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Na następujących ilustracjach znajdą Państwo rowery w przypadku których uwzględniono wszystkie niezbędne 
elementy występujące w tej instrukcji obsługi. Ponieważ istnieją różne typy rowerów z różnymi  wariantami wypo-
sażenia, to do danej kategorii zobrazowaliśmy dowolny model roweru.
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Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

chcielibyśmy pogratulować Państwu za dokona-
nie trafnego wyboru i zakupu roweru naszej firmy 
oraz złożyć podziękowanie za wyrażone w ten 
sposób zaufanie. 
Poprzez zakup tego roweru weszli Państwo w 
posiadanie z wysokojakościowego i ekologiczne-
go środka lokomocji, którego używanie powinno 
dostarczyć wiele radości i satysfakcji. Państwa 
specjalistyczny sprzedawca roweru jest również 
ważny w aspekcie doradztwa, jak i montażu 
końcowego. Jest on Państwa osobą kontaktową 
w kwestiach serwisowania, inspekcji, przebudowy 
i wszelkiego rodzaju napraw. Jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek pytania odnośnie naszego produktu, 
 

prosimy w takim przypadku zgłosić się do specjali-
stycznego sprzedawcy.

1.1 konwencje

1.1.1 Prezentacja

wskazówka!
Zwraca Państwa uwagę na informacje, któ-
re wymagają zwiększonej Państwa uwagi 
podczas czytania.

ostrzeżenie!
Zwraca Państwa uwagę na możliwe lekkie 
skaleczenia oraz na prawdopodobne straty 
materialne!

niebezpieczeństwo!
Zwraca Państwa uwagę na możliwe 
poważne lekkie skaleczenia lub nawet na 
wypadek śmiertelny.

niebezpieczeństwo oparzenia się!
Temperatura wynosi powyżej 45°C (ścięcie 
się białka) i może u człowieka spowodować 
poparzenia.

1.1.2     oznaczenia usytuowania

Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi mówi się "z prawej", 
"z lewej", z "przodu", z "tyłu" to mówiący ma na myśli 
będąc w pozycji twarzą do kierunku jazdy.

1.1.3    spis skrótów

1.1.4  Definicje pojęć

 1  słowo wstępne o niniejszej 
  instrukcji obsługi

ósemka
Odchyłka od prawidłowej geome-
trii obracania się felgi nazywana 
jest potocznie "ósemką".

bar
Zazwyczaj stosowana jednostka 
ciśnienia powietrza.

moment obro-
towy

Zwany również momentem do-
ciągania. Informuje on, jak "silnie" 
dokręcona jest śruba.

Din Niemiecki Instytut Normowania

en
Norma Europejska (często związa-
na z DIN)

specjalistyczny 
sprzedawca / 
wyspecjalizo-
wany warsztat

Specjalistyczny sprzedawca i 
wyspecjalizowany warsztat są to 
osoby i firmy autoryzowane przez 
odpowiednie urzędy danego kraju 
i upoważnione jako takie do sprze-
daży i naprawy rowerów. 
Autoryzowani przez nas specjali-
styczni sprzedawcy: Nasza firma 
zezwala jedynie wybranym specja-
listycznym sprzedawcom na obrót i 
naprawę naszych wyrobów.

siła ręki 

Jest to siła, którą jest w stanie 
zadziałać jedną ręką przeciętny, 
dorosły człowiek stosując przy 
tym umiarkowany lub średni 
wysiłek.

Hwk
w Niemczech: 
Izba Rzemieślnicza

iHk
w Niemczech: Izba Przemysłowo-
-Rzemieślnicza

mtb Rower górski

nm
Niutonometr, jednostka momen-
tu obrotowego

Pedelec Silnikowe wspomaganie jazdy

psi
funt na cal kwadratowy; amery-
kańska jednostka ciśnienia 
1 psi = 0,06897 bar

Prawo o 
ruchu 

Drogowym

Niemieckie prawo o ruchu
drogowym

Prawo o do-
puszczaniu do 
ruchu drogo-

wego

Niemieckie prawo o dopuszcza-
niu do ruchu drogowego
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1.2 ogólne informacje do niniejszej
 instrukcji obsługi

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

niniejsza instrukcja obsługi nie służy do 
nauki jazdy na rowerze.

w przypadku nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji obsługi, może dojść do niebez-
piecznej sytuacji drogowej, wywrotki, 
wypadków i strat materialnych!.

• Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej in-
strukcji obsługi jeszcze przed rozpoczęciem 
jazdy na swym rowerze.

• Prosimy mieć na uwadze, aby wszystkie pola 
w punkcie 15 zostały całkowicie wypełnione

• Prosimy mieć na uwadze to, aby do niniej-
szej instrukcji obsługi dołączono również 
instrukcje obsługi zredagowane w Państwa 
języku ojczystym odnoszące się do poszcze-
gólnych komponentów Państwa roweru. 
Zostały one dokładnie wyszczególnione w 
punkcie 16 w świadectwie dostawy. 

• Wszystkie poniżej wymienione części roweru 
zostały przedstawione na poszczególnych 
ilustracjach.

• Zaprezentowane w niniejszej instrukcji 
obsługi ilustracje odnoszą się do pojedyn-
czego przypadku i ważne są dla wszystkich 
rowerów Cube (wyjątek: Pedelecs).

• Prosimy zachować niniejszą instrukcję 
obsługi użytkowania i przekazać ją dalej 
następnemu użytkownikowi.

• W zakresie Państwa obowiązków leży 
sprawdzenie roweru zgodnie z przepisami i 
ewentualne prace zlecić specjaliście.

• Jeśli jakieś fragmenty tej instrukcji obsługi 
nie są dla Państwa jasne, wtedy prosimy 
skonsultować się ze swym specjalistycznym 
sprzedawcą.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

instrukcja obsługi dla dzieci i młodzieży.

