
Z uwagi na ograniczoną długość węża może on nie sięgnąć do przedniego koła niektórych 
rowerów z dłuższym rozstawem osi. W tym przypadku odpowiednio napompuj przednie koło, a 
następnie umieść swój rower na stojaku Transformer RX aby kontynuować pompowanie roweru.

28 mm / 1.1”

2 lata gwarancji: Na wady fabryczne wszystkich części mechanicznych.
Warunki korzystania z gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać oryginalny dowód zakupu. Gdy produkt reklamowany jest bez paragonu zakładamy, że gwarancja 
rozpoczyna sie od daty produkcji. Wszystkie gwarancje sa nieważne jeśli produkt został uszkodzony na skutek wypadku, nadużycia, zmiany, mody�
kacji lub wykorzystywany w jakikolwiek sposób niezgodny z opisanym w niniejszej instrukcji.
* Specy�kacja i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem Topeak.

GWARANCJA

Torba transportowa
(Zawiera przegródkę na narzędzia)

Zamknij hak i przesuń go aby dostosować się do odpowiedniej wysokości. Otwórz w hak aby 
zablokować położenie.

Użyj dźwigni QR aby otworzyć lub zamknąć nóżki podpierające.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

INSTRUKCJA UŻYCIA TUNE-UP STAND

PL

InstrukcjaTRANSFORMER™ RX

Czytelny manometr 

Ergonomiczna rączka 

Składany hak 
górnej rury tylnego 
trójkąta ramy

Składany hak 
dolnej rury tylnego 
trójkąta ramy

Składane podpórki

Dźwignia blokująca

Nóżki podpierające

Długi, wyciągany wąż

W ŻADEN SPOSÓB NIE 
OBCIĄŻAJ ROWERU

Transformer RX pasuje 
do większości rowerów 
oprócz tych, które nie 
mają tylnego trójkąta 
ramy.

NIE używaj na trawie, 
żwirze, nierównej, 
luźnej lub miękkiej 
powierzchni. 
Sprawdzaj stabilność 
stojaka co jakiś czas 
aby upewnić się, że 
rower stoi na nim 
stabilnie.

zawór Presta 
lub Dunlop 

zawór Schrader
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Zdejmij główkę a następnie rozłóż manometr.3

W razie potrzeby użyj klucza 
imbusowego 3mm do regulacji.
Zalecany moment obrotowy:

1-1.2 Nm (8.85-10.62 in-lb)

Regulacja

Zamknij aby  
odblokować

Otwórz aby
 zablokować

Imbus 3mm

Sprawdź odległości między 
kołem i nóżkami i upewnij 
się, że nie ma zakłóceń 
podczas kręcenia korbą. 

20 kg / 44 lb

MAKSYMALNA
WAGA ROWERU

Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas 
składania nóżek 
podstawki.
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Pasuje do 
rur tylnego 
trójkąta ramy 
ø 28 mm 

Powieś rower na hakach i doreguluj 
jeśli to konieczne.

Umieść Transformer RX obok roweru. 
Wyreguluj wysokość każdego haka jak 
pokazano na rysunku utrzymując 3cm 
dystansu między hakiem i każdą z rur ramy.

Używając 
Transformer RX 
tylko do 
pompowania  
upewnij się, 
aby całkowicie 
otworzyć 
podpory.

UWAGA


