GARANCIJA
Garancija krije:
-

Napake v materialu ali tovarniške napake, ki jih ugotovi B'Twinova ekipa, zamenjavo
poškodovanih delov s funkcionalno enakovrednimi komponentami in stroške dela.
Vsi izdelki znamke B'Twin imajo 2-letno garancijo v primeru da se uporabljajo v skladu s
priporočili za uporabo, razen če je izrecno naveden drug garancijski rok.
Ta B'Twinova garancija v nobenem primeru ne izniči garancije za skrite napake.

Garancijski pogoji:
-

Odsotnost fizičnih poškodb, odsotnost poškodb, do katerih je prišlo zaradi nepravilne
uporabe.
Izdelek se uporablja v skladu z navodili za uporabo in so se opravljala redna vzdrževanja pri
našem servisu.
Originalni deli niso bili zamenjani.

Garancija ne krije:
-

Poškodb, ki so jih povzročile tretje osebe in do katerih je prišlo zaradi nehotene napake.
Poškodb, do katerih je prišlo zaradi neskrbnosti, nepravilnega vzdrževanja ali uporabe brez
predhodnega poznavanja proizvajalčevih navodil.
Potrošnih delov (žarnice, žice in ohišja, zavorne ploščice, sprednje in zadnje zobnike, verigo,
pnevmatike, zračnice, menjalnike) in stroškov dela menjave.
Poškodb delov, ki so jih zamenjali tretji serviserji. Zamenjanih originalnih delov.
Poškodb zaradi požara, udara strele, ujm, vandalizma ali neprimernega prevoza.

Veljavnost garancije:
-

Doživljenjska garancija na jeklene in aluminijske okvire, nosilce in toge vilice.
5 let na karbonske okvire.
2 leti na karbonske in vzmetene vilice.

-

2 leti za mehanične dele in delo.

VARNOST: 10 POSTOPKOV PREVERJANJA KOLESA

Slika: 1 Preverjanje tlaka, Preverjanje pnevmatik, Preverjanje ustrezne namestitve

2 Preverjanje stika s platiščem/zavornimi ploščicami, Preverjanje zategnjenosti zavornih ploščic,
Preverjanje zavornih ročic
3 KABLI Preverjanje pravilne postavitve kablov
4 KOLESA Preverjanje centriranosti/zategnjenosti koles, Preverjanje pnevmatik na kolesih
5 OKVIR PEDALOV Preverjanje zategnjenosti pedalov, Preverjanje stopnje zategnjenosti vijaka okvira
pedalov, Preverjanje pravilne namestitve delov avtomatskih pedalov
6 VERIGA Preverjanje fleksibilnosti verige, Preverjanje zamenljivih elementov
7 MENJALNIKI Preverjanje menjalnikov, Preverjanje delovanja in učinkovitosti prestavljanja
8 DODATKI Preverjanje prisotnosti in delovanja zvonca, odsevnih elementov, luči

Varnostne svetlobne naprave morajo biti nameščene na kolesu. Preden zavržete svetlobne naprave,
preverite ali pravilno delujejo, ali so baterije dovolj napolnjene. Prazne baterije vsebujejo okolju
škodljive snovi (živo srebro, kadmij, svinec): lahko jih odložite na temu posebej namenjenim mestih v
vaših trgovinah, nikakor pa jih ne odlagajte v gospodinjske odpadke. Baterije se zbirajo ločeno. Znak
prekrižanega kontejnerja označuje, da se izdelek in baterije, ki jih ta vsebuje, ne smejo odlagati skupaj
z gospodinjskimi odpadki, ampak se zbirajo ločeno. Uporabljene baterije in elektronske naprave zato
odlagajte na temu predvidenih mestih, saj se dalje posredujejo v reciklažo. Takšna predelava
elektronskih odpadkov ohranja okolje in vaše zdravje.

Kolesa, opremljena s prtljažnikom z dovoljeno obremenitvijo do 15 kg.
a) Prtljažnik je namenjen za največjo obremenitev do 15 kg. Nanj ne smete postavljati otroškega
sedeža.
b) Nikoli ne presegajte največje dovoljene obremenitve kolesa.
c) Redno preverjajte elemente za pritrditev, saj morajo biti dobro priviti (6 – 8 Nm / 20
– 27 N. ft.).
d) Vsaka sprememba prtljažnika s strani uporabnika izniči veljavnost garancije.
e) Prtljažnik ni predviden za vleko prikolice.
f) Pozor! Ko je prtljažnik obremenjen, lahko to povzroči spremembe v vožnji kolesa (npr.
krmiljenje in zaviranje).
g) Prtljaga mora biti ustrezno pritrjena v skladu s proizvajalčevimi navodili. Vedno preverite, da s
prtljažnika nič ne visi, saj bi se takšni deli lahko zapletli v zadnje kolo.
h) Prtljaga na prtljažniku ne sme prekrivati odsevnih in svetlobnih naprav.
i) Prtljaga mora biti enakomerno razporejena na obe strani prtljažnika.
Kolesa, opremljena s prtljažnikom z dovoljeno obremenitvijo do 25 kg.
a) Prtljažnik je namenjen za največjo obremenitev do 25 kg. Nanj ne smete postavljati otroškega
sedeža.
b) Nikoli ne presegajte največje dovoljene obremenitve kolesa.
c) Redno preverjajte elemente za pritrditev, saj morajo biti dobro priviti (6 – 8 Nm / 20
– 27 N. ft.).
d) Vsaka sprememba prtljažnika s strani uporabnika izniči veljavnost garancije.
e) Prtljažnik ni predviden za vleko prikolice.

f)

Pozor! Ko je prtljažnik obremenjen, lahko to povzroči spremembe v vožnji kolesa (npr.
krmiljenje in zaviranje).
g) Prtljaga mora biti ustrezno pritrjena v skladu s proizvajalčevimi navodili. Vedno preverite, da s
prtljažnika nič ne visi, saj bi se takšni deli lahko zapletli v zadnje kolo.
h) Prtljaga na prtljažniku ne sme prekrivati odsevnih in svetlobnih naprav.
i) Prtljaga mora biti enakomerno razporejena na obe strani prtljažnika.
Kolesa, opremljena s košaro z dovoljeno obremenitvijo do 5 kg.
a) Košaro morate namestiti na sprednji del kolesa. Pritrdilni elementi se pritrdijo na vilico s
pomočjo vijaka in matice (20 – 25 Nm / 66 – 82 N. ft.). Košaro pritrdite na nosilec in okvir s
pomočjo vijaka (6 – 7 Nm / 17 – 23 Nm).
b) Košara je zasnovana za največjo obremenitev do 5 kg in ne predvideva, da se nanjo namešča
otroški sedež ali da se nanjo priklopi sprednja prikolica.
c) Ne smete preseči največje dovoljene obremenitve kolesa.
d) Pritrdilne elemente morate pogosto preverjati in jih po potrebi priviti.
e) Košare ne smete na noben način spreminjati. Vsaka sprememba izniči smisel teh navodil.
f) Pozor! Ko je košara obremenjena, lahko povzroči spremembe v vožnji kolesa (npr.
krmiljenje in zaviranje).
g) Prepričajte se, da iz košare ne visi prtljaga, saj se lahko zaplete v kolo. Prav tako se
prepričajte, da prtljaga ne prekriva luči in odsevnih elementov.
h) Prepričajte se, da je prtljaga razporejena v košari.