1.2.2 Dokumenty towarzyszące

• załączone instrukcje obsługi poszczegól-
nych komponentów

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Z powodu różnorodności istniejących 
komponentów rowerowych niemożliwym 
jest zredagowanie ogólnej, uniwersalnej 
instrukcji obsługi.

jest możliwym, że do tego roweru 
zamontowano komponenty, które nie 
zostały opisane w niniejszej instrukcji 
obsługi.

• Prosimy zatem przestrzegać załączonych 
instrukcji obsługi dla danego komponen-
tu wydanej przez producenta.

• Podane tam instrukcje i informacje nale-
ży respektować w pierwszym rzędzie!

• Prosimy skonsultować się ze swym spe-
cjalistycznym
sprzedawcą.

1.2.3 ilustracje

ilustracje do opisów znajdą Państwo 
bezpośrednio przed lub za poszczególny-
mi tekstami.

1.2.1   Zakres stosowania

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się wyłącznie do 
rowerów zakupionych w naszej firmie od roku pro-
dukcji 2012 i jego właściwej kategorii i serii, zgodnie 
ze specyfikacją  
 
w punkcie 4. 

Niniejsza instrukcja obsługi jest ważna wtedy, gdy 
rower został zakupiony w naszej firmie.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

nowe osiągnięcia techniki mogą prowa-
dzić do zmian w modelach, ich obsługi 
oraz do powstania nowych modeli.

• Prosimy przestrzegać szczegółowych 
instrukcji, jeśli takie zostały podane.

• Prosimy skonsultować się ze swym specjali-
stycznym sprzedawcą 
co do aktualności i obowiązywania niniej-
szej instrukcji obsługi..

nieprawidłowe 
połączenie 

gwintowane

Poluzowaną śrubę można często 
rozpoznać przez jej wystający 
łeb.

stosowane określenia specjalistyczne dla 
części i zespołów roweru znajdą Państwo 
na tablicy z ilustracjami na okładce lub 
na poszczególnych rysunkach.

Akty prawne:

niemieckie prawa ruchu drogowym stVo 
oraz o dopuszczeniu do ruchu drogowe-
go stVZo obowiązują tylko w niemczech.

Przed pierwszym użyciem swego roweru 
prosimy dowiedzieć się, jaki akt prawny 
reguluje użytkowanie rowerów w Państwa 
kraju. Prosimy zwrócić się w tym celu do 
odpowiedniego urzędu i skonsultować 
się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

Prawidłowe 
połączenie 

gwintowane

Pojęcie "prawidłowe połączenie 
gwintowane" oznacza stan w 
którym łby śrub 
 
na całej swej powierzchni dolega-
ją do łączonego elementu.

niniejsza instrukcja obsługi zredagowana 
została dla osób sprawujących opiekę 
pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą, 
która tego typu rowerów używa. 

w przypadku nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji obsługi przez Państwa dzieci lub 
instruowaną młodzież, może dojść do nie-
bezpiecznej sytuacji drogowej, wywrotki, 
wypadków i strat materialnych!.

• Jeśli w niniejszej instrukcji eksploatacji użyto 
sformułowań typu "... Państwo zlecą..." lub "...
Państwo zlecą prace przy swoim rowerze..." 
itp., wtedy intencją jest zwracanie się do 
dziecka lub dziewczyny/młodzieńca będą-
cych w posiadaniu roweru.

• Prosimy razem z zainteresowanymi przestu-
diować tę instrukcję i wyjaśnić im wszystkie 
zagadnienia, a szczególnie ostrzeżenia przed 
niebezpieczeństwami.

• Jako osoba sprawująca opiekę zobowiązani 
są Państwo zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas używania roweru przez swych 
podopiecznych.
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2.1.2    jak powinni Państwo jeździć swym 

rowerem?
niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

• Prosimy usiąść na siodełku lub jechać w 
pozycji stojącej przenosząc ciężar ciała na 
pedały.
Prosimy lewą ręką trzymać lewy uchwyt 
kierownicy, a prawą ręką prawy.

• Prosimy używać rower wyłącznie jako 
środka do przemieszczania się.

2.1.3
gdzie powinni Państwo jeździć 

swym rowerem?

wszystkie rowery naszej produkcji 
podzielone są na kategorie. kategorie 
swego roweru znajdą Państwo na końcu 
niniejszej instrukcji obsługi. kategoria 
ta naniesiona została tam przez sprze-
dawcę podczas kupna (patrz również 
rozdział 4).

kategoria 0 opis modele

Rowery dziecięce
Dziecięce rowery 
górskie
Wielkość opon 
16“-24“

Rowery dziecięce do jazdy po drogach utwardzonych, 
jak:
- ulice wyasfaltowane po których nie jeżdżą pojazdy 
mechaniczne oraz ścieżki rowerowe
- drogi i ulice utwardzone piaskiem, szutrem lub 
podobnym materiałem (np. drogi leśne i polne) i nie są 
używane przez pojazdy mechaniczne

przy czym koła roweru mają stałą styczność z podło-
żem (-> brak podskoków, niejeżdżenie na jednym kole, 
niehamowanie  w sytuacji, gdy tylne koło traci styczność 
z podłożem).

Odpowiedzialność rodziców:
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (prawidłowe 
obchodzenie się z rowerem) oraz instruktaż i kontrola 
sprawności działania kół leżą w zakresie odpowiedzialno-
ści prawnych opiekunów i wychowawców.

kiD 160 / kiD 200 / 
kiD 240

kategoria 1 opis modele

Rowery wyścigowe, 
rowery triathlonowe i 
do jazdy na czas,
rowery fitnessowe i 
miejskie

Do jazdy po drogach utwardzonych, jak:
- drogi i ulice wyasfaltowane i ścieżki rowerowe

przy czym koła roweru mają stałą styczność z podło-
żem (-> brak podskoków, niejeżdżenie na jednym kole, 
niehamowanie  w sytuacji, gdy tylne koło traci styczność 
z podłożem).

