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MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION AND MANUAL

x 1 Fahrradständer
Kickstand

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 
für Fahrradständer FM Pro /

ASSEMBLY INSTRUCTION AND MANUAL for
 Kickstand FM Pro

x 2

screw M5 x 6 mm

Schraube M5 x 20 mm
screw M5 x 20 mm

M
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washer M5

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE 
NÁVOD

Tento a další přiložené pokyny obsahují 
důležité informace
na montáž, uvedení do provozu a
údržbu produktu.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a
informace na obalu, zejména
obecné bezpečnostní informace před 
instalací
nebo používáním produktu. 
Nedodržování
tento návod může způsobit vážné zranění 
nebo
poškození samotného produktu a vašeho 
vozidla. Uchovávejte přiložený návod v 
blízkosti
ruce pro další použití. Pokud předáte 
výrobek nebo vozidlo vybavené 
výrobkem
třetí straně, vždy přiložte všechny 
doprovodné pokyny.

My v CUBE vám to důrazně 
doporučujeme
nechte tento výrobek sestavit u svého 
prodejce.

Přiložený návod podléhá evropské 
legislativě. Pokud výrobek nebo vozidlo
je dodáván mimo Evropu, 
výrobce/dovozce možná bude muset 
poskytnout další
instrukce.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Jsou to následující symboly a signální 
slova
použité v přiloženém návodu, na
produktu nebo na obalu.

VAROVÁNÍ!
Střední riziko nebezpečí, které může mít 
za následek
smrt nebo vážné zranění, pokud se jí 
nevyhnete.

POZOR!
Nízké riziko nebezpečí, které může mít 
za následek středně těžké nebo lehké 
zranění, pokud se mu nevyhnete.

OZNÁMENÍ!
Varování před možnými škodami na 
majetku.
Užitečné doplňující informace pro
montáž nebo provoz.
Přečtěte si a dodržujte přiložené
instrukce.
NM Použijte momentový klíč. Použijte 
točivý moment
hodnoty uvedené v symbolu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Tento produkt je určen výhradně k 
instalaci na schválená vozidla. Pouze 
kompatibilní a schválené příslušenství, 
které má
může být nainstalováno vhodné rozhraní
tento výrobek. Pokud si nejste jisti, 
prosím
kontaktujte svého specializovaného 
prodejce.

Používejte výrobek pouze tak, jak je zde 
popsáno
instrukce. Jakékoli jiné použití je 
zvažováno
nesprávné a může vést k vážným 
nehodám
zranění nebo poškození vozidla. Výrobek 
není hračka. Výrobce nebo prodejce
nepřebírá žádnou odpovědnost za vzniklé 
škody
z neúmyslného nebo nesprávného 
použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!

Nebezpečí nehody a zranění!
Přečtěte si všechny bezpečnostní 
poznámky a pokyny. Nedodržení 
bezpečnostních pokynů a
pokyny mohou způsobit vážné nehody
zranění a poškození.

Bezpečnost dětí
Pokud si děti hrají s obalem nebo malým
části, mohou je spolknout a udusit se 
nebo se zranit.

» Udržujte malé části mimo dosah dětí.

» Nedovolte dětem, aby si hrály s 
obalem
nebo produkt.

» Během montáže nenechávejte výrobek 
nebo vozidlo bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny pro montáž

» Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo 
vhodné pro
instalaci tohoto produktu. Pokud jste
nejste si jisti, kontaktujte prosím svého 
specialistu
obchodník.

» Před montáží zkontrolujte úplnost 
rozsahu dodávky výrobku.

» Před montáží zkontrolujte všechny 
součásti
poškození výrobku a vozidla,
ostré hrany nebo otřepy.

» Pokud je rozsah dodávky pro produkt
není kompletní nebo pokud si všimnete 
poškození,
ostré hrany nebo otřepy na výrobku, 
součástech nebo vozidle, nepoužívejte 
jej.

» Nechte produkt a vozidlo zkontrolovat
od vašeho prodejce.

» Pokud si nejste jisti nebo nemáte 
potřebné znalosti, obraťte se na svého 
specialistu prodejce produkt nainstaluje.

» Ujistěte se, že je vaše vozidlo vhodné 
pro vybavení stojanu.

