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Preþítajte si a dodržujte
pokyny v návode.
Svetový patent.

Tento návod je pomôcka na montáž, použitie a opravu tandemovej ažnej tye TRAIL-GATOR. Okrem toho obsahuje bezpenostné
pokyny a podmienky záruky. Ak si dôkladne nepreítate tento návod, neporozumiete a nebudete dodržiava všetky pokyny, môže to
vies k vážnym zraneniam, prípadne usmrteniu. Ste zodpovedný za správnu montáž, použitie a obsluhu detského bicykla, dospelého
bicykla a ažnej tye TRAIL-GATOR. Ak máte pochybnosti alebo obavy ohadom Vašej kvalifikácie na správnu montáž, použitie a obsluhu tohoto
výrobku, zverte ju radšej odbornému cykloservisu. Pre zníženie rizika dospelých aj detí, musí by ažná ty TRAIL-GATOR správne namontovaná,
na vyhovujúci bicykel a presne nastavená a musí by stále udržiavaná v dobrom stave. Jazdiaci dospelý a rovnako aj diea sú zodpovední za
bezpené používanie ažnej tye TRAIL-GATOR. Každý cyklista musí okrem toho pozna všetky predpisy súvisiace s jazdou na bicykli,
používaním cestných komunikácií a ich dodržiava.
Požiadavky na Ģažnú tyþ
Požiadavky na bicykel dospelého
- Priemer plášov musí by najmenej 25” ( 635mm ).
- Priemer sedlovej rúry musí by v rozmedzí 25,4 mm a 31,8 mm.
Nesmú by použité sedlovky, ktorých priemer je menšíako 25,4 mm, pretože
inak môže ažná ty zlyha, o môže vies k zraneniu!
- Doporuuje sa použi oceovú sedlovku.
- Košíky a iné príslušenstvo používané na zadnom kolese dospelého bicykla, ktoré
môže ažnej tyi prekáža, je nutné odmontova.
Požiadavky na detský bicykel
- Zadné koleso musí vone beža bez pohybu pedálov (vonobežka)
- Priemer plášov musí by medzi 12“ a 20“ .
- Detský bicykel nesmie by na prednom kolese vybavený príslušenstvom, ktoré
obmedzuje voný prístum k rúre riadenia (napr.košík a pod.) Ak má detský bicykel vpredu
Cantilever brzdu, dodržte pokyny pre „Set na Cantilever brzdu .10270”.
- Ak sú na detskom bicykli použité pomocné kolieska, je potrebné ich poas používania
ažnej tye zdvihnú hore, alebo demontova.
ažná ty sa nesmie používa ak sú pomocné kolieska na detskom bicykli v
polohe dole, pretože v zákrute sa potom nemôže detský bicykel naklopi a
môže dôjs k poraneniu.

Dospelý cyklista
- Cyklista na ahajúcom bicykli musí by dospelá osoba.
- Dospelý cyklista musí dobre jazdi a zachádza s bicyklom.
- Dospelý cyklista musí ma minimálne dvojnásobnú hmotnos
ako diea
- Dospelý cyklista musí používa správnu cyklistickú prilbu.
Dieģa na ģahanom bicykli
- Maximálna hmotnos dieaa musí by do 32 kg.
- Diea musí dobre ovláda základné znalosti jazdy na bicykli.
- Diea musí stále dáva pozor, ruky drža na riadítkach, nohy na
pedáloch a musí osta sedie.
- Diea musí používa správnu cyklistickú prilbu.
Náradie potrebné k montáži
2 nastavitené kúe na skrutky
1 plochý skrutkovar
1 momentový kú a 1 nástrkový kú na 13mm

Montáž

1 Odmontujte sedlovku z dospelého bicykla.
2 Ak je to potrebné, zmete priemer sedlovky pomocou dištanných vložiek A malá vložka B veká vložka
3 Sedlovku zasute do ažnej tye (štrbina použitej vložky musí smerova dozadu) a znovu ja namontujte.
Sedlovka musí byģ zasunutá do rámu po znaÿku min.zasunutia C , a skrutka na upevnenie sedlovky musí byģ pevne
dotiahnutá!

ažnú ty nastavte tesne k rámu a nasmerujte dozadu. Utiahnite skrutky.
Skrutky D a E dotiahnite na 17.6 Nm, aby ste znížili riziko úrazu.

