.

Uitgevoerde
controlepunten

Wat moet je controleren?

Hoe controleer je dit?

Urgentie

Vereiste

Gevalideerde
controlepunten

Stuur,
stuurpen
zitten goed
vast

Stuurinrichting

Houd het wiel tegen en probeer het
stuur te draaien ten opzichte van de
stuurpen, en vervolgens de stuurpen
ten opzichte van het stuur.

-

Draait niet

ja

Zadelpen
staat goed
vast

Zadel

Visuele controle Probeer het zadel op
de zadelpen te doen draaien en
probeer om de zadelpen in het frame
te doen draaien.

-

Zadel draait niet.

ja

Handgrepen

Handgrepen: bij gripshifts het
draaien testen en er wat aan
trekken. Visuele controle

-

Handgreep draait
niet en komt niet
goed los.

ja

ja

Gripshift

Remsysteem

Remhendels/Remklauwen/Remkabels
voor en achter

Remhendels/Remklauwen/Remkabels
controleren.

-

Remhendels hebben
oorspronkelijke vorm
en draaien niet. Ze
hebben geen
scherpe randen.
Remkabels niet
vastgelopen. Visuele
controle

Remblokjes, plaatjes of schijven

Remmen

Visuele controle, wiel wordt
geblokkeerd bij remmen. Remschijf
niet verbogen.

-

Geen schurend of
remgeluid als je het
wiel los laat draaien.

ja

-

Ketting en
kettingbladen in
goede staat. Ketting
is niet uitgerekt.
Cranks draaien niet.
Geen speling in het
crankstel: de pedalen
komen niet buiten
hun draaias.

ja

-

Derailleurpad
uitgelijnd met de
kabel, shifters
werken, schakelen
oké.

ja

-

Duw de vork in en
laat hem in één keer
los: de buizen komen
vanzelf naar boven +
Rem met beide
remmen en beweeg
naar voor en naar
achter: Geen
beweging in de vork.

ja

Ketting,
kettingbladen,
cranks,
pedalen

Derailleurpad
& shifters

Staat van het
frame,
werking van
de vork

Crankstel

Cranks + pedalen zitten goed vast.
Visuele controle - aan de ketting
trekken.

Derailleur

Visuele controle, versnellingen
testen terwijl je het wiel met de
pedalen laat draaien.

Frame

Visuele controle, frame in goede
staat. Geen speling op de vork

Wielen zitten
goed vast

Banden en
velgen

Wielen

De snelspanner en wielmoer
controleren. Assen van de voor- en
achternaaf

Velgen / Bandendruk

Zijkant velgen is effen / minimale
bandendruk (2.5 bar behalve
specifieke gevallen)

-

Wielmoer zitten vast.
Wiel komt niet los.
De naven zijn recht.

ja

-

Bandendruk
controleren met
drukmeter. Met de
vinger over de velg
strijken; mag niet
snijden of schuren.

ja

Dit artikel kreeg het label 'Gecontroleerd artikel'
Gecontroleerd op 11 mei 2022 door Joke

Met dit document erken je op de hoogte te zijn van eventuele problemen met het gecontroleerde artikel en neem je de verantwoordelijkheid ervoor op jou.
Er wordt ook benadrukt dat de controledienst de volledige veiligheid van het artikel niet meer kan garanderen na de controle als het artikel gebruikt blijft worden.

