NÁVOD NA MONTÁŽ
Montáž vložky:
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Inštalácia vložky ZÜCA do rámu ZÜCA je jednoduchá.
Ako prvé zoberte vložku a otvorte hlavný predný zips.
Vložte do vnútra vložky ruky a vytvarujte ju do tvaru
rámu. Ďalej z vložky odoberte obe vrchné časti
suchých zipsov ale ochranný papier chrániaci lepiacu
vrstvu ešte neodstraňujte. Vložku zatiaľ do rámu
nevkladajte.

Otočte rám hore nohami a pozrite sa pod sedadlo
medzi teleskopickú rukoväť a okrúhly výrez uchopenia
na sedáku. Existujú dve miesta, kde budete lepiť dva
prúžky suchých zipsov, ktoré ste odobrali z vložky v
predchádzajúcom kroku. Teraz odstráňte ochranný
papier chrániaci lepiacu vrstvu suchého zipsu a oba
zipsy nalepte na miesta ako na obrázku (FABRIC
FASTENER).
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Ďalej, vložte vložku do rámu cez
predný otvor. Rozzipsujte zipsy
umiestnené po oboch stranách
hlavného otvoru tak, aby ste
umiestnili obe roztvorené časti zipsu
okolo predných kovových trubiek.
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Uistite sa, či roztvorené časti zipsu sedia s tvarom
trubiek a prisôsobte tvar vložky tak, aby ste začali
zipsovať na rovnej časti predných trubiek. Je
jednoduchsie začať tu, ako na zaoblených častiach. Tiež
sa uistite, že kotva zipsu je správne vložená v spodnej
časti zipsu ešte pred tým, ako začnete zipsovať.

Zazipsujte zipsy na niekoľko centimetrov. Zasuňte
vložku na svoje miesto tak aby sedela aj nad zaoblenými
časťami kovových trubiek a dokončite zipsovanie. Oba
konce zipsov zabezpečte ochrannými záložkami
(prúžkami suchých zipsov) umiestnenými na hornej
aj dolnej časti zipsov. Na zadnej strane vložky
vyhľadajte pásiky suchých
zipsov, ktoré majú pridržiavať
vložku na zadnej strane rámu a
pripevnite ich. Ste takmer hotoví.
Ešte vás čaká posledný krok.
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Cez predný otvor vyformujte spodnú časť vložky
(podlahu) a upravte tvar vložky v ráme. Prilepte suché
zipsy na vrchnej časti vložky na druhú časť
suchých zipsov, ktoré ste predtým nalepili na
spodnú časť sedáku - pritlačením vrchnej časti o
sedák. Vykonajte posledné potrebné úpravy polohy
vložky tak, aby dokonale lícovala s tvarom rámu.

Starostlivosť:
Vložka ZÜCA sa perie v rukách, v studenej vode s prídavkom
jemného mydla. Pred praním všetky suché zipsy navzájom prilepte.
Dobre opláchnite čistou studenou vodou a sušte zavesené alebo
namontované na ráme.
Varovanie:
Nikdy nestojte na vašej ZÜCA taške. Nikdy neseďte na vašej ZÜCA taške dokiaľ má vytiahnutú rukoväť. Nikdy sa
nevozte na vašej ZÜCA taške ani neťahajte tašku dokiaľ na nej niekto sedí. Taška je navrhnutá tak, aby pri
normálnom sedení a uložení na pevnom a rovnom povrchu udržala váhu až do 135 kg (300 lbs).
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