Peloton / AXiAl wls 
/ Agree gtc / AXiAl 
wls gtc / litening / 
Aerium HPA / Aerium 
sHPc

sl roAD / eDitor / 
HyDe

kategoria 2 opis modele

Rowery crossowe i 
trekkingowe
(również jako wariant 
Hybrid)
Rowery typu cyc-
lecross

Do jazdy po drogach utwardzonych, jak:
- drogi i ulice wyasfaltowane i ścieżki rowerowe
- drogi i ulice utwardzone piaskiem, szutrem lub podob-
nym materiałem (np. drogi leśne i polne)
- utwardzone szlaki piesze na których nie występują 
korzenie 
progi, kamienie i uskoki lub w niewielkim zakresie,

przy czym koła roweru mają stałą styczność z podłożem 
lub ze względu na niewielkie nierówności jak korzenie 
może mieć miejsce utrata styczności z podłożem (-> brak 
podskoków, niejeżdżenie na jednym kole, niehamowanie 
w sytuacji, gdy tylne koło traci styczność z podłożem).

curVe / nAture / 
cross / tonoPAH

curVe AllroAD / 
nAture AllroAD

kAtHmAnDu / DelHi/ 
touring / trAVel / 
town 
(również jako wariant 
Hybrid)

cross rAce

elly HybriD / suV 
HybriD

 2 w trosce o Państwa bezpie-
czeństwo
 2.1 Prosimy o stosowanie swego roweru  

 zgodnie z przeznaczeniem

 2.1.1    komu wolno jeździć rowerem?

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

• Rowerzysta musi w stosunku do swego ro-
weru dysponować odpowiednią wielkością 
ciała (prosimy skonsultować się w tej spra-
wie z wyspecjalizowanym sprzedawcą).

• Dzieci i młodzież są zobowiązani do pew-
nego opanowania obsługi swego roweru. 
Elementy obsługi (np. dźwignie hamulców) 
muszą być dopasowane do anatomii rąk 
dziecka.

różne instytucje i trenerzy oferują w ra-
mach kursów doskonalenie techniki jaz-
dy. taki kurs pomoże Państwu polepszyć 
technikę jazdy oraz obsługę roweru.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Państwa bezpieczeństwo jazdy na takich 
drogach zależy od rozwijanej prędkości.

w przypadku wykonywania skoków i 
dużej prędkości oraz korzystania z par-
ku rowerowego i zjeżdżaniu po ostrych 
zjazdach występuje niebezpieczeństwo 
wywrotki.

im większa prędkość, tym większe Pań-
stwa ryzyko!

każda droga lub ulica może być uszkodzona 
i stwarzać przeszkody w jeździe.

• W takich strefach prosimy jechać szcze-
gólnie wolno i ostrożnie. Prosimy w razie 
potrzeby przez takie przeszkody przepro-
wadzić swój rower lub nawet go przenieść.

• Skoki i jazdę z dużą prędkością można 
uprawiać tylko wtedy, gdy opanowali 
Państwo tę technikę jazdy.

• Prosimy dostosować użytkowanie swego 
roweru do posiadanych umiejętności jazdy 
i używać odpowiedniego sprzętu ochron-
nego.
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2.1.4   w jakim stanie powinien być Państwa  
 rower, gdy nim Państwo jadą?

Państwa nowy rower jest sprzętem spor-
towym i bez dodatkowego wyposażenia 
według prawa o ruchu drogowym nie 
można nim jeździć w ruchu publicznym.

celem dostosowania roweru do ak-
tualnych przepisów prawa o ruchu 
drogowym, Państwa rower musi się 
charakteryzować podanymi cechami i 
wyposażeniem.

Pełne brzmienie przepisów dla ruchu w 
swym kraju znajdą Państwo w prawie o 
ruchu drogowym lub prosimy skonsul-
tować się ze swym specjalistycznym 
sprzedawcą.

Dokładny tekst przepisu z danymi szcze-
gółowymi znajdą Państwo w internecie 
na następującej stronie: http://www.
gesetze- im-internet.de/stvzo/.

w przypadku eksploatacji poza niemcami 
prosimy przestrzegać obowiązujących w 
Państwa przepisów ruchu drogowego. Pro-
simy skonsultować się ze swym sprzedawcą 
branżowym lub odpowiednim urzędem.

• dwa niezależnie od siebie działające 
hamulce

• dzwonek

•
zasilane przez dynamo oświetlenie przednie 
(biały reflektor) oraz lampa tylna (czerwone 
światło).

Z obowiązku posiadania dynama zwol-
nione są rowery wyścigowe do 11 kg.

również rowery, które są zwolnione z 
obowiązku posiadania dynama muszą 
w ciągu dnia posiadać certyfikowane 
oświetlenie na baterie.

na czas udziału w wyścigach, zawodnicy 
są z tego obowiązku zwolnieni.

• biały odblask z przodu (często zintegro-
wany w reflektorze lampy przedniej), oraz 
czerwony odblask z tyłu

• po dwa żółte światła odblaskowe dla koła 
przedniego i tylnego; alternatywnie opony 
z obustronnymi pasami odblaskowymi.

2.1.5   osprzęt i przeróbki  

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

wielu rowerzystów ma ochotę przebudo-
wać swój rower i dostosować do swych ży-
czeń. widelec, siodełko, pedały, hamulce, 
ogumienie, elementy amortyzacji sprę-
żynowej - występuje wiele możliwości 
dodatkowych zmian w Państwa rowerze.

Prace przy rowerze, również i takie które 
wydają się łatwe, wymagają podstawo-
wej wiedzy, umiejętności oraz sporego 
doświadczenia.

niefachowo wykonane prace przy 
Państwa rowerze mogą doprowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji w czasie jazdy, 
wywrotek, wypadków i strat material-
nych.

• Prosimy stosować wyłącznie certyfikowa-
ny EN osprzęt Wyjątkiem jest komputer 
rowerowy m uchwyt bidonu, o ile zostaną 
zakupione i zamontowane u specjalistyczne-
go sprzedawcy.

