
Návod  k obsluze a údržbě

kufrů BUMOT všech verzí – Defender / Defender EVO a brašen Bumot Extremada

Produkty  BUMOT,  které  vyžadují  instalaci,  musí  být  instalovány  kvalifikovaným  servisem,  ideálně
autorizovaným servisem Všeho motocyklu. 

Návod na uchycení horního kufru k plotně:

Nasaďte kufr na 4 čepy, připravené na plotně, zajistěte zamykatelnou západkou v zadní části – zamykací
mechanismus musí vždy zachytit protikus na plotně (podle obrázku) - a vždy uzamkněte. Ujistěte se, že kufr
je na plotně správně uchycen a nemůže během jízdy samovolně vypadnout.

Postup lze nejlépe zobrazit na videu. Prosím, otevřete si video návod instalace na níže uvedeném odkazu,
nebo naskenováním QR kódu vaším telefonem a postupujte stejným způsobem, jaký je zde zobrazován.

Video návod zde (start v čase 7:15) https://youtu.be/-mLM7pqhhFc?t=435   

https://youtu.be/-mLM7pqhhFc?t=435


Návod na uchycení bočních kufrů Defender / Defender EVO nebo brašen Extremada na nosiče: 

1. Přiložte kufr / brašnu zešikma k motocyklu tak, že spodní část směřuje k motocyklu a horní část je od
motocyklu odkloněna.

2. Nasaďte kufr / brašnu spodními úchyty na spodní část nosiče.
3. Přiložte horní část kufru / brašny k nosiči.
4. Zajistěte kufr / brašnu na nosiči petlicí a vždy uzamkněte. Před jízdou se vždy přesvědčte, že kufr je k
motocyklu pevně uchycen a nehrozí jeho uvolnění. Chybně nasazený kufr může za jízdy upadnout!
5. Pro demontáž kufrů / brašen postupujte opačně.

Postup lze nejlépe zobrazit na videu. Prosím, otevřete si video návod instalace na níže uvedeném odkazu,
nebo naskenováním QR kódu vaším telefonem a postupujte stejným způsobem, jaký je zde zobrazován.

Video návod zde  https://youtu.be/YH6lrHpHRHs 

https://youtu.be/YH6lrHpHRHs


Důležité informace k obsluze všech typů kufrů a brašen BUMOT

 Plotny a nosiče kufrů BUMOT lze používat  výhradně s nasazenými kufry nebo brašnami BUMOT, na
nosiče určených. Zavazadla jiných výrobců nejsou s nosiči  kompatibilní.  Brašny Extremada a kufry
Bumot nejsou kompatibilní s plotnami nebo nosiči jiných výrobců. Nosnost nosičů kufrů nebo plotny je
definována jako součet hmotnosti zavazadla a jeho povoleného zatížení.

 Maximální zatížení bočního kufru BUMOT Defender / Defender EVO je 10 kg.

 Maximální zatížení boční brašny BUMOT Extremada je 10 kg

 Maximální zatížení horního kufru BUMOT Defender / Defender EVO je 5 kg.

 Nikdy nepřekračujte povolené zatížení konstrukční části motocyklu, které uvádí výrobce motocyklu!

 Obsahu bočních kufrů / brašen vždy rozdělte tak, aby hmotnost na pravé a levé straně byla vyvážená.

 Maximální  povolená  rychlost  jízdy  s  produkty  BUMOT je  130  km/h.  Dbejte  zvýšení  pozornosti  při
používání produktů BUMOT – díky instalovanému příslušenství může být omezena stabilita, výkon a
ovladatelnost motocyklu. Dbejte zvýšené pozornosti  při  jízdě s kufry /  brašny na nosiči,  pokud šíře
motocyklu přes kufry /  brašny je větší než šířka přes řídítka či zrcátka! V kufrech / brašnách nikdy
nepřevážejte hořlavé ani výbušné materiály.

 Dbejte zvýšené pozornosti  za jízdě při  silném větru,  boční  plocha motocyklu s kufry  /  brašnami je
zvětšená. 

 Před jízdou se vždy ujistěte, že kufr / brašna je k nosiči kufru / plotně uzamčen/a a nehrozí uvolnění
zavazadla  za  jízdy.  Pokud  máte  pochybnosti  o  pevnosti  uchycení,  nebo  funkci  uchycujícího
mechanismu, nikdy produkt dále nepoužívejte a kontaktujte nás pro zjednání nápravy zdarma. Ujistěte
se, že kufr / brašna je řádně uzavřen a nehrozí vypadnutí nákladu. Víko naloženého kufru uzamykejte.

 Produkty omývejte  a čistěte  pouze čistou vodou.  Nepoužívejte  chemické produkty,  které  by mohly
narušit hliníkové, plastové či textilní části produktu, jako jsou různá rozpouštědla a agresivní látky.

 Při  pravidelném  servisu  motocyklu,  nejméně  jednou  ročně,  zkontrolujte  pevnost  dotažení  všech
šroubovaných spojů nosičů kufrů.

 Nosiče  kufrů  a  kufry  BUMOT  s  příslušenstvím  nejsou  originálním,  ani  výrobcem  schváleným
příslušenstvím  motocyklu. Výrobek není dodáván s homologací ATEST 8SD pro provoz na veřejných
komunikacích,  ani  jeho  alternativou.  Výrobce  ani  prodejce  nenese  žádnou  odpovědnost  za  škody
vzniklé neodbornou instalací nebo používáním výrobku v rozporu s tímto návodem. 

Výrobce: 
3 A Trade LTD
J&L Center, Liubliana str.46, Sofia 1618
Bulharsko
Telefon: +(359) 887-649-709 
Email: info@bumot.eu 
Web: www.bumot.eu

Prodejce:
ADTREK s.r.o.
Školská 689/20, 110 00 Praha
tel.: +420 722 959 662
mail: posta@radekfiala.com
web: motorkaruvpruvodce.cz

mailto:radek@motorkaruvpruvodce.cz
http://www.bumot.eu/

