Blahopřejeme Vám k pořízení
náboje DT SWISS. Rozhodnutí
jezdit s touto značkou pro Vás od
tohoto okamžiku znamená jediné:
VÍTĚZSTVÍ !!!
UPOZORNĚNÍ:
Zapletení paprsků do nábojů a jejich
následné centrování doporučujeme
provádět odborným servisem.
Pouze tak je zaručena dlouhodobá,
bezporuchová, ale hlavně bezpečná
jízda. Správný výplet má také vliv
na dlouhou životnost Vašich nábojů.
Před jízdou zkontrolujte všechny
komponenty, na kterých je závislá
správná funkce nábojů DT SWISS.
V případě jakékoli vyskytlé závady,
nelze zapletené kol používat. Další
použití může znamenat riziko
vážného zranění jezdce nebo,
případného poškození náboje.
Pro odstranění závady navštivte Váš
servis jízdních kol.
Při čištění nábojů nepoužívejte tlak.
čističe WAP. Jejich vysoký tlak může
mít za následek vniknutí vody do
mechanismu, a ta zapříčiní kratší
životnost některých dílů náboje.
Nepoužívejte ani agresivní čistidla.
Dodržení těchto základních pravidel
zaručí dlouhou životnost náboje.
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Náboje, které nejsou určeny
pro RADIAL výplet, není možné
tímto způsobem zaplést. Je nutno
dodržet max. povolené napnutí
paprsků pro daný náboj - při jejich
přepnutí hrozí poškození náboje
a ztráta záruky na tento výrobek.
Servis nábojů doporučujeme provést
nejméně 1x za rok. V případě
častého používání za extrémních
podmínek ( bláto, déšť, velký chlad )
proveďte tento servis častěji. Jedině
tato pravidelná údržba je klíčem
ke správné funkci a dlouhé životnosti.
Na zboží zakoupené ve firmě
Bottico s.r.o. poskytuje prodávající
Bottico s.r.o. zákonnou záruku za jakost
24 měsíců. Vztahuje se na výrobní
a materiálové vady.
Nárok na záruku zaniká při:
- opotřebení stářím a používáním
( těsnění, ložiska, praporky, zubatky,
pružiny )
- nedodržení správného zapletení
- použití nevhodných dílů a pomůcek
- nešetrném zacházení, nedodržení
daných podmínek správného užívání
výrobcem.
Zákazník je povinen provést kontrolní
servis v Servis Centru Bottico s.r.o.
do 12 měsíců (od data prodeje) za
účelem kontroly výrobku pro dodržení
24měsíční záruky za jakost. Tento servis
je hrazen zákazníkem.
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