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Použití: Tato redukce umožĖuje montáž zadního nosiþe i na ta kola, kde tomu brání rozmČrný tĜmen
kotouþových brzd. Redukce oddálí levou vzpČru nosiþe natolik, že se s rezervou vyhne tĜmenu
brzdy. VzpČry nosiþe je tedy nutné pĜibližnČ o 2 až 3 cm roztáhnout. Tento alternativní zpĤsob
uchycení zaruþuje pĜi odborné montáži a dodržení montážního postupu dokonalé upnutí nosiþe
k rámu kola. Za jakékoli poškození vzniklé neodbornou montáží, firma Sport Arsenal neruþí.
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UpozornČní: Tento výrobek nezaruþuje montáž na celoodpružená kola.

UpozornČní: Tento výrobek nezaruþuje montáž na celoodpružená kola.

Zatížitelnost: max. 25 kg nákladu na zadním nosiþi.

Zatížitelnost: max. 25 kg nákladu na zadním nosiþi.

Montáž nosiþe s využitím redukce:
1. RoztáhnČte vzpČry nosiþe pĜibližnČ o 2 až 3 cm na vnitĜní rozteþ 15 až 16 cm.
2. Povolte rychloupínací šroub zadního kola.
3. Nasaćte redukci na levou patku pod rychloupínací šroub a pĜidejte pĜípadnČ ještČ
podložku.
4. VystĜećte otvor ve váleþku s podložkou a se závitem v patce.
5. PĜiložte nosiþ a pĜichyĢte jej pĜiloženým šroubem M5x35 skrze váleþek v redukci k závitu
v patce (pĜi použití podložky je nutný šroub M5x40).
6. Lehce pĜišroubujte i pravou vzpČru nosiþe standardním zpĤsobem šroubem dodávaným k
nosiþi.
7. DvČma pĜiloženými šrouby pĜichyĢte horní þást nosiþe do pĜíslušných závitĤ ve vzpČrách
nebo otvorĤ v objímkách, þi otvoru v mĤstku podle zvoleného zpĤsobu uchycení a
dotáhnČte pouze tak, aby bylo možno doladit sklon celého nosiþe.
8. Vyrovnejte celý nosiþ tak, aby byla horní nákladová plocha vodorovnČ nebo mírnČ
sklonČna do smČru a dotáhnČte všechny šrouby, tak aby byly objímky pevnČ fixovány
ke vzpČrám vidlice!
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Seznam dílĤ v balení redukce:
• TČlo redukce
• Podložka 5mm
• Šroub M5x35
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