Vážený zákazníku,
Děkujeme za zakoupení našeho produktu: Yedoo blatníky na koloběžku. Tyto vysoce kvalitní blatníky s hliníkovým kordem potaženým odolným
pružným plastem jsou v první řadě určeny k použití na koloběžky Yedoo, ale dle naší zkušenosti pasují i na většinu koloběžek různých značek se
stejnou přípravou pro instalaci (zejména musí koloběžka obsahovat otvor prům. cca 6,5mm v horní části přední vidlice a příčnou výztuhu zadní vidlice
s otvorem průměru cca 6,5mm). Důležité je vybrat vhodný set dle velikosti předního a zadního kolečka a typu brzdy. Věříme, že vám naše blatníky
zvýší jízdní komfort, prodlouží koloběžkovou sezónu a budou dobře a dlouho sloužit.

Návod pro instalaci blatníků na koloběžku:
YEDOO Tidit, Wzoom, OX, 03, 02,.. - Set 12/12

YEDOO City, 04, … - Set 16/12

Nejprve překontrolujte obsah balení pomocí seznamu a obrázku:
1ks Blatník přední (1) vč. úchytu k vidlici (9) a úchytů pro výztuhy (8) -pouze u setu 16/12
1ks Blatník zadní (2) vč. úchytu k příčné výztuze (9) a úchytů pro výztuhy (8)
1set (šroub, matice, 3 x podložka) = Spojovací materiál pro uchycení předního blatníku v horní části vidlice (3)
1set (šroub, matice, 3 x podložka) = Spojovací materiál pro uchycení zadního blatníku k příčné výztuze (4)
2ks Výztuha předního blatníku (5) -pouze u setu 16/12
2ks Výztuha zadního blatníku (6)
2-4ks Podložky pro uchycení zadních výztuh k ose kolečka (7) – dle modelu

Pro instalaci doporučujeme toto nářadí:
Ploché klíče (12) : 1 ks vel.8mm , 1 ks vel.10mm , 1-2ks pro matici osy kola.
Inbusové klíče (13) : 1 ks vel.5mm, 1 ks vel.2,5mm
Šikovné ruce : 1-2 páry (pár je zpravidla levá + pravá) 

Instalace:
1. Připevnění výztuh k blatníkům: Inbus klíčem vel.2,5mm povolte šroubek na úchytu výztuhy, vložte správnou výztuhu
do úchytu a jen trochu přitáhněte (aby výztuha držela v úchytu, ale dalo se s ní otáčet a posunovat).

2. Instalace předního blatníku :
2.1.) Připevnění blatníku v horní části vidlice
Pomocí klíčů inbus vel.5mm, plochého vel.10mm a dodaného setu (spojovací materiál pro uchycení předního blatníku
v horní části vidlice) přišroubujte blatník k přední vidlici v horní části (ve vidlici je připravený otvor) dle skladby na
obrázcích, ale zatím neutahujte.

2.2) Připevnění výztuh (pouze pro set 16/12):
Příslušným plochým klíčem vyšroubujte matice na obou stranách předního kola, nasaďte na každou stranu osy očko
výztuhy + dodanou podložku (podložka patří mezi očko výztuhy a matici) a zpět našroubujte matice. Je-li potřeba, seřiďte
kolečko tak, aby bylo přesně uprostřed vidlice a stejnoměrně dotáhněte obě matice.

2.3.)seřiďte blatník na střed kolečka a tak, aby se žádná část blatníku nedotýkala kolečka a řádně dotáhněte všechny
šroubové spoje.
(pozn.: blatníky jsou velice pružné a materiál výztuh je tvárný. Tedy je-li třeba, můžete ohnutí a tvar výztuh
přizpůsobit dle potřeby tak, aby byl blatník v ideální pozici a plnil svou funkci)

3. Instalace zadního blatníku:
3.1.) Připevnění výztuh :
Příslušným plochým klíčem vyšroubujte matice na obou stranách kola, nasaďte na každou stranu osy očko výztuhy +
dodanou podložku (podložka patří mezi očko výztuhy a matici) a zpět našroubujte matice. Je-li potřeba, seřiďte kolečko
tak, aby bylo přesně uprostřed mezi vidlicemi a stejnoměrně dotáhněte obě matice.

3.2.) Připevnění blatníku k příčné výztuze :
Pomocí klíčů (inbus vel.5mm, plochého vel.10mm)
a dodaného setu spojovacího materiálu pro zadní blatník
přišroubujte blatník k vidlicové příčné výztuze
(výztuha má připravený otvor), ale zatím neutahujte
(abyste mohli blatník v závěrečné fázi seřídit dle kolečka
stejným způsobem jako u předního blatníku).

3.3.)seřiďte blatník na střed kolečka a tak, aby se žádná část blatníku nedotýkala kolečka a řádně dotáhněte všechny
šroubové spoje.
pozn.: blatníky jsou velice pružné a materiál výztuh je tvárný. Tedy je-li třeba, můžete ohnutí a tvar výztuh
přizpůsobit dle potřeby tak, aby byl blatník v ideální pozici a plnil svou funkci.

Pokud si s montáží nevíte rady, kontraktujte nás. Rádi vám pomůžeme.
Odmontování blatníků z koloběžky provedete stejným způsobem jako při instalaci, ale v opačném pořadí.
Běžná údržba: Při znečištění očistěte vlhkým hadrem (kuchyňskou houbičkou apod.), překontrolujte stav všech částí blatníku a
v případě poškození některé části, vyměňte za originální díl.

Pozn.: Parametry modelů koloběžek na ukázkových obrázcích mohou být od Vašeho modelu odlišné.
Distributor : Intrea-Piko s.r.o, Radlická 80, Praha 5, Czech Republic, www.intrea.cz
Vyrábí pro značku Yedoo : SKS Germany , MADE IN GERMANY

