Roadie Rack

Instrukcja
PL
Śruby regulacyjne
(tylne)

7 kgs/ 15 lbs
• Pasuje do opon szosowych w zakresie 700 x 25C
• Pasuje do rozstawu tylnego trójkąta ø 14.3 mm~ ø 22.2 mm
• Maksymalna ładowność:

Śruby regulacyjne
(przednie)

Uchwyt
do tylnej
lampy

Przechowywanie imbusa 3mm

• Ze względów bezpieczeństwa należy przeczytać całą instrukcję
przed pierwszym użyciem.

Wysięgnik

* Potrzebne narzędzia: Imbus 3 mm, Imbus 5 mm
Haki do Cargo Net
Zaczep centralnej śruby

Imbus 3 mm

Podpórki bagażnika

3 Nm/ 26.55 in-lbs
Imbus 5 mm
8-10 Nm/ 70.8-88.5 in-lbs

Rzepowe zapięcie

Gumowe pierścienie
x 2 szt

Obejmy montażowe

Imbus 3 mm
(w zestawie)

Pasek montażowy

MONTAŻ

WAŻNA UWAGA
WAŻNA UWAGA
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Imbus 3mm

Imbus 5mm

Poluzuj tylny hamulec (nie odkręcaj śruby
całkowicie). Zainstaluj zaczep centralnej
śruby na rowerze, a następnie dokręć
śrubę. Zwolnij rzepy i zrób test
funkcjonowania hamulca po instalacji.

Przytrzymaj dźwignię tylnego
hamulca rzepowym zapięciem
(w zestawie) aby ustalić jego
pozycję.

Poluzuj 2 śruby regulacyjne
(z tyłu) aby dopasować
bagażnik. Wspornik trzymać
poziomo podczas ponownego
dokręcania śrub.
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Imbus 3mm

Imbus 3mm

Upewnij się, że zaczep
środkowej śruby jest
wyśrodkowany z oponą
i nie koliduje z normalną
funkcją hamowania.

WAŻNA UWAGA

a

b

a Zwolnij uchwyt montażowy.
b Zainstaluj uchwyt montażowy na

górne widełki tak jak pokazano na
rysunku. NIE dociągaj całkowicie
paska.
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Przed rozpoczęciem montażu
upewnij się, że małe śruby są
skierowane na zewnątrz

Zainstaluj wysięgnik na zaczepie
środkowej śruby a następnie dokręć
śruby.

WAŻNA UWAGA

Wyreguluj obejmę
mocującą i długość
podpórek do właściwej
pozycji. Zamocuj pasek
montażowy po regulacji.

Ze względów bezpieczeństwa
zabezpiecz nadmiar paska
montażowego gumowymi
pierścieniami jak pokazano
na rysunku. (Szczególnie, gdy
montujesz na cienkich rurach)
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Imbus 3mm

2º or 3º

Poluzuj 2 śruby regulacyjne (z przodu) aby
wyregulować kąt bagażnika. Dokręć śruby gdy
kąt jest odpowiedni.

Zalecane
2˚ lub 3˚ od poziomu

Po regulacji dokręć małe śruby
na obejmie montażowej,
tak jak pokazano na rysunku.

Imbus
3mm

Roadie Rack

Instrukcja

UWAGA
1. NIGDY nie przekraczaj maksymalnej ładowności 7 kg (15 funtów)
używając bagażnika Roadie Rack.
2. Nie dokonuj żadnych modyﬁkacji bagażnika.
3. Roadie Rack nie jest przeznaczony do holowania żadnych przyczepek.
Nigdy nie podłączaj przyczepki do Roadie Rack.
4. NIE NALEŻY używać Roadie Rack jako siedzenia dla pasażera.
5. Obciążenie Roadie Rack może wpłynąć na stabilność i zmieniać
właściwości jezdne szczególnie w zakresie sterowania i hamowania.
6. Jeśli montujesz torbę na bagażniku, upewnij się, że oświetlenie roweru
jest nadal widoczne.
7. Przed każdą jazdą upewnij się, że Roadie Rack jest prawidłowo
zainstalowany na rowerze zgodnie z rysunkiem a wszystkie śruby i
paski są mocno dokręcone.
8. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić tylny hamulec i
upewnić się, że funkcjonuje prawidłowo po instalacji bagażnika.

UWAGA
1. UPEWNIJ SIĘ, że obejma montażowa nie koliduje z ruchem łańcucha
i wolnobiegu. Nieprawidłowa pozycja montażu może spowodować
uszkodzenie Roadie Rack lub roweru a także może spowodować
uszkodzenie ciała.

OPCJONALNE AKCESORIA
RedLite™ Aura

Cargo Net

Art no. TMS063

Art no. TCN02

Działa z każdą torbąTopeak RX z systemem
QuickTrack™, np: RX TrunkBag EX

2. UPEWNIJ SIĘ, że bagażnik
jest wyśrodkowany
z oponą.

Art no. TT9636B

GWARANCJA
2-letnia gwarancja na wady materiałowe komponentów elektroniczne i mechanicznych
Warunki gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, niezbędny jest dowód zakupu. Wszystkie gwarancje są nieważne
jeżeli produkt został uszkodzony w wyniku wypadku czy kolizji, modyfikacji produktu lub
wykorzystywania w sposób nie zgodny z instrukcją.
* Specyﬁkacja i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Topeak lub zadzwoń do dystrybutora
(0 22) 673 83 48
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