
DODATEK   K NÁVODU – MONTÁŽ  ODSTRKOVADLA

1)   Vybalte jednotlivé díly (viz obr. 1) a připravte je k montáži.    

2)   Vidlici sestavte s rámem dle (obr. 2)

3)   Na konec vidlice nasaďte objímku (viz. obr. 3)

4)   Nasaďte řídítka a plastový kryt objímky (viz. obr. 4). Objímku před nasazením plastového

      krytu dobře dotáhněte

5)   Přišroubujte pomocí přiloženého šroubu přední blatník (viz. obr.  5) a šroubem pro 

      uchycení brzdy připevněte zadní blatník (viz. obr. 6)

6)   Do vidlic upevněte přední a zadní kolo, na šrouby nasaďte plastové krytky.

7)   Po montáži zadního kola seřiďte brzdu (zasunutí lanka do páky brzdy viz. obr. 7)

8)   Na řídítka nasaďte ochranný molitanový kryt.

9)   Nasaďte sedlo a dotáhněte objímku sedlové tyče, objímku překryjte plastových krytem.

10) Na konec zkontrolujte dotažení všech šroubů a matek !!!
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DODATEK DO INSTRUKCJI OBSŁUGI  
MONTAŻ ROWERKA SPACEROWEGO

1. Rozpakuj wszystkie elementy (zob. rys. 1) i przygotuj je do zmontowania.
2. Widełki połącz z ramą tak jak to pokazano na rys. 2.
3. Na końcówkę widełek załóż obejmę (zob. rys. 3).
4. Załóż kierownicę i zabezpiecz obejmę plastikową nakładką (zob. rys. 4). Dociągnij 
solidnie obejmę przed założeniem plastikowej nakładki.
5. Przykręć przedni błotnik wykorzystując do tego znajdującą się w opakowaniu śrubę 
(zob. rys. 5) a przy pomocy śruby służącej do zamocowania hamulca, przykręć tylny 
błotnik (zob. rys. 6).
6. Do widełek zamocuj przednie i tylne koło, na nakrętki załóż plastikowe nakładki.
7. Po zamontowaniu tylnego koła wyreguluj hamulec (naprężając linkę przy pomocy 
śruby w dźwigni hamulca, zob. rys. 7).
8. Na kierownicę nałóż ochronną nakładkę wykonaną z pianki.
9. Załóż siodełko i dociągnij obejmę rurki, obejmę zabezpiecz plastikową nakładką.
10. Na zakończenie sprawdź czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte !!
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