
Technický bulletin 21: Upevňovací 

svorka spodního závěsu rámu 
Březen 2020 

Produkty kterých se to týká: Gocycle GX 890000-892500 and GXi 

915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 

915618, 915627-915894 

Povinný inspekční popis 

Čep spodního závěsu rámu se může uvolnit, zlomit nebo vypadnout, což by mohlo snížit životnost závěsu 

rámu a mohlo by vést k poškození rámu během skládání. 

 

Umístění spodního čepu závěsu rámu 



 

Chybí šroub - Není v pořádku 

 

Šroub  nechybí – vpořádku 

 

Odstranit 



Prohlédněte si Gocycle a zkontrolujte, zda chybí šroub spodního závěsu rámu. Pokud šroub chybí, 

nejezděte se svým Gocycleem a věnujte zvýšenou pozornost jeho skládání, zvedání, pohybu nebo balení. 

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a zajistěte, aby byl náhradní šroubový čep 

připevněn v rámci záruky. 

Instalace pojistného klipu spodního závěsu rámu 

Pokud šroub spodního závěsu rámu nechybí, musíte namontovat příchytnou svorku spodního závěsu 

rámu, kterou lze snadno během několika sekund snadno namontovat rukou, jak je ukázáno níže 

 

 

Upevňovací svorka spodního závěsu rámu  je zobrazena výše 

 

 

Instalace upevňovací spony šroubu dolního závěsu rámu - pevně zatlačte, jak je znázorněno 



 

 

Namontovaná přídržná spona šroubu dolního závěsu rámu - správně. 

 

Zadní upevňovací klip spodního závěsu volného rámu si můžete objednat z webu Gocycle pomocí níže 

uvedených odkazů: 

UK - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm 

EU - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm 

USA - https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02 

Pro bezplatnou dodávku dílů v USA, CA a EU použijte u pokladny Voucherový kód BOLTCLIP a pro 

bezplatne zaslani pouzijte kod TB21&22. Zákazníci mimo EU a Severní Ameriku se prosím obraťte na 

místního prodejce Gocycle. 

Mohu pokračovat v jízdě s Gocycle GX / GXi? 

Pokud  závěs spodního rámu nechybí  když vizuálně zkontrolujete Gocycle před každou jízdou kvůli 

chybějícím šroubům spodního závěsu rámu, můžete pokračovat v jízdě na svém Gocyclu; Důrazně však 

doporučujeme, abyste namontovali příchytnou svorku spodního závěsu rámu jako prioritu, jak je uvedeno 

výše. Chybějící montáž příchytky spodního závěsu rámu může vést ke ztrátě záruky na rám. 

Z důvodu velké opatrnosti, pokud závěs spodního rámu chybí, nejezděte na Vašem Gocyclu aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti nebo poškození závěsů rámu,. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho 

kontaktního formuláře a zajistěte, aby byl náhradní šroubový čep připevněn v rámci záruky. 

http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm
http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm
https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto technického bulletinu, obraťte se na technickou podporu 

společnosti Gocycle Tech Support pomocí našeho kontaktního formuláře. 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

