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Art. 599 HORNÍ SPACÁKOVÁ BRAŠNA 
 
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!  

 
Materiál brašny: PAD/PVC 
Objem: až 22 l 
 
 
1) Rozepněte čtyři suché zipy na spodní straně brašny. 
Provlečte a spojte pásky se suchým zipem. 
Nakonec zajistěte páskem a) okolo sedlové trubky. 

2) Při použití bočních přídavných kapes je nutné pásky 
b) provléct okem na boční kapse a zpět do 
plastových komponent viz obrázek. 
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b)
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