1.

manual user

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Selle Royal product! Lees aandachtig de onderstaande instructies met informatie
over het product door en volg de aanwijzingen voor een juiste montage en een correct onderhoud van het zadel
nauwkeurig op. Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten en bekijk de wereld van Selle Royal
door op www.selleroyal.com te klikken en ontdek alle accessoires die te combineren zijn met het zojuist gekochte
zadel, te beginnen met de revolutionaire handvatten Mano Selle Royal, die in drie verschillende modellen beschikbaar
zijn naargelang uw positie op de fiets.

1.
BEVESTIGING
Als de bevestiging van het zadel het gebruik van een zadelklem
voorschrijft, moet u eerst controleren dat deze compatibel is met het
gekochte Selle Royal zadel; is dit niet het geval, ga dan naar uw
bonafide handelaar en vraag rechtstreeks om een nieuwe zadelklem
die het beste past bij een Selle Royal product.

Mocht het zadel al van een Selle Royal zadelklem voorzien zijn, dan
moet u deze nauwkeurig controleren omdat de bevestiging niet groter
dan 24,4 Nm mag zijn.
Als de bevestiging van het zadel de montage op een zadelpen met
geïntegreerde zadelstrop voorschrijft, moet men bij de handelaar die
de zadelpen levert de voorgeschreven klemsluiting laten controleren.

Lengte zadel

fietsvork

veren / elastomeren

Toegestane bandbreedte fixatie

Lengte zadel

Indien mogelijk moet aan zadelpennen met een ruim contactoppervlak
en afgeronde kanten de voorkeur gegeven worden.
Het onderstaande schema laat zien welke klemmen compatibel zijn
met de Selle Royal zadels, waarbij de indeling met twee criteria
rekening houdt: de structuur (veren/fietsvork) en de lengte van het
zadel. De getoonde gegevens hebben betrekking op de technische
gegevens, die de zadelklem moet bezitten om compatibel te zijn met
het aangekochte onderdeel.
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T. bandbreedte fixatie

Lengte

220 mm ÷ 260 mm

≥ 44mm

≥ 36 mm

260 mm ÷ 270 mm

≥ 44mm

≥ 40 mm

220 mm ÷ 260 mm

> 44mm

≥ 30 mm

260 mm ÷ 270 mm

> 44mm

≥ 36 mm

270 mm ÷ 300 mm

< 92mm

≥ 46 mm

2.
MONTAGE
Selle Royal raadt voor een correct gebruik van het zadel zijn klanten
aan, deze in horizontale stand te monteren. Indien deze stand
ongemak veroorzaakt, moet u uw handelaar onmiddellijk raadplegen
en vragen het zadel enigszins naar voren of naar achteren hellend te
bevestigen om een positie te vinden, die het beste overeenkomt met
uw behoeftes en voor u het gemakkelijkst blijkt te zijn. Na iedere
regeling van de hoogtestand moet gecontroleerd worden, dat het
zadel stevig op de zadelpen of op de zadelstang vastzit .

3.
ONDERHOUD
De Selle Royal producten staan garant voor kwaliteit voorzover het de
bij de productie gebruikte materialen en hun levensduur betreft.
• Wij raden u aan het zadel altijd te bedekken met het daarvoor bestemde zadel-afdekhoes om het zadel te beschermen
tegen beschadigingen door slechte weersomstandigheden of eventueel vandalistisch optreden, wanneer de fiets buiten
geparkeerd staat.
• U wordt bovendien aangeraden te vermijden, dat het zadel voor langere tijd aan het zonlicht wordt blootgesteld,
aangezien dit de kwaliteit van het product ten nadele zal komen.
• Voor een correct onderhoud van het zadel raden wij u aan, het product regelmatig schoon te maken met een in warm
water en natuurlijke zeep bevochtigde doek; het gebruik van chemische oplosmiddelen of andere chemische stoffen of van
een onder druk staande waterspuit wordt ten sterkste afgeraden.
• Wij herinneren u er bovendien aan niet te vergeten, dat het gebruik van een met klinknagels beslagen broek (spijkerbroek)
het zadeldek kan beschadigen en tevens goed te letten op een eventuele afname van de kleur bij aankoop van een
lederen zadel.

GARANTIE

Op dit product wordt, afgezien van voor nuttiging geschikte of beperkt houdbare delen, garantie geboden voor een
periode van twee jaar na de datum van aankoop, voor de gebreken die optreden in het materiaal en/of fabricagefouten
(“garantieperiode”). Tijdens de garantieperiode, en onder vertoning van het originele aankoopbewijs, zal het product
gerepareerd of gerevisioneerd worden met gebruikmaking van originele SELLE ROYAL reserveonderdelen of het product
zal vervangen worden door een ander exemplaar van hetzelfde model of van een soortgelijk model binnen een redelijke
periode van tijd. Om van de verleende garantie gebruik te kunnen maken moet u zich wenden tot de detailhandelaar, die
u het product verkocht heeft, of u direct bij ons melden via onze website (www.selleroyal.com), waarbij om enkele
inlichtingen gevraagd zal worden om uw schadevergoedingsclaim in alle details in behandeling te kunnen nemen; in
beide gevallen zal u gevraagd worden een kopie van het betalingsbewijs of ander ontvangstbewijs te vertonen waarop
de datum van aankoop duidelijk afleesbaar is. Voor dienstverleningen gedurende de geldige garantieperiode zullen geen
onkosten voor gebruikte reserveonderdelen of bestede arbeidsuren in rekening gebracht worden. Om het risico van
schadeberokkening of eventueel verlorengaan van het product tijdens de verzending naar de klantenservice te voorkomen, wordt aangeraden het verzonden product te verzekeren en op een veilige manier te verpakken. De verzending
moet per aangetekende post met handtekening retour van de ontvanger plaatsvinden. De onderhavige garantie biedt
geen dekking in geval van non-conformiteit, schade, of slecht functioneren veroorzaakt door of afhankelijk van:
• Verkeerd, onregelmatig of onvoorzichtig gebruik of door vallen;
• Brand, natuurrampen of andersoortige gebeurtenissen die buiten de controle van Selle Royal vallen;
• Onjuiste reparaties of wijzigingen aan het product, uitgevoerd door personen die geen deel uitmaken van Selle Royal;
• Het niet respecteren van de in deze handleiding opgenomen gebruiksaanwijzingen.

De onderhavige garantiebepalingen zijn bovendien niet van toepassing in het geval dat:
• De benodigde onderhoudswerkzaamheden het herstel of de vervanging van optionele componenten, van accessoires of
van gebruiksonderdelen betreffen;
• Of op het moment van het verzoek om onder de garantie vallende dienstverlening geen geldig bewijs van aankoop getoond
kan worden;
• Of de garantieperiode reeds vervallen is.
De onderhavige garantie, behoudens de van toepassing zijnde bindende voorschriften van de wet, vormt de enige
garantie die verleend wordt door selle royal voor zover het haar eigen producten betreft. Deze garantie wordt uitdrukkelijk
verleend onder vervanging van elke andere soort van garantie en verklaring, uitdrukkelijk of impliciet, hierbij inbegrepen
iedere soort van verklaring van de geschiktheid van de producten voor welk doeleinde dan ook, evenals van de afwezigheid van schendingen van andermans rechten of van schendingen van de wet. Iedere verantwoordelijkheid voor schade
als gevolg van ongevallen of indirecte schade, hierbij inbegrepen en zonder enige beperking, de schade berokkend door
incidenteel of systematisch gebrek aan zorgvuldigheid ten opzichte van het product wordt van de hand gewezen.

