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Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – velkobjemová
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Upozornění:
 nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
 přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně.
 za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
 s nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!
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Materiál brašny: PAD/PVC
Objem: až 20 l
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1) Povolte šrouby 1 nastavte si ideální rozteč háků podle příslušného nosiče.
2) Vložte plastové objímky 2 (jsou uvnitř brašny) do Alu háků podle průměru trubky nosiče 8 nebo 10mm.
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3) Při nasazování brašny nejdříve zahákněte háček za stavbu nosiče v dolní části. Dále zahákněte oba
horní háky za ložnou plochu nosiče. Při vyjímání postupujte obráceně ale jako první odtlačte pojistku 3.
4) Délku gumy s háčkem 4 můžete korigovat.
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