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GEBRUIKERSHANDLEIDING

TRANSEND E+ DUBBELE MONTAGESET
Specificaties

Materiaal: aluminium
Kleur: Matzwart
Gewicht: 124g

Inhoud verpakking

Bevestigingsmiddelen voorspatbord:
(F-a) 2 x M5*21 bouten
Bevestigingsmiddelen achterspatbord:
1 x U-steun
(R-a) 2 x M5*8 bouten
(R-b) 1 x M5 clipset
(R-c) 1 x hangerdeel (h=17mm)
(R-d) 2 x M5*21 bouten

Waarschuwing

- Lees alle informatie in deze handleiding aandachtig voordat u begint met het
gebruik van de rek- en spatbordset. Veiligheidsinstructies zijn erg belangrijk
en mogen niet over het hoofd worden gezien. Door het lezen van de
handleiding hebt u een beter inzicht in de algemene werking.
- Gebruik alleen de rek- en spatbordset en de meegeleverde
installatiehardware.
- Pas de rek- en spatbordset op geen enkele wijze aan.
- Controleer periodiek dat alle bouten stevig vastzitten aangezien ze in de
loop van de tijd los kunnen komen door trillingen.
- Gebruik de rek- en spatbordset niet voor het verplaatsen of optillen van de
fiets.
- Als u niet zeker bent van de compatibiliteit en installatie van dit product,
raadpleeg dan uw lokale geautoriseerde dealer.
- Regelgeving kan variëren per land en/of locatie. Controleer dit altijd van tevoren.

Installatie

1. Zorg ervoor dat de fiets is uitgeschakeld met de standaard geplaatst op
een vlakke ondergrond.
2. Verwijder enige accessoires die de installatie en/of het gebruik van het
rek en de spatbordset kunnen belemmeren
3. Deze Dubbele montageset is de hardwareset bij het samen monteren
van het rek en de spatbordset.

Voorspatbord:

4. Beide zijden van voorvork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 4mm voor
het vastdraaien van twee M5*21 bouten tot 5-8Nm.

Achterspatbord:

5. Monteer de U-steun met achterspatbord met twee M5*8 bouten en één M5
clipset met een kruiskopschroevendraaier. Draai niet volledig vast op dit
moment.
6. Achtereinde van staande achtervork: gebruik een inbus-momentsleutel van
4mm voor het vastdraaien van twee M5*21 bouten tot 5-8Nm.
7. Monteer het hangerdeel met het schuifblok van het achterspatbord met een
inbus-momentsleutel van 4mm.
8. Stel het achterspatbord af op de juiste hoogte en draai de bouten vast tot
5-8Nm.
9. Controleer nogmaals of het rek en de spatbordset juist zijn geïnstalleerd. Het
rek en de spatbordset mogen in geen enkele richting bewegen of draaien.

Gebruiksinformatie

- Controleer voorafgaand aan elke rit of de rek- en spatbordset stevig is
gemonteerd.
- Controleer de conditie van de rek- en spatbordset en
bevestigingsonderdelen op enige tekenen van loszitten, verslechtering,
corrosie of andere schade.

INFORMATIE BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Giant Global Inc. garandeert zijn producten voor een periode van één (1)
jaar vanaf de aankoopdatum, dit is uitsluitend van toepassing voor de
oorspronkelijke eigenaar. Deze garantie geldt enkel voor dit product indien
nieuw aangekocht van een bevoegde Giant-dealer en gemonteerd door
die verdeler op het moment van aankoop.
BEPERKTE REMEDIE
Tenzij anderzijds vermeld, is de enige remedie in het kader van de
bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie, beperkt tot de
vervanging van defecte onderdelen met onderdelen van gelijke of hogere
waarde, naar goeddunken van Giant Global Inc. Deze garantie geldt vanaf
de aankoopdatum, is enkel van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar
en ze is niet overdraagbaar. Giant Global Inc. kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe, incidentele of
gevolgschade, inclusief, zonder beperking, schadevergoeding voor
persoonlijke letsels, schade aan eigendom, economische verliezen, al of
niet op basis van een contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid, of iedere andere theorie.
UITSLUITINGEN
De bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie biedt geen
dekking voor:
• Normale slijtage van onderdelen in situaties waar geen sprake is van
defecten in montage of materiaal.
• Producten onderhouden door anderen dan een geautoriseerde Giant-dealer.
• Modificaties van de oorspronkelijke staat van het product.
• Gebruik van dit product voor abnormale, wedstrijd- en/of commerciële
activiteiten of voor andere doelen dan waarvoor dit product is ontworpen.
• Schade als gevolg van het niet opvolgen van de handleiding.
• Schade aan verf, afwerking en stickers als gevolg van deelname aan
wedstrijden, springen, heuvelafwaarts gaan en/of training voor zulke
activiteiten of evenementen of als gevolg van blootstelling van het product
aan, of het product gebruiken onder, zware omstandigheden of klimaten.
• Arbeidskosten voor vervanging of wisseling van onderdelen.

Behalve wat wordt voorzien door deze garantie en onderhevig aan alle
bijkomende garanties zijn Giant Global Inc. en haar werknemers en
agenten niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade van welke
aard dan ook (inclusief incidentele en gevolgschade of schade
veroorzaakt door nalatigheid of wanprestatie) als resultaat van of met
betrekking tot een Giant Global Inc.-product.
Giant Global Inc. biedt geen andere garanties, expliciet of impliciet. Alle
impliciete garanties, inclusief de garanties van verhandelbaarheid en
geschiktheid voor een specifiek doeleinde, zijn beperkt tot de tijdsduur
vermeld in de bovenstaande expliciete garanties.
Iedere claim in het kader van deze garantie moet worden ingediend via
een bevoegde Giant-verdeler. De aankoopbon of ander bewijs van de
aankoopdatum is vereist voor een garantieclaim kan worden verwerkt.
Claims die worden ingediend buiten het land van aankoop kunnen
onderhevig zijn aan tarieven en bijkomende beperkingen. Garantieduur en
details kunnen variëren naargelang het land. Deze garantie biedt u
specifieke wettelijke rechten en u kunt ook genieten van andere rechten
die variëren naargelang de locatie. DEZE GARANTIE WIJZIGT UW
WETTELIJKE RECHTEN OP GEEN ENKELE WIJZE.

Disclaimer

Om te zorgen voor de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid moet u
alleen originele onderdelen of door Giant geautoriseerde
vervangingsonderdelen gebruiken voor reparatie en vervanging. Giant is
niet verantwoordelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade,
inclusief zonder beperking schadevergoeding voor lichamelijk letsel,
schade aan eigendommen of economische verliezen als gevolg van
ongepast gebruik.