4 Nastavte džku vytiahnutej ažnej tye. Otvor F je pre 12“ až 16“ detské bicykle, otvor G pre 18“ až 20“ detské bicykle.
5 Nastavte pozíciu adaptéra na rúru riadenia na detskom bicykli. Pre 12“ až 16“ detské bicykle sa adaptér upevní obvykle do vrchnej
pozície 5.1 alebo do strednej pozície 5.3. Pre 18“ až 20“ detské bicykle sa adaptér upevní obvykle do spodnej pozície 5.2 alebo
do strednej pozície 5.3.
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6 Upevnite adaptér tak, aby bola vzdialenos medzi U-skrutkami I o najväšia. Zakrivenie U-skrutiek smeruje bu opaným smerom 5.3
alebo rovnakým smerom (5.1 a 5.2). Nikdy nesmú smerova k sebe.

Adaptér na riadenie J nastavte na detskom bicykli smerom dopredu a dotiahnite na 20.4 Nm, aby ste znížili riziko
úrazu.

7 Pripevnite ažnú ty Trail-Gator- Tandemstange na detský bicykel tak, že jednou rukou nadvihnete koniec tye L a druhou rukou prednú
as detského bicykla 7.1. Nasute spojku na adaptér upevnený na detskom bicykli a nechajte ju zapadnú (7.2 und 7.3).
Predné koleso detského bicykla musí byģ vo výške 8 – 13 cm od zeme (M), aby ste predišli zraneniu cyklistu. Pozri
nastavenie výšky, podđa bodu 10.

8

Zasute rýchloupinák N cez otvor O v spojke a adaptéry.

9 6 mm / 8 mm QR
Obsluha rýchloupináku
Nastavte páku rýchloupináku do otvorenej pozície P, nasute a zaskrutkujte maticu pevne rukou tak aby pevne sedela. Sklopte páku
do zatvorenej pozície Q . V polovici dráhy musí páka zaa klás odpor. Ak ide páka vone, je potrebné pevnejšie dotiahnu maticu.

10 Ak je to nutné zvýšte alebo znížte výšku predného kolesa detského bicykla: Na zvýšenie o ca. 5 cm, premontujte adaptér na detskom
bicykli z vyššej 5.1 do nižšej pozície 5.2. Ak chcete koleso trochu nadvihnú vložte medzi adaptér a hornú U-skrutku podložky 10.1.
Každá podložka zvýši koleso o ca. 1,9 cm. Na zníženie kolesa premontujte adaptér na detskom bicykli z nižšej pozície 5.2 do vyššej
pozície 5.1. Na zníženie o ca. 1,9 cm vložte medzi adaptér a dolnú U-skrutku podložku 10.2. Poda potreby použite viac podložiek.

11 Aby ste mohli vloži priložené podložky R, uvonite všetky matice (neodkrúte ich úplne!), vložte podložky a pevne dotiahnite matice.
Predné koleso detského bicykla nesmie by príliš vysoko ani nízko.
Ak nie je uhol adaptéra na detskom bicykli správne nastavený a predné koleso detského bicykla bude príliš nízko
alebo vysoko, môže to viesģ k vážnym zaneniam.

12 Ke je ažná ty Trail-Gator upevnená na detský bicykel, odmontujte jeho predné koleso. Vyberte, ktorú objímku na prednú
vidlu budete potrebova : 22 mm Set S, 25.4 mm Set T, oválnu objímku U, malú svorku V, vekú svorku W.

