Obecné informace týkající se montáže doplňků Touratech
Touratech důrazně doporučuje montáž doplňků kvalifikovaným servisem!

Symboly v pětijazyčném návodu (shora dolů)
Upozornění

Poznámka

Varování

Mazadlo

Moment

Šablona

Práce pro 2 osoby

Použití originálního dílu

Tabulka momentů na první straně pětijazyčného
návodu odpovídá v levé straně pro standardní
ocelové šrouby M4 - M20, v pravé části pro šrouby
z nerez oceli.
Hodnoty jsou v Nm.

Návody jsou publikované s využitím dostupných informací (nemohou obsahovat informace, které
nebyly v době publikování známé). Návody se mění a doporučujeme zkontrolovat online verzi návodů
na shop.touratech.cz
Instalace doplňků se musí provádět v pořadí, které je specifikované v návodu.
Touratech se zříká odpovědnosti za jakékoliv nesprávně namontované díly a následné škody nebo
zranění.
Vždy doporučujeme montáž v odborném servisu kvalifikovaným mechanikem nebo
elektromechanikem (v případě elektrických dílů)
Všechny výrobky v nabídce jsou vyráběné v souladu s požadavky EC/ECE, zejména s direktivou
2002/24/EC, 97/24Ch.3, 93/93/EEC (kopii příslušného certifikátu o shodě zašleme na požádání),
pokud není uvedeno jinak - to se týká dílů pro závodní nebo offroad použití.
Po montáži všech doplňků doporučujem navštívit STK a nechat si udělat záznam o technické kontrole
s namontovanými doplňky (od roku 2016 záznam obsahuje i fotografie)

Všechny šroubové spoje je nutné zkontrolovat a dotáhnout po ujetí 50km
Tabulka na první straně montážního návodu obsahuje potřebné momenty pro běžné ocelové
šroubové spoje (8.8) a nerezové šrouby A2.
Pro neuvedené momenty speciálních šroubových spojů kontaktujte zastoupení Touratech (např.
šroubové spoje držáků GPS apod).
Mějte na paměti, že montáž některých doplňků omezuje např. náklon motocyklu v zatáčce (typicky
boční kufry, snižovací sady, rozšíření stojánků).
Pokud montujete doplňky na řídítkách, částech kokpitu nebo kapotáži, vždy zkontrolujte jestli po
zpětné montáži nedochází k omezení pohybu všech součástí motocyklu včetně volného vedení
kabelů, bowdenů apod.
Pokud pracujete na zapojení elektrických součástí, vždy odpojujte baterii.
Na všechny výrobky Touratech je možné aplikovat ochrannou folii proti poškození např. kamínky od
kola bez vlivu na záruku.
Veškeré práce spojené s brzdami a podvozkem MUSÍ provádět odborný (kvalifikovaný) servis.
Maximální obecná zátěž všech nosičů zavazadel je 5kg. Povolená zátěž nosičů kufrů ZegaPro je 10kg.
Pokud montujete doplňky společně s jinými doplňky jiných výrobců nebo doplňky výrobce motocyklu,
vždy se musíte ujistit, že nedochází ke kontaktu nebo kolizi rozměrů.
Všechny šroubové spoje z nerez oceli musí být před montáží ošetřené běžným mazivem (vazelína) po
celé délce závitu!
Montážní návody (včetně úvodu v pěti jazycích) je možné stáhnout u jednotlivých výrobků (které
návod potřebují) z webu: shop.touratech.cz, u již nevyráběných výrobků je dodáme na vyžádání např.
mailem.

