
              Guía de uso e mantemento
                     ¡¡  Grazas por mercar CarritoKayak  !!
      

        
     Composición do paquete

       2- Brazos de aceiro inoxidable.
       2- Rodas.
       1- Uso de Guía de Mantemento.
       1- Parafuso e un botón de noz.
       2 - separadores verdes.
        Coidado e mantemento
         * Aínda que CarritoKayak aguantou cargas máis grandes, non se recomenda superar o 70 kg.
         * O único mantemento necesaria CarritoKayak, é lava-lo con auga fresca, de cando en cando
            para evitar entupidos e eliminar restos de terra, area etc.

     * O equipo CarritoKayak non é responsable de calquera dano que poida ser causado a persoas ou cousas durante o seu uso.
     * As pezas ofrecidas poden ser lixeiramente diferentes daquelas presentadas nas fotos e / ou vídeos desta guía e web.
         

    Como axustar CarritoKayak a calquera Kayak autoachicable

     Encima do  kayak,  onde  se       O  pasador   atravesa  os dous       Facendo presión  no  pasador
     cruzan os dous brazos, ise é       brazos  e  apretámolo  ata o tope   do  eixe,   podemos  montar e      
     o burato máis axeitado.                                                                     desmontar a roda axiña.
    
   Usando o CarritoKayak

    Torzo o kayak e insiro o brazo     Busco o furado inferior, insiro     Poño de pe o kayak,  e xa se       Para separalo, levanto o kayak
    no embornal superior.                  o otro brazo e deixo o carro no    centrará sen máis, e xa está !!      e o carro desapegarase.
                                                         chan.

                                                                            ¡ Disfrute do seu CarritoKayak !
  

        Para consultas, reclamacións, suxerencias, pedidos de piezas etc.:  contacto@carritokayak.com 
        Galería de fotos do CarritoKayak:    http://www.carritokayak.com/content/galeria-carritokayak 
        Dirección da páxina e da tenda en Internet:  www.carritokayak.com

Teléfono: +34 639 83 74 91 

                                                                             Producto patentado (c) e fabricado en España
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   Outras características do seu CarritoKayak

   Pode empregar varios tipos de rodas de diferentes tamaños:

                                                                        

O ancho máximo do eixe da roda é de 75 mm e altura da roda 26 ou 28 cm. Sería o máis recomendable.
Carritokayak véndese con rodas rodas de 260x85 ou 250x100
Atención: Con rodas máis altas do recomendado a apertura do carrito está limitada, é dicir, pode que non dé para emparellarse con 
Kayaks cunha distancia entre os embornais de 50 cm. Probe as rodas ou consúltenos antes de comprar.

Pasador de fixación e tope das rodas:

O carro vai dotado dun flexe no extremo exterior de cada eixe, que fai a función de tope para que as rodas non se sáian e o mesmo 
tempo, é un pasador que se acciona fácil e rápidamente para extraelas.
O furado do pasador atravesa todo o eixe, para que no caso de precisar ou por preferencia do usuario poda retirar o flexe e así 
empregar por exemplo un pasador de R.

Montaxe do taco separador:

O taco verde que se suministra co CarritoKayak ten a función de evitar que a roda se mova incómodamente o longo do eixe cando 
esta non é do ancho máximo.
Pódese montar do mesmo xeito pola parte interior ou exterior. Pero recoméndase montarlo pola parte de dentro se vai ser retirada a 
rueda con frecuencia e pola parte exterior se non se saca a roda de cotío. Así o pasador, terá menos desgaste.
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