EVALUARE AL PRODUSULUI NR. : 35689

Detalii produs: BICICLETA SPRINT TRAFFIC 20 PLIABILA NEGRU MAT 2019
Anul cumpărării: 2021
Starea produsului: Excelent

Puncte de
verificare
efectuate

Ce se verifică

Cum controlezi

Criticitate

Cerinţe

Puncte
control
valide

Strângerea
ghidonului, a
pipei

Blochează roata și încearcă să răsucești
ghidonul în raport cu pipa, apoi pipa în raport
cu direcția

-

Nu există rotație.

da

Strângerea tijei
de șa, a
mânerelor grip

Încearcă să răsucești șaua pe tijă și să
răsucești tija în cadru. Pentru gripuri: vizual.

-

Nu există rotație.

da

Frână

Starea frânei

Verifică levierele/etrierele/cablurile de frână
față și spate.

-

Nu există rotație a levierelor. Vizual.

da

Frână

Starea frânei

Verifică saboții / plăcuțele de frână sau
discurile de frână

-

Vizual, roată blocată la frânare.

da

Transmisie

Lanțuri, discuri,
manivele, pedale

Strângerea manivelelor + pedalelor. Vizual trage de lanț.

-

Lanț/discuri în stare bună. Nu există
întindere a lanțului. Nu există rotație a
manivelelor.

da

Schimbătoare

Urechi scimbător

Vizual, schimbă vitezele când roata din spate
este în mișcare

-

Ureche schimbător aliniată la cablu,
schimbare de viteze ok.

da

Schimbătoare

Manete

Schimbă vitezele când roata din spate este în
mișcare

-

MAnete operaționale- schimbare de
viteze ok.

da

Starea cadrului

Vizual, cadru în stare bună.

-

Vizual

da

Strângerea roților

Verifică atașul rapid și strângerea piuliței. Axe
de butuci de roți spate și față.

-

Strângere piuliță: roata nu iese. Butuci
drepți.

da

Umflarea
pneurilor

Aer comprimat

-

Umflare > la presiune minimă
tolerată.

da

Pliere bicicletă

Verifică atașul rapid și strângerea piuliței.

-

Nu există dificultăți în plierea biciletei,
susținere bună a atașului când
bicicleta este depliată.

da

Direcție

Șa & Mânere

Cadru
Roți
Cauciucuri

Kit de pliere

Produsul a obţinut eticheta Produs Verificat
Verificat pe 19 ianuarie 2022 de către Renato Andrei

Prin prezentul document, eşti de acord că ai luat la cunoştinţă eventualele probleme legate de produsul verificat şi îţi asumi această responsabilitate.
În plus, este precizat că serviciul de verificareprodus nu poate garanta siguranţa produsului după verificare, dacă este utilizat în continuare.

