ZESTAW
BŁOTNIKA
VIDA E+

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ZESTAW BŁOTNIKA VIDA E+
Dane techniczne

Materiał: plastik/aluminium
Kolor: Czarny matowy
Średnica: F: 654mm / R: 1172mm
Waga: F: 237g / R: 415g

Zawartość opakowania

1 x błotnik przedni
1 x błotnik tylny
1 x drut U stay dla błotnika przedniego
2 x druty V stay dla błotnika tylnego
Osprzęt błotnika przedniego:
Osprzęt błotnika tylnego:
(F-a) 1 x śruba M5*10
(R-a1) 1 x śruba M6*30
(F-b) 2 x śruby M5*12
(R-b) 1 x podkładka M6
(F-c) 3 x podkładki M5
(R-c) 1 x podkładka sprężysta
(F-d) 2 x śruby M5*8
(R-d) 1 x podkładka zakrzywiona
(F-e) 1 x zestaw zacisków M5
(R-e) 1 x nakrętka M6
(R-f) 2 x śruby M5*12
(R-a2) 2 x śruby M5*10
(R-g) 4 x podkładki M5

Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem używania zestawu bagażnika należy przeczytać uważnie
wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku. Instrukcje bezpieczeństwa są
bardzo ważne i nie należy ich pomijać. Przeczytanie tego podręcznika umożliwia
lepsze zrozumienie ogólnych zasad obsługi.
- Należy użyć wyłącznie zestaw błotnika i dostarczony osprzęt instalacyjny.
- Zestawu błotnika nie należy w żaden sposób modyfikować.
- Należy okresowo sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub, ponieważ mogą się one
z czasem pod wpływem drgań poluzować .
- Zestawu błotnika nie należy używać do przenoszenia ani podnoszenia roweru.
- W razie braku pewności co do zgodności i montażu produktu należy skontaktować
się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą.
- W różnych krajach i/lub regionach mogą obowiązywać inne przepisy. Należy je
wcześniej sprawdzić.

Instalacja

1. Upewnij się, że rower jest wyłączony i ustaw go na płaskim podłożu na rozłożonej
podpórce.
2. Zdejmij wszystkie akcesoria, które mogłyby przeszkadzać w montażu i/lub
użytkowaniu zestawu bagażnika.

Błotnik przedni
3. Najpierw zamocuj błotnik przedni i drut U stay dwiema śrubami M5*8 i jednym
zestawem zacisków M5 z użyciem śrubokręta krzyżakowego (Uwaga: koniec
drutu U stay powinien być skierowany pod kątem w górę) Na razie nie należy
całkowicie dokręcać.

4. Instalacja błotnika przedniego na rowerze:
Górna część przedniego widelca: Użyj sześciokątnego klucza
dynamometrycznego 3mm do dokręcenia jednej śruby M5*10 i podkładki M5 w
tylnej części przedniego widelca. W tym czasie nie należy całkowicie dokręcać.
Obie strony przedniego widelca: Użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego
4 mm w celu dokręcenia dwóch śrub M5*12 i podkładek M5 z siłą 5–8 Nm.
Ustaw błotnik przedni na odpowiedniej wysokości i dokręć śruby z siłą 5-8Nm.
Błotnik tylny:
5. Zamontuj śrubokrętem krzyżakowym dwa druty V stay na błotniku tylnym, krótszą
nogę należy użyć jako przednią (Uwaga: przód na drutach V stay jest oznaczony
litera "F"). W tym czasie nie należy całkowicie dokręcać.
6. Instalacja błotnika tylnego na rowerze:
Przedni koniec tylnego widelca: (Uwaga: należy wybrać odpowiednie śruby
pasujące do używanego modelu)
Mid Step S/M/L i Low Step S: Użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 4
mm w celu dokręcenia jednej śruby M5*10, podkładki M5 i podkładki sprężystej z
siłą 5–8 Nm.
Low Step M/L: użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 5mm i klucza
płaskiego 10mm do dokręcenia jednej śruby M6*30, podkładki M6 i podkładki
sprężystej dla strony górnej i jednej podkładki zakrzywionej i nakrętki M6 dla
strony dolnej z siłą 5-8Nm.
Przedni koniec rury dolnej ramy: Użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego
4 mm w celu dokręcenia jednej śruby M5*10 i podkładki M5.
Tylny koniec tylnego widelca: użyj sześciokątnego klucza dynamometrycznego 4mm
w celu dokręcenia dwóch śrub M5*12 i podkładek M5.
Ustaw błotnik tylny na odpowiedniej wysokości i dokręć śruby z siłą 5-8Nm.
7. Jeżeli ma zostać zamontowany razem bagażnik Momentum, należy zakupić
podwójny zestaw montażowy.
8. Sprawdź dokładnie, czy został prawidłowo zainstalowany zestaw błotnika. Zestaw
błotnika nie powinien się w żadną stronę ruszać ani obracać.

