
Klíč imbus

MOTORCYCLE STEM MOUNT
NÁVOD K POUŽITÍ

MONTÁŽ 

1. Stem Mount je kompatibilní s dutými 
maticemi na představci řízení, které se 
obvykle používají na řídítkách typu 
clip-on. V případě potřeby odstraň 
plastovou krytku na představci nebo 
nahraď uzavřenou horní matici otevřenou 
horní maticí.

2. Uvolni oba šrouby ramínka tak, aby se 
ramínko a montážní hlava SlimLink™ 
mohly při instalaci vyhnout z cesty 
šroubu základny.

3. Vlož Stem Mount do představce. 
Klíčem imbus utáhni šroub základny. Max 
moment: 4 N•m.

Poznámka: Pokud není klínek po 
roztažení pevně upevněn, vyměň jej za 
velký klínekínek. Viz bod 3b.

Standardní
klínky
13-20mm
(na držáku v balení)

Velký klínek
20-26mm

SlimLink™
hlava 
držáku

Ramínko

Šroub 
základny

Západky
mechanického
zámku

Uvolňovací 
tlačítko x2
K uvolnění 
telefonu 
stačí 
stisknout 
jen jedno!

POPIS DRŽÁKU

další info

peakdesign.cz/produkt/motorcycle-stem-mount/

vyžaduje kryt Peak Design Everyday Case
není součástí balení



3b. Před instalací velkého klínku povol 
šroub základny a vyjmi standardní klínek. 
Nahraď jej velkým klínkem a utáhni šroub 
základny. 

4. Nastav ramínko do požadovaného úhlu 
a utáhni oba šrouby ramínka. Maximální 
krouticí moment: 4 N-m.

5. Před jízdou pomalu otoč řídítky úplně 
doleva a doprava s namontovaným 
telefonem, aby ses ujistil, že nedochází 
ke kontaktu s okolními předměty (např. 
palivové nádrže, kapotáže, ukazatelů).

Řiď bezpečně. Během jízdy s telefonem 
nepracuj a nesnímej jej z držáku.!

Tlumič vibrací
Držák obsahuje tlumič vibrací 
navržený tak, aby zabránil 
vibracím motoru, které by 
mohly ovlivnit fotoaparát 
telefonu. Konstrukce tlumiče 
vibrací umožňuje, aby se hlava 
držáku SlimLink™ trochu 
hýbala/nakláněla.

Připnutí/odepnutí telefonu
Vyžaduje kryt Peak Design (není součástí balení). 

Polož telefon na držák a uslyšíš zřetelné cvaknutí - telefon je 
bezpečně připevněn k držáku. Telefon se odpojí stiskem 
jednoho ze dvou Uvolňovacích tlačítek a tahem telefonu 

Upozornění! 
Šrouby se mohou časem vlivem vibrací uvolnit. Pravidelně 
kontroluj utažení šroubů.

Otočení
Ramínko a hlava držáku SlimLink™ lze otočit a umožnit dokon-
alé nastavení polohy pro tvůj motocykl.

Tip: V případě potřeby otoč základnu o 180°, abys měl větší 
dosah. 

POUŽITÍ


