BOB FUNKY S VOLANTEM
NÁVOD K SESTAVENÍ
1. Vyjměte volant ze spodní strany bobů. Volant je zaháknutý dvěma pacičkami, které je nutné vyndat z otvorů v kulatém profilu. Abyste jej
dostali ven, použijte např. nůžky nebo plochý šroubovák, kterým z jedné strany roztáhnete/odchýlíte hranu kulatého profilu, a to tak,
že nůžky/šroubovák vložíte mezi volant a hranu otvoru v místě, kde je volant zachycený pacičkou, a větší silou se snažíte odchýlit hranu.
Druhou rukou přitom držíte volant a snažíte se ho tlačit směrem do druhého otvoru a zároveň ho vytahujete směrem nahoru. Mírné
poškození (zdeformování) kulatého profilu není na závadu.

2. Upevněte volant na horní straně bobů. Je zde k tomu určený kulatý otvor, ze kterého kouká tyčka řízení. Tyčku zasuňte do volantu
(do spodního žlábku uprostřed) a následně celý volant do otvoru. Zatlačte, aby obě pacičky volantu řádně zapadly do otvoru a zachytily se
za jeho spodní hranu.

Pohled ze spodní strany bobů.
Správně uchycený volant.

3. V tu chvíli je volant nasazený a boby připravené k použití.

(CZ) Sportovní pomůcka určená pro děti starší než 5 let do maximální hmotnosti 80 kg.
Používá se na souvislé sněhové pokrývce bez posypu (práškového, chemického) v teplotním rozmezí +20oC až -20oC.
Mimo toto rozmezí může po prudkém nárazu dojít k poškození výrobku. Přestože je výrobek z odolného plastu,
vyhýbejte se nárazům, přejezdům přes kameny, obrubníky a jiné překážky, které mohou výrobek nenávratně
poškodit, a to i při doporučených teplotách. Jakékoliv úpravy výrobku jsou zakázané. Pro čištění používejte pouze
vodu, mýdlo a jemný hadřík. Nikdy nepoužívejte čistidla, rozpouštědla, barvy, lepidla. Výrobek nevystavujte přímému
slunci a vysokým teplotám. Skladujte na suchém, tmavém a chladném místě.
Dovozce a distributor pro ČR: Rulyt s.r.o., 5. Května 435, Dobroměřice 440 01.
Materiál: HDPE. Vyrobeno ve Francii.
(SK) Športová pomôcka určená pre deti staršie ako 5 rokov do maximálnej hmotnosti 80 kg.
Používa sa na súvislej snehovej pokrývke bez posypu (práškového, chemického) v teplotnom rozmedzí +20oC
až -20oC. Mimo toto rozmedzie môže po prudkom náraze dôjsť k poškodeniu výrobku. Napriek tomu, že je výrobok
z odolného plastu, vyhýbajte sa nárazom, prejazdom cez kamene, obrubníkom a iným prekážkam, ktoré môžu
výrobok nenávratne poškodiť, a to i pri odporúčaných teplotách. Akékoľvek úpravy výrobku sú zakázané. Na čistenie
používajte iba vodu, mydlo a jemnú handričku. Nikdy nepoužívajte čistidlá, rozpúšťadlá, farby a lepidlá. Výrobok
nevystavujte priamemu slnku a vysokým teplotám. Skladujte na suchom, tmavom a chladnom mieste. Dovozca
a distribútor pre SR: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, Dolný Lieskov 018 21
Materiál: HDPE. Vyrobené vo Francii.