» Neprovádějte žádné strukturální změny 
na produkt.

» Používejte pouze určené díly a 
příslušenství
pro produkt. Komponenty z jiných
výrobci mohou ovlivnit optimální 
funkci.

» Šroubové spoje musí být správně 
utaženy momentovým klíčem a se 
správnými hodnotami utahovacího 
momentu.

» Pokud nemáte zkušenosti s používáním 
momentového klíče nebo nemáte vhodný 
momentový klíč, mějte uvolněné 
šroubové spoje
zkontrolován vaším prodejcem.

Bezpečnostní pokyny pro provoz
Vezměte prosím na vědomí, že 
příslušenství může mít významný vliv na 
vlastnosti vozidla.

»Pokud si nejste zcela jisti nebo ano
dotazy, kontaktujte prosím svého 
prodejce.

» Přiložený návod nemůže pokrýt
všechny možné kombinace produktu
se všemi modely vozidel.

» Dodržujte pokyny na obalu
- na schválená vozidla
- na schválené velikosti kol
- do maximální nosnosti produktu

» Dodržujte specifikace týkající se
maximální přípustné celkové hmotnosti
vozidla.

» Přídavná hmotnost může změnit
jízdní vlastnosti vašeho vozidla, zejména 
chování při řízení a brzdění.
Přizpůsobte svůj styl jízdy změněným 
jízdním vlastnostem.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu
Zabránit poruchám v důsledku 
nadměrného opotřebení, únava 
materiálu nebo uvolněné šroubové 
spoje:

» Zkontrolujte produkt, použité 
příslušenství,
a vaše vozidlo pravidelně.

» Nepoužívejte výrobek, použité 
příslušenství,
a vaše vozidlo, pokud zjistíte nadměrné
opotřebované nebo uvolněné šroubové 
spoje.

» Vozidlo nepoužívejte, pokud si 
všimnete prasklin, deformace nebo 
změny barvy.

» Nechte vozidlo ihned zkontrolovat
svého prodejce, pokud zaznamenáte 
nadměrné opotřebení, uvolněné 
šroubové spoje, deformace,
praskliny nebo změny barvy.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

OZNÁMENÍ!
Nebezpečí poškození!
Nesprávná manipulace s čisticími 
prostředky může způsobit poškození 
výrobku.

» Nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky,
kartáče s kovovými nebo nylonovými 
štětinami popřípadě ostré nebo kovové 
čisticí předměty jako například nože, 
tvrdé špachtle a podobně. To může 
poškodit povrchy a produkt.

Výrobek pravidelně čistěte vodou 
(přidávejte a
v případě potřeby jemný čisticí 
prostředek) a měkký hadřík.

Skladování
Všechny díly musí být před 
uskladněním zcela suché.

• Výrobek vždy skladujte na suchém 
místě.

• Chraňte výrobek před přímým 
slunečním zářením.

LIKVIDACE
Obal zlikvidujte podle jeho typu. 
Přidejte kartony a kartony do sběru 
starého papíru,
a fólie a plastové díly do vašeho
sběr recyklovatelných materiálů.
Výrobek zlikvidujte v souladu s
zákony a předpisy platné ve vaší zemi.

ODPOVĚDNOST ZA MATERIÁLOVÉ 
VADY
Pokud se vyskytnou nějaké závady, 
kontaktujte prosím prodejce, u kterého 
jste výrobek zakoupili.

Aby bylo zajištěno, že vaše stížnost je
zpracovány hladce, je to pro vás 
nezbytné
předložit doklad o koupi.

Uschovejte je prosím na bezpečném 
místě.

Pro zajištění dlouhé životnosti a 
odolnosti
vašeho produktu nebo vašeho vozidla, 
můžete jej můžete používat pouze v 
souladu s určeným účelem.

Při používání stojanu mějte na paměti,
oblast použití modelu kola vždy
změny klasifikační kategorie 2.

Je bezpodmínečně nutné, abyste 
dodržovali informace v návodu k 
obsluze vašeho zařízení.

Dále návod k instalaci
(zejména utahovací momenty šroubů) a 
je třeba dodržovat předepsané intervaly 
údržby.

Montáž

Stojan

x 2    Šroub M5 x 20 mm

Podložka M5




