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Návod na použitie
Určené pre 12“ a 20“ palcové bycikle.
Návod je odporúčaný pre základnú montáž
a inštaláciu.
Montážné inštrukcie
1.Vložte skrutku(A) cez koliesko(B) a celé to
potom prestrčte cez držiak(C)
2.Závitnu maticu naskrutkujte na skrutku.
3.Opakujte postup pri montáži ostatných
koliesok.
4.Skrutky utiahnite pevne.
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1.Zo zadného kolesa bycikla odskrutkujte
maticu z osky.
2.Nasuňte kolieskový držiak ( C ) z vonkajšej
strany na zadnú osku, cez otvor tak aby sa
kolieska dotýkali zeme.
3.Priložte podložku(E) tak aby sa opierala
vykrojená časť o spodnú časť zadnej vydlice.
4.Naskrutkujte matice na zadnú osku, pevne
utiahnite.
5. Opakujte montážne inštrukcie aj pre druhú
stranu bycikla.
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Krajina pôvodu : Čína
Dodáva : SLOGER s.r.o.
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