• Przy dokonywaniu wyboru osprzętu prosimy 
skonsultować się 
ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

kategorie  3 opis modele

Rowery górskie 
z resorowanym 
widelcem
(również jako wariant 
Hybrid)

Do jazdy po drogach, jak:
- drogi i ulice wyasfaltowane i ścieżki rowerowe
- drogi i ulice utwardzone piaskiem, szutrem lub podob-
nym materiałem (np. drogi leśne i polne)
- utwardzone i nieutwardzone szlaki piesze na których 
częściej występują korzenie, progi, kamienie i uskoki,

przy czym koła roweru mają stałą styczność z podłożem 
lub ze względu na niewielkie nierówności jak korzenie 
może mieć miejsce utrata styczności z podłożem (-> brak 
podskoków, niejeżdżenie na jednym kole, niehamowanie 
w sytuacji, gdy tylne koło traci styczność z podłożem).

Aim / AnAlog / 
Attention / AciD / ltD/ 
rAce one
Access wls 
Access wls HybriD 

Access wls gtc

reAction HPA / 
reAction gtc
reAction HybriD 

elite / elite HybriD 
sHPc

kategoria 4 opis modele

Rowery górskie 
w pełni resorowane
z maks. 160mm 
skokiem sprężyny 
resoru
(również jako wariant 
Hybrid)

Do jazdy na:
- drogi i ulice wyasfaltowane i ścieżki rowerowe
- drogi i ulice utwardzone piaskiem, szutrem lub podob-
nym materiałem (np. drogi leśne i polne)
- utwardzone i nieutwardzone szlaki piesze na których 
częściej występują korzenie, progi, kamienie i większe 
uskoki,
- surowy, nieumocniony teren ze sporadycznymi  skokami 
do ok. 0,5 m.

przy czym koła roweru mają stałą styczność z podłożem 
lub ze względu na niewielkie nierówności jak korzenie 
może mieć miejsce utrata styczności z podłożem (-> 
niejeżdżenie na jednym kole, niehamowanie w sytuacji, 
gdy tylne koło traci styczność z podłożem).

Ams 100/130/150 

stereo 120/140/160
stereo HybriD 120/140

sting wls 120/140

fritZZ 160

kategoria 5 opis modele

Rowery górskie 
w pełni resorowane
z 180/190mm 
skokiem sprężyny 
resoru

jak kategoria 5 
do tego jazda na/w:
- dopuszczone ścieżki downhillowe (ostre zjazdy) oraz 
instalacje sportowe i parki rowerowe  

Rowery tej kategorii powinny ze względu na silne 
obciążenia być obowiązkowo kontrolowane pod kątem 
możliwych uszkodzeń po każdej jeździe.

HAnZZ 
fritZZ 180

kategoria 6 opis modele

Rowery downhil-
lowej (do ostrych 
zjazdów)
w pełni resorowane
z 200mm
skokiem sprężyny 
resoru

jak kategoria 5 
do tego jazda na/w:
- dopuszczone ścieżki downhillowe (ostre zjazd) oraz 
instalacje sportowe i parki rowerowe  

Rowery tej kategorii powinny ze względu na silne 
obciążenia być obowiązkowo kontrolowane pod kątem 
możliwych uszkodzeń po każdej jeździe.

two15

• po dwa żółte światła odblaskowe na pedale 
prawym i lewym

wszystkie elementy oświetlenia i odbla-
skowe muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania.

Dopuszczenie do użytkowania poznają 
Państwo po literze znakującej "k", linii 
falistej i kilkucyfrowej liczbie.

w kwestii prawidłowego mocowania 
prosimy skonsultować się ze swym spe-
cjalistycznym sprzedawcą.
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2.1.7    trening na rolkach

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

trening na rolkach
używanie urządzeń do treningu na 
rolkach ze stałą ramą, kierownicą lub z 
mocowaniem widelca może spowodować 
uszkodzenie Państwa roweru.

Zabrania się używania urządzeń do 
treningu na rolkach w których Państwa 
rower zamocowany jest za widelec, kie-
rownicę lub ramę.

ramy carbonowe (kompozyt włókna 
węglowego i żywicy) są generalnie przy-
stosowane jedynie do użytkowaniu na 
swobodnym urządzeniu do treningu na 
rolkach (gdzie nie ma mocowania). 

2.2       Pozostałe zagrożenia

2.2.1  Zagrożenia ze strony błędnego montażu  
 końcowego montaż końcowy

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędnie wykonany montaż końcowy 
Państwa roweru może prowadzić do sytu-
acji niebezpiecznych w czasie jazdy, wy-
wrotek, wypadków i strat materialnych.

Prosimy zlecić swemu specjalistycznemu 
sprzedawcy potwierdzenie prawidłowo-
ści montażu końcowego oraz regulacji 
siodełka. 
Prosimy skorzystać z formularza zawarte-
go w niniejszej instrukcji obsługi.

2.2.2 Zagrożenia ze strony niewłaściwego 
 użytkowania

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

w przypadku nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji obsługi, może dojść do niebez-
piecznej sytuacji drogowej, wywrotki, 
wypadków i strat materialnych!.

• Prosimy przestrzegać instrukcji z rozdziału 2.1.3.

• Przy wyborze roweru prosimy się kierować 
jego przydatnością do planowanego zasto-
sowania. (patrz punkty 2.1 oraz 4.1)

2.1.6   Przewożenie dzieci i pakunków, 

 przyczepki rowerowej

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

transport dzieci i ładunku jest związany 
ze zwiększonym ryzykiem wypadku. 
wiele modeli rowerów nie jest przysto-
sowanych do montażu bagażników lub 
fotelików dla dzieci.

ładunki prosimy przewozić wyłącznie na 
lub w odpowiednich systemach nośnych. 
są nimi odpowiednie torby rowerowe lub 
dopuszczone przez producenta bagaż-
niki. Prosimy skonsultować się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

bagażniki wolno jest montować wyłącz-
nie na przystosowanych do tego ele-
mentach mocujących na następujących 
seriach/modelach.

–   Cross
–   Trekking/City
–   Rower górski z przewidzianą 
      możliwością mocowania

2.2.3   niebezpieczeństwo oparzenia się

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

niebezpieczeństwo oparzenia się!

Po dłuższej jeździe, felgi roweru i tarcze 
hamulcowe mogą się silnie rozgrzać.