13 Nasute objímku na avú (alebo pravú) stranu vidly takmer celkom na vrch, tak aby otvor pre skrutku v objímke smeroval dozadu.
Ak je to nutné, vložte zodpovedajúcu dištannú vložku. Nasute podložku Y na skrutku s guovým kbom X a upevnite Z na objímku
vidly. Dotiahnite ju pevne rukou. Namontujte predné koleso spä a dajte pozor, aby riadítka boli rovno. Nastavte rámovú objímku a
objímku na vidlici AA tak, aby fixaná tyka BB smerovala dozadu a dala sa nasunú na guový kb.
Skrutku CC dotiahnite na 10.8 Nm a skrutku X na 13.5 Nm, aby ste zabránili riziku úrazu.

14 Odmontujte detský bicykel z ažnej tye a zasute teleskopické rúry do seba do pozície „nepoužívania“, po otvor DD.
Zasute ap H do otvoru a zaistite. Odskrutkujte maticu zadného kolesa FF na dospelom bicykli a zasute klip EE pre upevnenie
tye v ase nepoužívania na osku kolesa. Dotiahnite maticu (prípadne rychloupinák). Pozor: Príliš veká sila pri zatváraní
rýchloupináku môže klip poškodi. Klip musí smerova dozadu. Zaklapnite ty Trail-Gator do klipu.
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Návod na používanie
Použitie tandem tyÿe Trail-Gator
1. Vyberte ty Trail-Gator z klipu.
2. Vytiahnite ap a predžte ty vysunutím. Zasute ap opä správne dnu
a zabezpete ho.
Ak nebude bezpeÿnostný krúžok nasunutý na koniec
ÿapu, môže to viesģ k tomu, že sa ÿap uvođní a cyklisti
sa zrania.
3. Odopnite rychloupinák zo spojky.
4. Vezmite as tye so spojkou do jednej ruky a druhou nadvihnite predné
koleso detského bicykla. Nasute spojku do adaptéra detského bicykla
a nechajte zaklapnú.
5. Zabezpete s rychloupinákom.
6. Vyberte fixanú tyku z klipu a naklapnite na urené miesto na prednej vidle.
Uloženie tandem tyÿe Trail-Gator
1. Uvonite fixanú tyku z prednej vidly tak, že ju pridržíte prstami a zatlaíte
palcom smerom od vidly.
2. Zdvihnite a upevnite fixanú tyku.
3. Otvorte rychloupinák na adaptéry na detskom bicykli.
4. Spojku ažnej tye chyte do jednej ruky a detský bicykel do druhej ruky. Obe
nadvihnite a detský bicykel ahko zatlate smerom dole, kým sa uvoní.
5. Rychloupinák zasute do konca spojky tandem tye. Pozor: Príliš veká
napínacia sila rychloupináka môže spojku poškodi.
6. Vytiahnite ap, zasute rúry tye do seba, vráte ap nazad a upevnite ho.
7. Tandem ty sklopte dole a zasute do klipu na zadnom kolese.
Mechanická bezpeÿnosģ – kontrola
Vykonajte pred každou jazdou nasledovné bezpenostné opatrenia :
Tandemová ģažná tyÿ:
- Uistite sa, že sú vštky matice a skrutky správne dotiahnuté.
- Uistite sa, že žiadne diely tye nie sú zlomené, alebo poškodené
- Uistite sa, že všetky voné diely v kboch nie sú opotrebované
- Uistite sa, že bezpenostné apy a otvory v tyi nie sú opotrebované alebo
poškodené a že sa bez problémov dajú spoji
- Uistite sa, že spojka a adaptér správne fungujú a že detský bicykel sa po
pripojení na ty nachádza v správnej pozícii a smeruje dopredu
- Uistite sa, že rychloupinák funguje správne
- Uistite sa, že fixaná tyka funguje správne
- Uistite sa, že všetky klipy na uloženie tye fungujú správne der
Tandemstange richtig funktionieren.
Bicykel dospelého:
- Uistite sa, že sedlovka nie je ohnutá ani zlomená a že pevne sedí v ráme
- Skontrolujte brzdy.
- Bicykel musí by v bezchybnom stave. (Preítajte si tiež návod na použitie.)
Bicykel dieģaģa:
- Vidla a rám nesmú by poškodené.
- Zadné koleso sa musí vone toi a brzdy musia bezchybne fungova.
- Bicykel musí by v bezchybnom stave. (Preítajte si tiež návod na použitie.)

