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Děkujeme Vám za zakoupení kola Bungi Bungi!

Složení kola Bungi Bungi

Vaše Bungi Bungi se dodává kompletně složené (při nákupu u autorizovaného prodejce). Cílem tohoto manuálu je popsat důležité body,
které jsou podstatné pro bezpečné a efektivní používání Vašeho kola, a rovněž možnosti jeho přizpůsobení Vašemu dítěti.

Uchovejte prosím tento manuál pro budoucí použití.
Pokud neobdržíte kolo kompletně smontované a připravené k jízdě,
důrazně doporučujeme nechat jej sestavit profesionálním mechanikem.

Představec
Chystáte se na projížďku? Podělte se o šťastné chvíle! Označte nás na Instagramu @bungibungibikes #bungibungibikes!

Brzdové páky
Hlavové složení
Brzdy
Přední kolo
Zadní kolo

Sedlo
Sedlová objímka
Pedály
Kliky
Řemen
Převodový systém Clickbox

Připravte své kolo na jízdu:
Jízdní kolo Bungi Bungi je z 85 % nachystáno již v krabici. Abyste jej
mohli připravit na jízdu, musíte předem projít několik bodů. Následující pokyny vás provedou správným postupem.

Montáž sedla
Posaďte své dítě na jízdní kolo a pomocí šestihranného klíče upravte
výšku sedla tak, aby dítě dosáhlo nohama na zem. Sedlová objímka
se povoluje šestihranným klíčem (5 mm).
UPOZORNĚNÍ – výšku sedla u dětských kol nastavujeme odlišně než
u dospělých. V tomto případě je důležité, aby dítě vždy dosáhlo nohama na zem, čímž se sníží riziko pádu. Výšku sedla lze postupně zvedat poté, co si dítě na kolo zvykne a zvládne vždy bezpečně zastavit
a slézt.

Řídítka
Řídítka nejsou na kole z výroby připevněna. Pro instalaci řídítek povolte 4
šrouby na představci pomocí šestihranného klíče (4 mm). Nastavte řídítka
do ideální polohy, poté utáhněte šrouby představce. Šrouby utahujete postupně, do kříže, aby byla zajištěna rovnoměrná upínací síla.

Před konečným dotažením šroubů (doporučeno 5-7 Nm) zkontrolujte, zda
jsou řídítka uprostřed představce a jsou-li správně natočená. Výšku řídítek můžete nastavit pomocí podložek na sloupku vidlice. Povolte boční
šrouby na představci (šestihranný klíč 4 mm), demontujte horní víčko
představce (šestihranný klíč 5 mm) a přeskládejte podložky dle svých potřeb (pod či nad představec).
Pro opětovné sestavení kokpitu nasaďte zpět horní víčko představce a
utáhněte jej s citem tak, aby nebyla cítit vůle ložisek hlavového složení.
Poté upravte polohu představce, aby byl rovnoběžně s předním kolem.
Následně utáhněte boční šrouby představce.

Brzdy a brzdové páky
Ujistěte se, že jste nastavili úhel brzdových pák tak, aby vaše dítě nemuselo namáhat zápěstí kvůli jejich nevhodnému sklonu (skloněné
příliš dolů nebo nahoru).
Vzdálenost brzdové páky od řídítek můžete upravit pomocí
šestihranného klíce (2 mm) a příslušného stavěcího šroubku.
Po každém seřízení páky se ujistěte, že má lanko brzdy dostatečnou
délku a brzdy správně fungují.

Napnutí řemene
Aby nedošlo k přeskočení řemene a následně jeho nadměrnému opotřebení,
včetně dalších částí hnacího ústrojí, je nutná pravidelná kontrola jeho napnutí.
Chcete-li nastavit napnutí řemene, vyjměte Shimano clickbox z osy zadního kola pomocí šestihranného klíce (5 mm). Dbejte přitom zvýšené
opatrnosti, abyste při demontáži/montáži Shimano clickboxu nepoškodili řadící čep. Následně povolte šrouby náboje pomocí plochého klíče (15 mm).
Nastavit napnutí řemene můžete poté, co se zadní náboj může volně posouvat v patkách rámu (použijte šestihranný klíč 3 mm). Před opětovným utažením šroubů nábojů se ujistěte, zda je zadní kolo správně a rovnoměrně
usazeno v rámu. Zejména aby nedřelo o rám, rovněž brzdy by nemusely
správně fungovat.
Chcete-li zajistit kolo, utáhněte šrouby zadního náboje (plochý klíč 15 mm),
poté zpět nainstalujte Shimano clickbox. Je-li kolo správně usazeno a zajištěno, není nutné další nastavení brzd nebo ovládání převodů.

Stolní hra

Pravidla:
Hra začíná na políčku start
Každý hráč hází kostkou a postupuje o počet políček indikovaných
na kostce
Postupujte vpřed nebo vzad
pokud stoupnete na políčko se šipkou
První v cíli vítězí!

Kola
Pravidelná kontrola kol je nutná pro zajištění dlouhé životnosti bicyklu
a bezpečnou jízdu.
Ujistěte se, že:
- V pláštích je vždy předepsaný tlak vzduchu (hodnoty na bocích
pláště)

Pedály
K montáži pedálů budete potřebovat buď plochý klíč (15 mm), nebo
šestihranný klíč (6 mm) – v závislosti na typu pedálu. Stranové určení pedálů identifikujete pomocí písmen „L“ a „R“ (Left / Right), obvykle vyražených na konci osy pedálu.