• Bezpośrednio po zakończeniu jazdy prosimy 
nie dotykać felg oraz tarcz hamulcowych.

• Przed dotknięciem prosimy odczekać, aż 
felgi i tarcze hamulcowe ostygną.

• W celu sprawdzenia temperatury prosimy 
lekko i krótko dotknąć gołym palcem felg i 
tarcz hamulcowych. 
Jeśli czują Państwo, że są gorące, wtedy 
prosimy odczekać kilka minut i powtarzać 
to sprawdzenie, aż stwierdzą, że felgi i tarcze 
hamulcowe ostygły.

2.2.4   Pozostałe zagrożenia i 
 instrukcje bezpieczeństwa

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
w przypadku nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji obsługi, może dojść do niebez-
piecznej sytuacji drogowej, wywrotki, 
wypadków i strat materialnych!.

• Prosimy przestrzegać przepisów ruchu dro-
gowego obowiązujących w swym kraju.

• Na czas jazdy rowerem prosimy założyć kask.

• Prosimy jechać rozważnie i defensywnie.

• Prosimy zaniechać jazdy w przypadku spoży-
cia alkoholu.

• Prosimy jechać tak, aby zawsze mieć kontro-
lę nad swym rowerem i w razie wystąpienia 
nagłej zmiany sytuacji drogowej nie znaleźć 
się w sytuacji przymusowej.

• Gdy jest mokro, wtedy skuteczność działania 
hamulców zmniejsza się. Droga hamowania 
wydłuża się.

• Prosimy podczas jazdy rowerem mieć na 
sobie właściwy ubiór, który nie ogranicza 
obsługi roweru i widoczności.

• Prosimy jechać w spodniach ściśle przyle-
gających do nóg. Luźne elementy odzieży 
mogą zostać pochwycone przez rower i 
spowodować poważną wywrotkę.

• Nasze przedsiębiorstwo zabrania wymiany 
widelca przedniego koła w celu dokonania 
zmiany wyposażenia..
Jeśli w ramach prac naprawczych konieczna 
jest wymiana, wtedy wolno jest wbudować 
wyłącznie widelec naszej produkcji, dostoso-
wany do Państwa modelu roweru.
Prosimy skonsultować się z naszym autory-
zowanym, specjalistycznym sprzedawcą.

• Zabrania się doposażania wszystkich na-
szych rowerów w napędy elektryczne!

• Wszelkie elementy w Państwa rowerze 
nie powinny być zmieniane co do swych 
własności.

• Wszelkie dobudówki, przeróbki, serwisowa-
nie i inne prace przy swoim rowerze prosimy 
zlecać swemu warsztatowi specjalistycznemu.

• Prosimy mieć na uwadze, aby każdy, kto do-
konuje zmian w konstrukcji roweru również 
za te zmiany odpowiada.

• Foteliki dziecięce wolno jest montować 
wyłącznie na przewidzianych do tego celu 
bagażnikach. Prosimy skonsultować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Maksymalne obciążenie dodatkowe wynosi 
25 kg.

uwAgA: 

niektóre bagażniki dopuszczone są do 
mniejszych obciążeń. 
Prosimy przestrzegać instrukcji obsługi 
wydanej przez producenta bagażnika.

• Prosimy mieć na uwadze, aby nie przekro-
czyć dopuszczalnej masy całkowitej  z dzieć-
mi i bagażem (patrz tabela w punkcie 3.2).

• Prosimy mieć na uwadze zabezpieczenie 
ładunku. 
Elementy ładunku nie powinny dotykać 
ruchomych zespołów roweru (kół roweru, 
napędu, łańcucha, hamulców) oraz utrud-
niać działania i obsługi Państwa roweru.

• Prosimy nie przekraczać dopuszczalnej masy 
całkowitej, patrz rozdział 3.2.

• Prosimy postawić cały przewożony ładunek 
na rowerze wraz z rowerem na legalizowanej 
wadze

• Prosimy dowiedzieć się o masę całkowitą 
swego roweru wraz z całym ładunkiem  (bez 
dzieci!), 
dzieci prosimy zważyć osobno na wadze 
osobowej i dodać otrzymane wyniki:

• Ładunek pogarsza warunki jazdy.

• Ładunek wydłuża drogę hamowania.

• Prosimy dostosować technikę jazdy do 
warunków!

• Zabrania się montażu i użytkowania przy-
czepek rowerowych do naszych rowerów, o 
ile nie są to odpowiednie
modele rowerów do tego dopuszczone.
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3 Zakres dostawy, 
 dane techniczne
3.1 Zakres dostawy,

• kompletny rower, bez pedałów lub

• zastaw ramy 
Świadectwo dostawy oraz wszystkie inne 
ważne instrukcje obsługi od poszczególnych 
producentów będących dostawcami kom-
ponentów w załączeniu do instrukcji.
W przypadku ramy carbonowej i pedeleców 
(silnikowego wspomagania jazdy) prosimy 
przestrzegać dodatkowej instrukcji obsługi.

3.2 Dane techniczne
Dopuszczalna masa całkowita
 = 
rower z całym obciążeniem dobudów-
kami
+
 masa ciała wraz z ubraniem i pakunkiem 
(plecak)

(*): 16“ lub 20“ oznacza wielkość koła ro-
weru. jest to podane na oponie. Prosimy 
skonsultować się ze swym specjalistycz-
nym sprzedawcą.
Prosimy mieć na uwadze to, że przy stoso-
waniu komponentów ze stopów lekkich, 
np specjalnych kół  obowiązuje ograni-
czenie wielkości masy ładunku, jakim 
można obciążyć rower.  
Prosimy zasięgnąć tych informacji z in-
strukcji dla danego komponentu wydanej 
przez producenta.

Przykład 1: 
Zestaw kół do roweru wyścigowego o do-
puszczalnej masie obciążenia całkowitego 90 
kg zmniejsza dopuszczalne obciążenie całko-
wite roweru wyścigowego ze 115 do 90 kg.

