Návod k obsluze a údržbě textilních zavazadel GIVI:
BATOHY NA NÁDRŽ = tankruksaky
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.
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. Všechny tankruksaky GIVI jsou vybaveny popruhem, který musí být uchycen
kolem hlavy řízení tak, aby se zavazadlo nemohlo za jízdy posouvat směrem
k řidiči. Použití tohoto zajištění a umístění zavazadla na nádrží nesmí omezovat
ovladatelnost řídítek ani jiných ovládacích prvků motocyklu – zkontrolujte před
jízdou. Pokud zavazadlo jakkoli omezuje použití ovládacích prvků, nepoužívejte
jej.
7. Magnetické tankruksaky mohou být použity pouze na ocelových nádržích. Pro
nádrže plastové nebo hliníkové použijte modely s přísavkami.
8. Před použitím tankruksaku vždy pečlivě vyčistěte povrch nádrže a spodní část
zavazadla, aby částice prachu a nečistot nepoškodili lak nádrže. Nikdy
nepodkládejte tankruksak spodní částí s magnety přímo na zem, může se poškodit
a následně poškodit i nádrž.
9. Dbejte zvýšené opatrnosti při tankování, zkontrolujte, zda na nádrži neulpěly
zbytky benzínu – může se poškodit lak i zavazadlo.
10. Nenechávejte tankruksak na nádrži, pokud delší dobu nejezdíte. Může se poškodit
lak nebo se mohou objevit na laku nádrže tmavé skvrny od základny zavazadla.
Tankruksak na nádrži motocyklu bez dozoru není zajištěn – může být předmětem
krádeže.
11. Neukládejte magnetické platební karty, mobilní telefony ani jiná paměťová média
poblíž silných spodních magnetů, které by je mohly poškodit.
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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