MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ VAŠEHO KOLA. Prodej a servis pro

zajišťuje Cykloservis Apollo Bohumín.

Vaše kolo právě přišlo ze skladu a probíhá základní kontrola, případně bylo staženo z nabídky kamenné prodejny.

Kolo je přesunuto na dílnu k seřízení technikem. Po umístění na servisní stojan začíná kompletace všech součástí.
(nasazení řidítek – sedla – předního kola – šlapátek - základní umístění bovdenů a lanek)

Vaše kolo je nafoukáno a následně vycentrováno. Následuje napnutí všech lanek a seřízení přední a zadní brzdy.

V této fázi je na řadě seřízení přehazovačky a přesmýkače. Kontroluje se funkce brzd a funkčnost celého kola.
V případě příznivého počasí je kolo testováno technikem - při zatížení - také na krátké dráze (cca. 300 – 500m)

Kolo je plně seřízeno a připraveno k jízdě. Další doporučený servis a seřízení je vhodné po ujetí cca. 100km.

Kolo je pečlivě „rozloženo“ a zajištěno pro bezpečnou přepravu expresní službou PPL. Zajištěna je mj. také vidlice.

Je ukončeno zajištění, vloženy nezbytné součásti, záruční list, doklad o nákupu a následuje závěrečné uzavření obalu.
Jak postupovat při převzetí a následném složení Vašeho kola:
- při převzetí od dopravce zkontrolujte nepoškozenost obalu (poškozenou nebo nekompletní zásilku nejste povinni převzít)
- kolo vyjměte z přepravního obalu a zkontrolujte jednotlivé díly a komponenty (případné vady a poškození vyfoťte)
- nasaďte přední a zadní kolo, sedlo, otočte řidítka do správné polohy a našroubujte šlapátka
- správně usaďte a zajistěte rychloupínací šrouby kol, aby se předešlo drhnutí brzd
- zavěste lanka brzd a vizuálně zkontrolujte, zda je vše řádně upevněno a dotáhnuto
- po těchto úkonech (cca. 10-15 min.) je kolo připraveno k jízdě
- pokud jste si objednali také další doplňky (nejsou-li již upevněny), postupujte podle přiloženého návodu
- zjistíte-li jakoukoliv nesrovnalost, zkontrolujte podle Servisní knížky správnost Vaší montáže
- v případě nejasností Vám rádi poradíme prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo Skype
- další servis údržba je popsána v přiložené dokumentaci výrobce
Tel.: +420 604 200 513, +420 596 014 415 Skype: dymosstanda, e-mail: cykloapollo@seznam.cz, info@sport-core.cz