Bezpeÿnostné pokyny pre cyklistu:
- Cyklista musí používa prilbu.
- Nejazdite v nezjazdnom teréne.
- Hmotnos dieaa nesmie by viac ako 32 kg.
- Vyvarujte sa jazdy po cestách s vekou premávkou.
- Nejazdite s tandemovou tyou rýchlejšie ako 24 km/h.
- Nejazdite cez obrubníky a väšie prekážky.
- V zákrutách nejazdite blízko prekážok, aby nedošlo k zachyteniu detského
bicykla
- Nevozte nikdy viac ako jedno diea, ani na bicykli dospelého.
- Nepoužívajte ažnú ty nikdy na motorovom bicykli (ani s pomocným
motorekom).
- Dospelý jazdec musí by oboznámený so zaobchádzaním s tandemovou
tyou.
- Z dôvodu väšej džky a hmotnosti bude brzdná dráha dlhšia.
- Dospelý musí bicykel zastavi predtým ako diea zostúpi zn bicykla.
- Diea musí poas jazdy sedie, drža riadítka a ma nohy na pedáloch.
- Prosím nejazdite v sandáloch alebo bosí.
- Za tmy jazdite len s funnými svetlami.
Jazdenie s tandemovou tyÿou:
Nájdite si bezpené miesto bez premávky, aby ste si mohli odskúša
jazdu s pripevneným detským bicyklom použitím tandemovej ažnej tye.
Najskôr pripevnite tandemovú ty a jazdite bez dieaa. Všímajte si ako sa
bicykle pohybujú, ako sa správajú v zákrutách v blízkosti prekážky.
Skúste si zastavenie a rozjazd. Zistíte, že detský bicykel sa v zákrutách viac
priblíži prekážke a preto je nutné jazdi väším oblúkom.
Jazdite bez dieaa až kým si nie ste istý, že Vám jazda s detským
bicyklom v tandeme nerobí žiadny problém. Ostate stále na ceste bez
cestnej premávky a nechajte nasadnú diea na detský bicykel. Musíte dtský
bicykel pevne drža, ke diea nasadá. Jazdite naskôr úplne pomaly, aby si aj
diea na jazdu v tandeme zvyklo.
Precvite si rozjazd a zastavenie.Üben Sie das Anfahren und Anhalten.
K tomu potrebná vzdialenos je iná ako pri samotnom bicykli. Musíte pri
rozjazde a brzdení poíta s dodatonou hmotnosou a džkou. Musíte tento
rozdiel bezpene zvládnu, kým použijete tandemovú ty v bežnej premávke.
Skôr ako budete jazdi v premávke, je nutné diea poui, že brzdy môže
použi len keho k tomu vyzvete.
Akonáhle bezpene zvládnete jazdu s použitím tandemovej tye a
diea nadobudlo potrebné skúsenosti, môžete jazdi v bežnej premávke.
Tandemová ty sa v žiadnom prípade nesmie použi ak máte akékovek
pochybnosti o Vašich schopnostiach, alebo schopnostiach dieaa, ktoré by
Vás mohli ohrozi v bežnej premávke.

