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Art.810 BRAŠNA NA ÍDÍTKA (LADY BAG) – KlickFix držák
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Upozornní:
x nikdy nepekraujte maximální nosnost 5 kg
x s nákladem na nosii se mní jízdní vlastnosti
x za škody vzniklé porušením tchto upozornní nenese výrobce žádnou zodpovdnost.
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Materiál: plast
Hmotnost: 220 g
Nezbytné náadí pro montáž: imbus 4 a 5 mm
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1) Na ídítka nasate díl A.
Zepedu piložte díl C tak, aby na sebe
lícovaly otvory pro šrouby D v dílech A a C.
Pokud je prmr ídítek malý, je možné použít
vložky B. Vkládají se do díl A a C a to dle
poteby bu jen do jednoho z díl A nebo C,
pípadn do obou.
Celé stáhnte tymi šrouby D, ale
nedotahujte.
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2) Správnou polohu držáku a tím i koše seite
pomocí stavcího šroubu E, který se opírá o
spodní ást pedstavce ídítek.
Posledním úkonem je dotažení ty šroub D.
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NASAZENÍ TAŠKY:
Jezdec F pesute do polohy odemeného
a košík na držák nasute ve
zámku
smru šipky G.
Košík se zajistí pesunutím jezdce F do polohy
uzameného zámku . Než se
mechanismus zámku zabhne, mže
manipulace vyžadovat lehce vyšší ovládací
sílu.
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- Souástí píslušenství tašky jsou i dv ploché výztuhy, které se mžou zasunout do
dvou tunýlk našitých na obou bocích tašky a zvýší tím svislou tuhost tašky.
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