DUTCH:

Onjuiste montage van een Giant / Liv / Momentum-fiets op een trainer, of het gebruik
van een trainer die niet compatibel is met de Giant / Liv / Momentum-fiets die erop zal
worden gebruikt, kan ernstige schade veroorzaken.
Schade veroorzaakt door het gebruik van een incompatibele trainer of incorrect gebruik
van een trainer valt niet onder de beperkte garantie van Giant.
Vraag altijd uw dealer om hulp bij het kiezen van de juiste trainer die compatibel is met
uw Giant / Liv / Momentum-fiets.
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De fiets moet op de indoor trainer worden vastgezet door deze op de achteras te klemmen
(niet op het frame).
Zorg er altijd voor dat de snelspanners / steekassen van het wiel goed zijn vastgedraaid.
Beweging tussen de trainer en het frame of de vork kan schade aan de fiets en trainer
veroorzaken.
Er mogen GEEN klemmechanismes ergens op het frame, de vork, het stuur of de zadelpen
worden bevestigd.
Controleer vóór het rijden altijd alle bevestigingspunten die de fiets aan de trainer
bevestigen om er zeker van te zijn dat er geen beweging of wrijving is die schade of
overmatige slijtage aan uw fiets kan veroorzaken.
Als de trainer wordt geleverd met speciale materialen om de fiets op de trainer te kunnen
bevestigen, zoals specifieke assen, dan moeten deze worden gebruikt om de fiets goed vast
te zetten.
Als de originele WheelSystem-snelspanners van een lichtgewicht type zijn, wordt
geadviseerd om een zwaarder en steviger type te gebruiken bij het monteren van de fiets op
een trainer.
Stel de verende componenten (vork en/of demper) in op de vergrendelde positie wanneer u
de fiets op een trainer gebruikt. Een fiets die is uitgerust met verende onderdelen die niet
volledig kunnen worden vergrendeld, is niet geschikt voor gebruik op een trainer.
Binnen trainen veroorzaakt meer transpiratie dan buiten rijden. Zorg ervoor dat u na een
training zweet van het frame afveegt om te voorkomen dat het oppervlak van het frame of
andere onderdelen beschadigd raken.
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Zorg ervoor dat uw handen tijdens de workout uit de buurt blijven van
draaiende wielen, cranks, tandwielen, remschijven en andere roterende /
bewegende delen.
Houdt kinderen uit de buurt van fietsen die op trainers zijn gemonteerd, zelfs als
deze niet wordt gebruikt!