Údržba a opravy:

KeĈže všetky diely tandemovej tyÿe sú veđmi namáhané,
musia byģ pravidelne kontrolované. Ak sa vyskytnú znaky
opotrebovania, je potrebné diely vymeniģ za nové.
- Vykonajte bezpenostnú kontrolu pred každou jazdou.
- Kontrolujte diely pravidelne a opotrebované v prípade potreby vymete.
- Po prvých 10 hodinách jazdy dotiadnite všetky matice a skrutky.
- Aby ste ochránili tandemovú ty pred hrdzou, udržujte ju istú a suchú a
skladujte v suchých priestoroch.
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ZÁRUþNÝ LIST

Ģažná tandemová tyÿ TRAIL-GATOR
DÁTUM PREDAJA : .........................................
Meno a priezvisko kupujúceho : .....................................................................
Adresa : .........................................................................................................
Tel.íslo : .................................................. Mail :............................................
Popis závady: ....................................................................................................
............................................................................................................................
Dátum prijatia reklamácie : .......................................

Peiatka a podpis predajcu : ......................................

Záruka :
S & S Industries, Inc. poskytuje prvému kupujúcemu tohto produktu záruku 2
roky od kúpy tovaru na materiál a výrobné vady. Táto záruka sa obmedzuje
na opravy a výmenu vadných dielov a nepokrýva dopravné a pracovné
náklady.
Táto záruka neplatí na výrobky, ktoré boli neodborne zmontované, nesprávne
ošetrované, poškodené, nesprávne používané, skrivené pri nehode, alebo
opravované.
Táto záruka zaniká, ak sa tandemová ty požiia, predá, alebo daruje.
Zodpovednos za spôsobené škody je zo záruky vylúená. Výrobca
a dodávatelia neruia za žiadne výdavky, ušlý zisk ani iné požiadavky
vzniknuté používaním tohto výrobku. Táto záruka poskytuje špecifické práva.
Dodatoné záruné práva môžu by poskytnuté v niektorých prípadoch.
V prípade, že sa poas zárunej doby vyskytnú na výrobku materiálne, alebo
funkné závady, odneste výrobok k predajcovi, u ktorého ste výrobok kúpili
spolu so záruným listom a dokladom o kúpe. Predávajúci si vyhradzuje
právo doda výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkný, kompatibilný,
ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Pokia je
reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapoítava do zárunej
doby.Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový,
beží nová záruná doba odo da výmeny.

Výrobca :
S & S Industries, Inc., Sarasota, FL, USA
Dovozca :
SLOGER s.r.o., ýsl.Armády 6, 934 01 Levice, Slovensko
www.sloger.sk

VŠEOBECNÉ REKLAMAþNÉ PODMIENKY
Vybavenie reklamácie-odstraniteđná vada
Ak ide o vadu, ktorú možno opravi, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, vas a riadne opravená. V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru, môže
predávajúci odstráni závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstranitené vady sa považujú také, kde ich odstránením
(opravou,výmenou) neutrpí vzhad, funkcia ani kvalita. Ak ide o odstrániteú chybu môže kupujúci požadova :
- bezplatné,vasné a riadne odstránenie chyby
- ak nebol tovar používaný, jeho výmenu
Vybavenie reklamácie-neodstraniteđná vada
Za neodstranitené vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opravi, alebo by ich opravou utrpel vzhad, kvalita a funkcia tovaru. Ak ide
o neodstranitenú vadu, môže kupujúci požadova:
- primeranú zavu
- výmenu tovaru za iný bezchybný
- zrušenie kúpnej zmluvy
Nárok na uplatnenie reklamacie zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- ak je na výrobku zmenené, poškodené, alebo odstránené výrobné íslo, alebo názov modelu
- ak vypršala u reklamaného tovaru záruná doba (nutné doloži blokom)
- ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád at)
- pri poškodení tovaru pri preprave (nutné rieši priamo s prepravcom pri prevzatí)
- pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosou o tovar a jeho súasti
- ak bol výrobok poškodený nevhodným zaobchádzaním alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre danný druh výrobku.
- v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky alebo elektroniky
- pri poškodení živlami
- ak nie je súasou reklamácie záruný list a doklad o kúpe tovaru s dátumom predaja.
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