Przykład 2: 
Bagażnik o dopuszczalnej masie obciążenia 
całkowitego 20 kg zmniejsza dopuszczalne 
obciążenie całkowite roweru trekkingowego 
ze 140 do 135 kg.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

nowe osiągnięcia techniki mogą prowa-
dzić do zmian w modelach, ich danych 
technicznych oraz do powstania nowych 
modeli.

• Prosimy przestrzegać szczegółowych 
instrukcji, 
jeśli takie zostały podane.

• Prosimy skonsultować się ze swym specjali-
stycznym sprzedawcą 
aktualność danych technicznych.

Dopuszczalna 
masa całko-
wita

Rower wyścigowy: 115 kg 
Rower górski 115 kg

Rower trekkingowy:
Bagażnik

115 kg + 
25 kg 
Bagażnik

Trekking z pełnym 
wyposażeniem

115 kg + 
25 kg (ba-
gażnik)

Rower dziecięcy do 
16 (*) 

30 kg

Rower dziecięcy od 
20 (*)

 105 kg

BMX 105kg

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

obracające się koła roweru mogą skale-
czyć Państwa ręce lub inne części ciała.

• Prosimy trzymać z dala ręce i inne części 
ciała od obracających się kół roweru!

• Prosimy trzymać z dala ręce i inne części 
ciała od poruszających się elementów (np. 
resorów, dźwigni nawrotnych, hamulców, ...)!

• Prosimy mieć na uwadze, aby dzieci siedzące 
na foteliku dziecięcym nie miały styczności z 
obracającymi się kołami roweru lub innymi 
elementami ruchomymi.

2.3 utylizacja

Prosimy o ekologiczną utylizację roweru 
po jego zużyciu się. 

Prosimy skonsultować się w tej sprawie 
ze swym specjalistycznym sprzedawcą 
lub zwrócić się do kierownictwa punktu 
zbiórki surowców wtórnych.

3.3 momenty obrotowe,
 połączenia gwintowane.

4 budowa i zasada działania
4.1 kategorie

Nasze rowery dzielą się na następujące kategorie. W 
ramach kategorii występują różne serie.

• Rowery górskie 
- Fully (= koło przednie i tylne resorowane, 
patrz również rozdział 4.2.1)

-Hardtail (= koło przednie resorowane, koło tylne 
bez resorowania, patrz również rozdział 4.2.2) 

kategoria i model oraz pozostałe dane Państwa 
roweru znajdują się w 
świadectwie dostawy na końcu niniejszej 
instrukcji eksploatacji.

Podczas zakupu prosimy wraz ze swym spe-
cjalistycznym sprzedawcą rowerów sprawdzić 
prawidłowość wypełnienia formularza!

• Prosimy nie przekraczać dopuszczalnej masy 
całkowitej, patrz rozdział 3.2.

• Prosimy przestrzegać instrukcji serwisowania i 
konserwacji podanych w rozdziale 12 i 13.

element konstrukcyjny Producent model / typ Połączenie
rodzaj połą-

czenia

moment dokręcania 

(nm)

Rura siodełka

Syntace P6

Zacisk 
Siodełko

2 Śruba 6-8

Easton EA30 2 Śruba 8

RFR
1 Śruba

+ 1 pokrętło 
nastawcze

8-10

Wychwyt 2 Śruba 8-10

FSA SL-280 1 Śruba 16,5

Triathlon Aluminium 2 Śruba 8-10

Ritchey TT Stubby 1 Śruba 12

Rura siodełka Triathlon Carbon
Zacisk 

Sanie siodełka
2 Śruba 5-6

Zacisk rury siodełka 
Rama

Rama aluminiowa

Zacisk
Rura siodełka

1 Śruba 5-8

Rama tytanowa 1 Śruba 5-8

Rama karbnowa 1 Śruba 5-6

Carbonowa rura
siodełka

1 Śruba

5-6
(prosimy przestrzegać 
dodatkowej instrukcji

rury siodełka)

Tria Alu 2 Śruba 4-5

Tria Carbon

2 Śruba 
(pierścień 
mocujący)

1 Śruba
(Obejma)

2-3
2-3

Uchwyt bidonu
Rama

Wszystkie Wszystkie
Połączenia gwin-
towane uchwytu 

bidonu
2 Śruby 3

Zacisk prowadzenia cięgna Wszystkie Wszystkie na śrubę 3

Mocowanie 
Bagażnik

Wszystkie Wszystkie
Przymocowanie

Bagażnik
na śrubę 6

• Rowery crossowe • Rowery cyclocrossowe

• Rowery wyścigowe: • Rowery fitnessowe / 
miejskie

• Rowery trekkingowe: • Pedelec
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4.2.4    rowery crossowe / kategoria 2

 Cechy wyposażenia, jak przynależność do rowerów górskich, felgi o średnicy 28“ (662mm) oraz szerokość  
 opon do 42 mm. Zakresy zastosowania i klasyfikacja Państwa roweru znajdują się w rozdziale 2.1.3

4.2 kategorie / przegląd modeli

4.2.2  rowery wyścigowe / triathlonowe / do jazdy na czas / kategoria 1

 brak wyposażenia według prawa o ruchu drogowym, przełączanie trybów przez łańcuch, hamulce felgo 
 we, koła o średnicy 28“ (662 mm) zakresy zastosowania i klasyfikacja Państwa roweru znajdują się w   
 rozdziale 2.1.3

4.2.5 rowery trekkingowe/ rowery trek-
kingowe HybriD/
kategoria 2 cechy dodatkowe:

Wyposażenie według prawa o ruchu 
drogowym, przełączanie trybów przez 
łańcuch lub przełączanie trybów w tylnej 
piaście, bagażnik, ochrona przed rozpry-
skiem ("błotniki ochronne"), koła o średnicy 
felgi 28" (662 mm). Zakresy zastosowania i 
klasyfikacja Państwa roweru znajdują się w 
rozdziale 2.1.3

– szerokość opon do 42 mm
– oświetlenie, odblaski i dzwonek

4.2.6 cyclocrossy/ kategoria 2

 brak wyposażenia według prawa o ruchu   
 drogowym, przełączanie trybów przez   
 łańcuch, koła o średnicy felgi 
 28“ (662 mm) zakresy zastosowania i 
 klasyfikacja Państwa roweru znajdują 
 się w rozdziale 2.1.3

 cechy dodatkowe:

 -  ogumienie klockowe
 – hamulce felgowe lub tarczowe

4.2.3 rowery fitnessowe / miejskie / kate-
goria 1

cechy dodatkowe:

brak wyposażenia według prawa o ruchu dro-
gowym, przełączanie trybów przez łańcuch 
lub przełączanie trybów w tylnej piaście, koła 
o średnicy felgi 28" (662 mm). 

