EVALUARE AL PRODUSULUI NR. : 46744

Detalii produs: Robike
Anul cumpărării: 2020
Starea produsului: Bun
Descrierea vânzătorului: Funcționează
Bine!

Puncte de
verificare
efectuate

Ce se verifică

Cum controlezi

Criticitate

Cerinţe

Puncte
control
valide

Direcție

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

-

Nu există rotație.

da

Strângerea
șeii

Șa

Vizual. Încearcă să răsucești șaua
pe tijă și tija pe cadru.

-

Șaua nu se răsucește.

da

Mâner grip

Mânere

Mâner: Pentru gripuri, testează
rotația și trage puțin. Vizual.

-

Mânerul nu se învârte și nici nu se desface
ușor.

da

Leviere/Etriere/Cabluri
de frână față și spate

Verifică levierele/etrierele/cablurile
de frână.

-

Levierele au forma lor originală și nu se învârt.
Nu taie. Cablurile nu sunt gripate. Vizual.

da

Frâne

Exigență vizual, roată blocată la
frânare. Disc nedeformat.

-

Nu șuieră/ nu există zgomot de frână când se
învârte roata în gol.

da

Pedalier

Strângerea manivelelor + Pedale.
Vizual- trage de lanț.

-

Lanțuri & discuri în stare bună. Lanțul nu se
întinde. Manivelele nu se rotesc. Nu există joc
la pedalier: pedalele nu se mișcă în afara axei
de rotație.

da

Schimbător

Vizual, schimbă vitezele prin
pedalarea în gol.

-

Ureche schimbător aliniată cu cablul, manete
operaționale, schimbare de viteze ok.

da

Cadru

Vizual, cadru în stare bună. Nu
există joc al furcii.

-

Apasă, apoi lasă frâna brusc: tuburile urcă
natural + Frânează cu cele 2 frâne și mișcă
înainte și în spate: nu există mișcare a furcii.

da

Roți

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

-

Strângere piulițe. Roata nu iese. Butuc drept.

da

Jante / Umflare

Marginea janturilor netedă/ la
presiune minimă tolerată (2.5 bari
cu excepția unui caz particular)

-

Control presiune la monometru. Trece cu
degetul pe marginea jantei, margine nu trebuie
s[ taie sau să fie abrazivă.

da

Strângere
ghidon, pipă

Frână
Saboți de
frână/
Plachete de
frână
Lanț,
discuri,
manivele,
pedale
Urechi
schimbător
& Manete
Starea
cadrului,
funcționarea
furcii

Strângere
roți
Cauciucuri și
jante

Produsul a obţinut eticheta Produs Verificat
Verificat pe 23 iunie 2022 de către Bogdan

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.

