Skötselinstruktion för Brooks lädersadel.
Denna cykel är utrustad med lädersadel från Brooks. Detta är en kvalitetsprodukt som kommer
att ge dig god komfort under många år. Läder är ett naturmaterial som ger dig hållbar komfort,
svalka i varmt väder, stil och lång livslängd.
Om du följer dessa enkla instruktioner kommer din sadel att forma sig efter dig och behålla sin stadga och komfort. En ny sadel
skall behandlas med Proofide-läderfett, för att hjälpa till vid ”inkörningsprocessen”. Proofide är tillverkat av naturliga produkter. När
du använder detta hålls lädret smidigt och skyddas mot väta och din sadel bevaras i gott skick.
Proofide är det enda medel du skall använda för skötsel av din sadel. Smörj in ett tunt lager Proofide på hela ovansidan av sadeln.
Låt medlet verka tills det har torkat, polera sedan ytan med en mjuk trasa. Proofide skall användas ett flertal gånger under
”inkörningsperioden” och därefter i intervaller om 3–6 månader. På cyklar utan skärmar är det nödvändigt att även smörja
undersidan av sadeln. I detta fall skall ytan inte poleras.
Lädret får sin färg under en infärgningsprocess och det är möjligt att vissa färgrester kan vara kvar. Vi rekommenderar därför att
du torkar av sadeln med en mjuk trasa innan du använder den första gången samt efter varje behandling med Proofide.
Du skall skydda din sadel från väta med ett sadelskydd. Om du cyklar med en våt sadel kan denna färga av sig på dina kläder. En
våt sadel måste självtorka. Lämna aldrig en våt sadel med sadelskyddet på eftersom den då kommer att förstöras. Du får heller
aldrig spänna eller smörja in en våt sadel. Att sadeln är rätt spänd, försäkrar dig om att sadeln behåller både rätt form och komfort.
För att spänna sadeln skruvar du på den främre skruven ett kvarts varv. Därefter kontrollerar du spänsten i sadeln. Skruva aldrig
mer än ett kvarts varv åt gången. Du använder den medlevererade spännyckeln. Spänner du för mycket kommer du att sträcka
sönder lädret. Den rätta tekniken är att spänna lite och inte för ofta. Kom ihåg att när du spänt så mycket att gängorna på skruven
är slut, så går det inte att spänna sadeln mer.

Skötselinstruktion för Sögreni läderhandtag.
Läderhandtag skall behandlas som alla andra produkter i läder. Vi rekommenderar dig att använda samma fett som till sadeln. Man
skall dock vara uppmärksam på att färgen på lädret kan ändras något.
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