Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
U Tescomy 250, 760 01 Zlín, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Čína / Made in China / страна происхождения Китай

Kód 24086 (2408601)
KOŠÍK NA ŘÍDÍTKA KLICK ČERNÝ / BASKET FOR HANDLEBAR KLICK BLACK
- pro průměr řídítek 25,4 mm - 31,8 mm / for maximal handlebar diameter 25,4 mm / 31,8 mm
- maximální nosnost 5 kg / maximal load capacity 5 kg

Návod k montáži košíku na řídítka / Instruction for basket on handlebar assembly

1) Rozevřete držák a připevněte jej do středu řídítek. Ujistěte se, že se plochy pro utahování
pevně dotýkají. Zvolte správný rozměr gumové vložky.
1) Open the clamps on the handlebar bracket and place over the handlebar in a centered
position. Choose right size of rubber.

2) Vložte šrouby do vrchní části držáku.
2) Next remove the two bolts from the parts bag. Place the bolts into the clamps
and loosely tighten using plain nuts.

vnitřní (inside)

3) Přiložte k držáku ze spodní části představce železný plíšek. Nastavte držák do správné
vodorovné pozice a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že je držák k řídítkám pevně připevněn
a že železný plíšek je oporou pro držák.
3) Attach steel strap to the low part of stem. Adjust bracket in the right horizontal position
and tighten the bolts. Be sure that bracket is assembled strong to handlebar and that steel
strap supports bracket function.

vnější (outside)

4) Namontujte nosné díly na košík dle nákresu.Umístěte košík na držák tak, jak je na
obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje, že je košík pevně uchycen.
4) Mount plastic parts on the basket - see picture. Attach basket by sliding the receiver
plate onto the bracket. Slide the basket down until a click is heard.

5) Pro vysunutí košíku z držáku stiskněte červené tlačítko na držáku a košík vytáhněte.
5) To remove the bag/basket, simply push the release button on the top of the bracket,
while pulling up on the bag/basket.

UPOZORNĚNÍ:
Maximální nosnost košíku je 5 kg. Před jízdou se ujistěte, že řadící i brzdová lanka fungují bezproblémově.
ATTENTION:
Before riding check if brake and derailleur cables work without any problem.