 – kierownica prosta lub właściwa dla rowerów 
        górskich
 – szerokość opon od 25 mm do 42 mm
 –hamulce felgowe lub tarczowe

4.2.1    rowery dziecięce / kategoria 0

 Cechy wyposażenia, jak przynależność do rowerów górskich, hamulce felgowe, hamulce tarczowe, koła z  
 felgami o średnicy  16“, 20“, 24“, jak również modele według prawa o dopuszczeniu do ruchu drogowego,  
 przełączanie trybów przez łańcuch lub przełączanie trybów w tylnej piaście, zakresy zastosowania i  
 klasyfikacja Państwa roweru znajdują się w rozdziale 2.1.3
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4.2.8 rowery w pełni resorowane fully/ rowery w pełni resorowane fully HybriD (w pełni  
 resorowane z maksymalnym skokiem sprężyny resoru 160 mm) / kategoria 4

 Fullys są rowerami górskimi z resorowanym kołem przednim i tylnym, których zakresy zastosowania okre 
 ślone są przez skok sprężyny resoru i wyposażenie. Zakresy zastosowania i klasyfikacja Państwa roweru  
 znajdują się w rozdziale 2.1.3

4.2.7  rowery połowicznie resorowane Hardtail / połowicznie resorowane Hardtail HybriD /  
 rowery górskie z resorowanym widelcem / kategoria 3

 Hardtale są rowerami górskimi z resorowanym kołem przednim, których zakresy zastosowania określone  
 są przez skok sprężyny resoru i wyposażenie. Zakresy zastosowania i klasyfikacja Państwa roweru znajdują  
 się w rozdziale 2.1.3

4.2.10   rowery do ostrych zjazdów Downhill (w pełni resorowane z maksymalnym skokiem 
sprężyny resoru 215 mm) / kategoria 6

Rowery do ostrych zjazdów Downhill są rowerami górskimi z resorowanym kołem przednim i tylnym, których 
zakresy zastosowania określone są przez skok sprężyny resoru i wyposażenie. Zakresy zastosowania i klasyfikacja 
Państwa roweru znajdują się w rozdziale 2.1.3

4.2.9 rowery górskie w pełni resorowane fully  (w pelni rosorowane (z maksymalnym skokiem  
 sprężyny resoru 180/190 mm) / kategoria 5
 Fullys są rowerami górskimi z resorowanym kołem przednim i tylnym, których zakresy zastosowania okre 
 ślone są przez skok sprężyny resoru i wyposażenie. Zakresy zastosowania i klasyfikacja Państwa roweru  
 znajdują się w rozdziale 2.1.3
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4.3  informacje ogólne

4.3.1   Hamulce

 Państwa rower posiada jeden lub dwa 
niezależnie od siebie działające hamulce felgowe lub 
tarczowe (patrz rozdział 4.1 – 4.7).

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędna obsługa hamulców może prowa-
dzić do sytuacji niebezpiecznych, wywro-
tek wypadków i strat materialnych.

• Prosimy zapoznać się z działaniem hamul-
ców.

• Prosimy ustalić, która dźwignia odpowiada 
za hamowanie przedniego, a która za hamo-
wanie tylnego koła.

• Prosimy w tym celu naciskać na poszczegól-
ne dźwignie hamulcowe. Na przedniej lub 
tylnej feldze mogą Państwo zaobserwować 
otwieranie się i zamykanie szczęki hamulco-
wej z klockami.

4.3.2 Przerzutki

Państwa rower posiada

rama czteroprzegubowa 

Ilość przegubów można łatwo policzyć. Podpórki 
elementu resoru nie zalicza się do przegubu.

• przerzutkę łańcuchową oraz mechanizm 
korby transmisyjnej z jednym, dwoma lub 
trzema zębatymi kołami łańcuchowymi.
Przerzutka ta ma za zadanie przy każdej 
prędkości ułatwić Państwu dobór odpo-
wiedniego biegu podczas np. pokonywania 
wzniesień.

• Ilość możliwych biegów obliczą Państwo 
następująco:
Przerzutka łańcuchowa: Ilość zębatych kół 
łańcuchowych z przodu pomnożona przez 
ilość zębatych kół łańcuchowych z tyłu np. 2 
koła z przodu x 10 kół z tyłu = 20 biegów

• Biegi w piaście: Prosimy popatrzeć na dane 
na korpusie piasty lub na dźwigni przełą-
czania

4.3.3 rama i widelec

rama rowerowa występuje w następują-
cych wersjach:

nieresorowana: ze sztywnym widelcem oraz 
sztywną ramą występującą w następujących 
seriach rowerów:

- rowery wyścigowe
– rowery cyclocrossowe
– rowery fitnessowe / miejskie
– rowery trekkingowe (nie wszystkie  
   modele)

• półresorowane („Hardtail“): z resorowanym 
widelcem i sztywną ramą, występujące w 
następujących seriach:

– rowery górskie
– rowery crossowe
– rowery trekkingowe (nie wszystkie modele)

• w pełni resorowane („Fully“ lub „Full-
-Suspension“): z resorowaniem widelca oraz 
tylnego koła

w przypadku rowerów w pełni resorowanych 
występują różne systemy resorowania o różnych 
ilościach przegubów.

