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Příslušenství
• Joggingové kolo
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Leggero joggingové kolo
Balení

 Č.      Označení                                        Počet kusů

1 Kolo 16x1.50"  1
2 Joggingová vidlice 1
3 Rychloupínací šroub 1
4 Čep 1
5 Levé joggingové rameno (výměna oje) 1
6 Pravé joggingové rameno 1
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 1) Vložte čep do otvoru umístěného na přední
straně vozíku. Poté utáhněte šroub šestihranu a
zkontrolujte, jestli čep pevně sedí v otvoru.

Pokyny k instalaci
Dodržujte následující pokyny:

POZNÁMKA
Pokud se šroub otáčí: vyjměte čep, přidržte
gumový kotouč jednou rukou a lehce utáhněte
šroub. Pokud gumový kotouč drží pevně, šroub se
nemůže otáčet.



 2)Namontujte joggingovou vidlici na delší
joggingové rameno (se zámkem oje), jak je
znázorněno na obrázku. Suňte rameno do
otvoru dokud neuslyšíte cvaknutí. Zasunuté
rameno zajištěte zámkem.
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!!! POZNÁMKA k vozíku Leggero Enso !!!Před zasunutím joggingového ramena je nutné vytáhnout oranžový pojistný kolík (1) a po zasunutí ramena jej opět zafixovat. Při vyndavání ramena kolík opět vysuňte (1) a zmáčkněte vedle umístěné oranžové tlačítko (2).
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 3) Nyní zasuňte druhé joggingové rameno do
otvoru s čepem a zároveň do joggingové
vidlice, opět dokud neuslyšíte cvaknutí.
Uzavřete rychloupínacím šroubem.

 4) Nyní vložte do joggingové vidlice kolo a
dotáhněte rychloupínací šroub odpovídajícím
způsobem. Zkontrolujte pevnost celé
namontované konstrukce.

Namontujte kolo ve směru jízdy.



10
.5
20
02
.0
03
7.
2/
05
.1
8

5)  

 

 

Nastavení stopy (dráhy)
Stopa je nastavena z výroby!

    Přímý průběh dráhy lze snadno nastavit pomocí
šroubu.

➞ Pokud vozík táhne doleva, zatočte šroub lehce
dovnitř.

➞ Pokud vozík táhne doprava, vytočte šroub lehce
ven.

6) Oj při nepoužívání
Oj může být na vozíku umístěna i pokud není

používána. Stačí ji zajistit jako na obrázku.
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