Informacje dotyczące użytkowania

- Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy zestaw błotnika jest stabilnie zamocowany.
- Należy regularnie sprawdzać stan zestawu błotnika i elementów montażowych
pod kątem poluzowania, pogorszenia stanu, korozji lub innych uszkodzeń.

INFORMACJE O OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Firma Giant Global Inc. udziela gwarancji na produkty przez okres jednego (1) roku
od daty zakupu, tylko dla oryginalnego nabywcy. Gwarancja ma zastosowanie
wyłącznie po zakupieniu nowego produktu od autoryzowanego dostawcy firmy Giant
i montażu przez dostawcę przy zakupie.
OGRANICZONE ZADOŚĆUCZYNIENIE
Jeśli nie zostało to określone inaczej, jedyne zadośćuczynienie na podstawie
wymienionej powyżej gwarancji, lub dowolnej dorozumianej gwarancji, jest
ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej

wartości, według wyłącznej decyzji firmy Giant Global Inc. Ta obowiązująca od daty
zakupu gwarancja ma zastosowanie tylko do oryginalnego właściciela i nie można jej
przenosić. W żadnym wypadku firma Giant Global Inc. nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włącznie, ale nie
tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniami własności lub stratami
ekonomicznymi, czy to w oparciu o umowę, gwarancję, zaniedbanie,
odpowiedzialność za produkt, czy w oparciu o inne podstawy.
WYŁĄCZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• Normalnego zużycia części w sytuacjach, gdy nie wystąpiły wady montażu lub
wady materiałowe.
• Produktów serwisowanych poza autoryzowanym dostawcą firmy Giant.
• Modyfikacji produktu od jego stanu oryginalnego.
• Używania tego produktu do niewłaściwych celów, współzawodnictwa i/lub działań
komercyjnych lub do celów innych niż te, do których ten produkt został przeznaczony.
• Uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do podręcznika użytkownika.
• Powłok malarskich, wykończenia i uszkodzenia naklejek spowodowanego
braniem udziału w zawodach, skokach, jeździe typu downhill i/lub treningu do
takich aktywności lub zdarzeń albo będących wynikiem narażania produktu lub
używania produktu w trudnych warunkach lub klimatach.
• Kosztów robocizny za wymianę lub przełożenie części.
Poza sytuacjami określonymi przez tę gwarancję i objętymi dodatkowymi
gwarancjami firma Giant Global Inc., jej pracownicy oraz przedstawiciele nie
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody
przypadkowe lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem
użytkownika) powstałe w wyniku użytkowania lub dotyczące dowolnego produktu
firmy Giant Global Inc.
Firma Giant Global Inc. nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych ani
dorozumianych. Wszelkie dorozumiane gwarancje, włącznie z gwarancją
przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, są ograniczone do
czasu obowiązywania wymienionych powyżej wyrażonych gwarancji.
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane
autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu
gwarancji wymagany jest dowód zakupu. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu
mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i
szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Ta gwarancja
zapewnia określone prawa, a użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa,
które zależą od kraju. TA GWARANCJA NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ
WYNIKAJACYCH Z OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość i niezawodność, podczas naprawy lub wymiany
należy używać wyłącznie części oryginalnych lub zamiennych zatwierdzonych przez
firmę Giant. Firma Giant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie,
przypadkowe ani wynikowe szkody, w tym m.in. obrażenia ciała, uszkodzenia mienia
ani straty ekonomiczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Momentum and its symbol are
trademarks of Giant Group. All
rights reserved. / Momentum et
son symbole sont des marques
déposées de Giant Group. Tous
droits réservés.