Namontujte pravý pedál do pravé kliky – strana hnacího ústrojí
(řemene)
Namontujte levý pedál do levé kliky – strana bez pohonu

- Kola jsou rovná (nehází) a dráty výpletu nejsou volné



- V ložiscích nábojů není vůle a jsou bezpečně dotaženy
v rámu/vidlici

Poznámka: Před montáží naneste mazivo na závit osy pedálu!
*Levý pedál má levý závit, tedy orientovaný proti směru hodinových ručiček! Pravý pedál má klasický pravý závit. Pedály nelze vzájemně prohodit, hrozilo by poškození závitu v klikách.

- Brzdové špalíky jsou souběžně s brzdnou plochou ráfku

Údržba
Čisté kolo nejenže lépe vypadá, pravidelná údržba a očista rovněž pomáhá předcházet nadměrnému opotřebení pohyblivých částí a pomůže Vám rychleji identifikovat opotřebené nebo poškozené díly.
Stejně jako každé jiné vybavení bude Vaše kolo sloužit lépe a déle,
pokud bude řádně namazáno a vyčištěno!
K čištění doporučujeme používat šampon určený na kola nebo auta
společně s kartáčem a houbičkou.
Nedoporučujeme používat tlakové mytí (tzv. vapka)! Vysoký tlak vody
může poškodit utěsnění ložisek.

Bezpečnost
Vždy používejte helmu!
Nehody se mohou stát i na Vašem dvorku. Při jízdě na kole je velmi důležité
používat vždy správně usazenou a zajištěnou helmu! Toto platí nejen pro děti!
Jízda ve tmě
Všechna naše kola jsou dodávána s kompletní sadou odrazek, které je potřeba na kolo namontovat a udržovat je vždy v čistotě, aby správně plnily
svou úlohu. Při jízdě ve tmě musíte použít vhodnou sadu světel určených pro
jízdní kola.
Jízda za špatného počasí
Při jízdě v kluzkém či blátivém prostředí buďte zvláště obezřetní a ujistěte
se zejména, že brzdy správně fungují. Naším doporučením je použít sadu
k tomu určených blatníků.
Toto kolo není určeno pro dospělé!
Nedodržení tohoto doporučení muže mít za následek zranění nebo poškození, které nemusí být zpočátku viditelné, později ale muže vést k havárii!
Dodržujte zákony a nařízení týkající se provozu a jízdy na kole platné ve
Vaší zemi! Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu a jezděte bezpečně!

Záruka
Záruka na rám a komponenty Bungi Bungi je platná po dobu dvou let od data nákupu a vztahuje se výlučně na původního majitele.
Tato záruka nepokrývá:
1. Běžné opotřebení včetně spotřebního materiálu, jako jsou pneumatiky, rukojeti, duše a kabely.
2. Jakékoli poškození, selhání nebo ztrátu způsobenou nehodou či nesprávným používáním, zanedbáním, zneužitím, nedodržením pokynů nebo jiného varování v uživatelském manuálu nebo v příručkách dodaných s kolem a odkazem na původní vybavení kola.
3. Jakékoli poškození, selhání nebo ztrátu způsobenou používáním jízdního kola při kaskadérské
jízdě, akrobacii nebo podobné činnosti nebo jakýmkoliv jiným způsobem, pro který nebylo jízdní
kolo určeno. Ohnutí rámu, vidlice, řídítek, sedlové trubky nebo ráfku kol muže být známkou nesprávného použití.
4. V případě porušení záručních podmínek tak, jak je popsáno výše, zaplatí veškeré náklady na
práce spojené s opravou nebo výměnou všech dílů původní majitel. Záruka nepokrývá náklady
na zásilku nebo dopravu kola autorizovanému distributorovi nebo maloobchodnímu prodejci
Bungi Bungi. V případě porušení záručních podmínek hradí náklady na poštovné v plné výši původní majitel.
Omezení záruky
Záruka se vztahuje pouze na kola prodaná, smontovaná a předaná autorizovaným prodejcem
Bungi Bungi. Výše uvedené záruky nahrazují a vylučují všechny ostatní záruky, které zde nejsou výslovně stanoveny, ať již jsou vyjádřeny nebo implikovány působením zákona nebo jiným způsobem, včetně, ale nikoli výhradně, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.
Společnost Bungi Bungi v žádném případě neručí za ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v souvislosti
s produkty svých jízdních kol. Níže uvedená odpovědnost Bungi Bungi je výslovně omezena na výměnu zboží, které není v souladu s touto zárukou, nebo podle uvážení Bungi Bungi, na částku
rovnající se kupní ceně dotyčného produktu.
Postupy
Záruční servis provede autorizovaný prodejce Bungi Bungi. Podmínkou je předložení dokladu o
koupi a potvrzení záruky. Přeprava do Bungi Bungi, k distributorovi Bungi Bungi nebo k autorizovanému prodejci Bungi Bungi a zpět je odpovědností kupujícího. Bungi Bungi rozhodne o
opravě, případně o vrácení částky rovnající se kupní ceně produktu. V případě, že se Bungi Bungi
rozhodne vyměnit vadný rám, bude poskytnut nový rám stejné nebo vyšší hodnoty. Nový rám
nemusí být identický s dříve zakoupeným modelem. Bungi Bungi není zodpovědné za náklady
prodejce vzniklé v souvislosti výměnou součástek při výměně rámu. Pokud se rozhodnete opravit
vadný výrobek sami nebo použijete služby jiného servisu, než je autorizovaný prodejce Bungi
Bungi, neponese společnost Bungi Bungi odpovědnost za žádné škody, selhání nebo ztráty způsobené použitím takovéto neautorizované služby nebo dílu.

