Návod k obsluze a údržbě textilních zavazadel GIVI:
BOČNÍ BRAŠNY
Děkujeme, že jste si zakoupili textilní zavazadlo GIVI. Následující pokyny a
informace Vám umožní využití všech předností výrobků GIVI a prodlouží jejich
životnost.
Textilní zavazadla jsou univerzální příslušenství, které může být používáno a
přizpůsobeno pro různé modely motocyklů díky svému montážnímu systému (popruhy,
elastické pásy, suché zipy), který nabízí řadu možností. Na rozdíl od plastových kufrů
výrobce nemůže testovat všechna textilní zavazadla na všech typech a modelech
motocyklů – proto je majitel zavazadla zodpovědný za to, že zavazadlo je vhodně a
dostatečně upevněno za všech okolností na motocyklu a nepřekáží řidiči ani spolujezdci a
neomezuje ovládání motocyklu. Při správném uchycení se zavadlo nesmí na motocyklu
nijak posouvat. Pro vybrané modely výrobce nabízí specifické podpěry, které můžete dle
modelu a roku výroby nalézt v on-line katalogu na www.motosp.cz.
1. Striktně dodržujte maximální zatížení určené jak výrobcem motocyklu, tak
výrobcem zavazadel.
2. Montáž zavazadla na motocykl provádějte pečlivě a ujistěte se před jízdou, že je
pevně uchyceno a nemůže se během jízdy uvolnit.
3. Nechte si při koupi prodejcem vysvětlit vhodnost každého zavazadla na vámi
požadované umístění na motocyklu. Nikdy zavazadlo nepoužívejte bez přesného
pochopení jeho funkce a vysvětlení způsobu bezpečného připevnění.
4. Za deště zakryjte zavazadlo přiloženou pláštěnkou.
5. Maximální výrobcem doporučená rychlost s plně naloženým textilním zavazadlem
je 120 km/h – maximální zatížitelnost je 5 kg. Dbejte změněných vlastností
motocyklu – díky namontovanému příslušenství může být omezena stabilita,
výkon a ovladatelnost motocyklu.
6. Zatěžujte obě boční brašny rovnoměrně.
7. Boční brašny GIVI vždy umístěte tak, aby nemohly být poškozeny horkými
výfukovými plyny. Nikdy nepřipevňujte spodní část brašen blíže, než 5 cm nad
plášť tlumiče výfuku, jinak je může teplo poškodit.
8. Vždy montujte boční brašny spojené dodávaným pásem se suchým zipem nebo
přezkou. Dále zajistěte brašny o stupačky spolujezdce, případně i do podsedlové
části tak, aby se nemohly nijak za jízdy pohybovat.
9. Většina motocyklů má mnoho možných úchytných prvků pro boční brašny –
využijte jich pro pevné uchycení zavazadel. Nikdy brašny neupevňujte k zadním
blinkrům.
10. Boční brašny jsou vybaveny vnitřní výztuhou, která pomáhá udržovat jejich tvar –
doporučujeme používat brašny s těmito výztuhami.
11. Boční brašny na motocyklu bez dozoru nejsou zajištěny – mohou být předmětem
krádeže.
12. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje
pouze na výrobní vady, nikoli na vady způsobené nevhodným zacházením,
zejména přetěžováním, mechanickým opotřebením nebo nehodou.
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