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Blatník FORCE na přední vidlici je skvělou ochranou mechanismu vidlice před nežádoucím znečištěním.

Upevnění blatníku na vidlici:

1) Provlečte elektropásky otvory v blatníku, viz obrázky níže

2) Ohněte blatník a nasuňte do požadované pozice

3) Volně uchyťte blatník pomocí elektropásek za svorku vidlice, až po té za její sloupky

4) Vycentrujte pozici blatníku a elektropásky de�nitivně a pevně dotáhněte ke svorce vidlice

5) Natočením patek blatníku docílíte požadovaného ohybu blatníku, pak pevně dotáhněte ke sloupkům vidlice

6) Odstřihněte všechny přebývající elektropásky

7) Na závěr potáhněte blatník směrem vzhůru, tak aby lícoval se svorkou vidlice

UPOZORNĚNÍ:

Elektropásky musí být utaženy pevně, aby nedošlo k uvolnění blatníku a nedošlo tak např. poškození laku kola atp.

The front FORCE mudguard is an awesome protection of front fork system against non wanted dirt.

Fitting to the front fork:

1) Use zip ties to insert them thru all holes

2) Bend and slide the mudguard to demanded position

3) Loosely fasten up the top zip ties around the fork brace �rst than the legs

4) Centralise and then tighten up the top zip ties real tight so it wont´t move

5) Rotate the bottom arms until you get the desired angle and then tighten

6) Cut o� any excess from zip ties and rotate them to cover the holes

7) Finally push up the arms to shove the guard up towards the fork brace
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BLATNÍK FORCE NA PŘEDNÍ VIDLICI, PLAST, ČERNÝ 

MUDGUARD FORCE FRONT FORK, PLASTIC, BLACK

IMPORTANT:

Zip ties must be tighten to prevent movement failure to do so may cause damage to paint. 


