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(razítko a podpis)

TEKTRO poskytuje na závady vzniklé vadou materiálu a vinou
výrobce záruku 6 mìsícù od data prodeje za pøedpokladu, e je
øádnì vyplnìn záruèní list. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
poškozením brzdy vinou uivatele; nedodrením pokynù v návodu k
pouití (nesprávná montá atd.); zanedbáním údrby; opotøebením;
pouíváním k úèelùm, ke kterému není urèena. Výrobce a
distributor nemá ádnou odpovìdnost, nebo závazek, za zranìní
vzniklé pøi pouívání kotouèové brzdy.

Datum prodeje:.....................
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MONTÁ KOTOUÈOVÝCH BRZD
Upozornìní:
Nemáte-li zkušenosti s montá í kotouèových brzd, svìøte montá
kvalifikovanému mechanikovi u Vašeho prodejce TEKTRO.
Pro co nejlepší funkci systému je nutno pou ít "V" brzdové páky.
1.N ašroubujte b rzdový kotouè na
náboj. Pro lepší pevnost spoje je
m o n é š r o u b y z a l e p i t .
Brzdový kotouè musí být na náboj
pøišroubován tak, aby se smìr
otáèení vyznaèený na kotouèi
shodoval se smìrem otáèení kola.

2. Pro montá tømenu na zadní vidlici
pou ijte adaptér.
Našroubujte adaptér na zadní vidlici.
3. Pøipevnìte brzdový tømen do úchytù. Zkontrolujte zda je tømen v
rovnobìné poloze s brzdovým kotouèem. Pokud tomu tak není,
pokuste se tento rozdíl vyrovnat pomocí podloek které vloíte
mezi tømen a úchyt.

4. Vlote brzdové lanko a bovden do brzdové páky a natáhnìte ho
spoleènì s bovdenem k brzdovému tømenu.
Bovden zkrate na potøebnou délku.
Vlote lanko s bovdenem do brzdového tømenu, zajistìte lanko
šroubem.

5. Pomocí seøizovacího šroubu pevné brzdové destièky, nastavte její
vzdálenost 0,3mm od kotouèe.
Pomocí seøizovacího šroubu brzdového lanka nastavte
vzdálenost pohyblivé brzdové destièky 0,3mm od kotouèe.

6. Výmìna brzdových destièek. Destièky jsou ve tømenu uchyceny
pomocí magnetu, co umoòuje jejich snadnìjší výmìnu.
Udr ujte brzdové destièky a kotouè, èisté a bez mastnot, které by
sni ovali brzdnou úèinnost. Pokud se na destièkách objeví otvor signalizuje to jejich opotøebení a je nutné, vymìnit je za nové.
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