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ZARÁŽKY / KUFRY  MTB FORCE - ČERNÉ, 1 PÁR
- zarážky FORCE jsou kompatibilní s běžnými zacvakávacími systémy pedálů, stejně tak i se SHIMANO SPD
- před použitím se ujistěte, že veškeré součásti zarážek jsou na botách správně připevněny a dotaženy, 
   zkontrolujte také nastavení upínacího mechanismu pedálů
- pro správnou funkci udržujte zarážky i zámky pedálů čisté
- montáž zarážek doporučujeme svěřit odborným servisům

NÁVOD NA MONTÁŽ
K upevnění zarážek potřebujete 4 mm imbusový klíč. Postupujte podle obrázku. 
Šrouby vložte do oválné podložky, kterou následně připevníte zarážku k obuvi. 
Lehce přitáhněte. Nastavte správnou polohu zarážek a pořádně utáhněte

CLEATS MTB FORCE - BLACK, 1 PAIR
- cleats are compatible with all standart SPD shoes and SHIMANO mountain SPD pedals
- before using this or any other pedal system, be sure that all the shoe cleat hardware has been properly 
   installed and tightened, and that the retention adjustment has been set to your riding style
- keep the shoe cleat and the pedal binding clear of dirt for proper function
- for the assembling we suggest to search for professional service asssitance

CLEAT INSTALLATION:
Assemble two bolts into the �at oval cleat washer and �t the washer into the identation on the cleat, 
this entire assembly sets into the oval cleat holes on the outsider of the shoe. Insert the threaded oval 
retention nut into the two oval holes inside the shoe and lightly tighten. 
Set a correct position of the cleat and tighten properly.  
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DIE SPERRE FORCE MTB SCHWARZ, 1 PAAR
- Die Sperre FORCE ist kompatibel mit üblich Zuklappenpedalesystem, auch mit SHIMANO SPD
- Versichern Sie euch vor der Nutzung, dass alle Sperreteilen gut befestigen, und ziehen sind 
   und kontrolieren Sie die Einstellung des Pedalespannsystems.
- Für die gute Funktion halten Sie die Sperre und Pedale sauber
- die Montage empfelen wir in dem Fachservice machen lassen

DIE MONTAGEANLEITUNG
Sie brauchen 4mm Inbusschlüssel zu die Festignung. 
Gehen Sie nach dem Bild vor.  
Legen Sie die Schraube in der Ovalunterlage,
mit der Sie danach die Sperre an der Schuhe befestigen.
Ziehen Sie leicht heran. Stelleng Sie die richtige 
Lage von der Sperre ein und ziehen Sie fest heran.
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