4.4 materiał ramy / informacje o 
 karbonie

Nowoczesne ramy rowerowe wykonywane są ze 
stopów aluminium, carbonu, stali lub tytanu.

materiał z którego wykonana jest rama 
Państwa roweru podany jest w punkcie 16 
świadectwa dostawy lub można o niego 
spytać swego specjalistycznego sprze-
dawcę.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

carbon jest nowoczesnym materiałem do 
budowy rowerów i pojazdów. elementy 
carbonowe są jednak czułe i wrażliwe. 

karbon to obiegowe określenie na materiał 
kompozytowy wykonany z włókien węglowych i 
żywicy tworzywa sztucznego. oznacza on mate-
riał w którym włókna węglowe rozmieszczone są 
warstwowo w tworzywie sztucznym tworzącym 
osnową.

4.4.1   informacje o konstrukcji ramy

Produkcja tego wysokiej klasy materiału odbywa 
się ręcznie. Z tego powodu mogą wystąpić pewne 
różnice w wykończeniu, które nie stanowią podstawy 
do reklamacji.

4.4.2   tak należy się obchodzić z 

 ramą carbonową swego roweru.

1. w żadnym wypadku prosimy nie mon-
tować obejm, śrubunków, zacisków lub 
innych elementów wywierających siłę 
mechaniczną na rurę carbonową.

2. mocowanie na stelażu montażowym lub 
w innych zaciskach

• Prosimy nigdy nie mocować swego roweru 
za rurę carbonową lub za carbonową rurę 
siodełka w szczękach zaciskowych stelażu 
montażowego.

3. ostrożnie przy używaniu kłódek i 
zamków pałąkowych! Zamki te i kłódki 
też w pewnych okolicznościach mogą 
uszkodzić ramę Państwa roweru!

• Przy stosowaniu zamków pałąkowych i 
kłódek należy również mieć na uwadze to, 
aby jedynie dotykały rury ramy carbonowej, 
ale jej nie ściskały.

4. obejma zaciskowa siodełka / 
rura siodełka:

• Przepisowy moment dokręcania śruby obej-
my zaciskowej siodełka wynosi 
5 – 6 Nm

• Rury siodełka nie wolno docierać, ani jej 
obrać mechanicznie.

• Po wywrotce prosimy skonsultować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Rury siodełka i słupka nie wolno smaro-
wać. Wolno stosować wyłącznie pastę do 
carbonu.

• Aluminiowe rury siodełka wolno montować 
tylko przy zastosowaniu pasty do carbonu.

• Zacisku siodełka przy wyjętej rurze siodełka 
nie wolno zaciskać.

błąd montażu lub niewłaściwe użytkowanie 
może spowodować złamania i pęknięcia, 
a więc wywołać sytuację niebezpieczną, 
jak wywrotki, wypadki i straty materialne.

• Prosimy koniecznie przestrzegać wszystkich 
poniższych instrukcji na temat użytkowania 
elementów carbonowych,

• W przypadku pojawienia się pytań odnośnie 
obchodzenia się z elementami carbonowy-
mi, prosimy o skonsultowanie się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.
Niebezpieczeństwo wypadku i strat mate-
rialnych!

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

obciążenia udarowe i gwałtowne od-
działywania mechaniczne występujące 
podczas użytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem  (patrz rozdział 2.1.3 oraz 
4.1) oraz uderzenia kamieni mogą dopro-
wadzić do niewidocznych uszkodzeń włó-
kien carbonowych (węglowych) i/lub do 
rozwarstwienia się laminatu (=rozklejenia 
się sklejonych warstw carbonowych). 

takie wstępne uszkodzenia wraz z siłami 
występującymi podczas użytkowania 
mogą spowodować gwałtowne pęknięcie 
lub złamanie elementów carbonowych 
i wystąpienie niebezpiecznych sytuacji 
w czasie jazdy jak wywrotki, wypadki i 
straty materialne.

• Prosimy użytkować swój rower wyłącznie w 
celu do tego wyznaczonym (patrz rozdział 
2.1.3 oraz 4.1).

• Po wywrotce lub innym zdarzeniu wywołującym 
oddziaływanie mechaniczne niespotykany w 
normalnej eksploatacji, rama carbonowa może 
się już nie nadawać do użytku

• Po wywrotce prosimy skonsultować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą.
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5. uchwyt bidonu

• Komplety połączeń gwintowanych prze-
widziane są do mocowania dostępnych w 
handlu uchwyt do bidonu. Maksymalny mo-
ment siły dokręcania śrub w celu mocowania 
uchwytu do bidonu do ramy wynosi 4 Nm.

6. trening na rolkach:

• Zabrania się mocowania roweru na rolko-
wych urządzeniach posiadających sztywne, 
stałe zaciski. Spowodowane zaciśnięcie wpu-
stów do mocowania osi w ramie, względnie 
osi szybkozaciskowej wywołuje naprężenia, 
które są znacznie większe niż dozwolone w 
czasie normalnej eksploatacji. Może w ten 
sposób dojść do uszkodzeń ramy roweru.

7. transport

• Podczas transportu rowerów z ramą 
carbonową należy zachować szczególną 
ostrożność.

• Prosimy chronić ramę w szczególności przed 
kontaktem z innymi elementami. Prosimy 
użyć do tego celu okrycia itp.

• Nie wolno stosować systemów stojaków ro-
werowych, które do mocowania i przytwier-
dzania używają elementów zaciskowych. 
Przez siły zaciskające może dojść do uszko-
dzenia rur lub wpustów do mocowania osi.

• Prosimy na ramie niczego nie kłaść.

• Prosimy mieć na uwadze to, aby rower pod-
czas transportu nie przemieszczał się.

5  rama roweru /
  komplet ramy roweru

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędy podczas montażu ramy Państwa 
roweru mogą prowadzić do poważnych 
wywrotek! niektóre z naszych ram ro-
werowych otrzymają Państwo osobno 
i mogą je wyposażyć według własnego 
uznania. należy koniecznie przestrzegać  
następujących instrukcji.

6  Przed pierwszym użyciem

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędnie przygotowany do jazdy rower 
może prowadzić do sytuacji niebezpiecz-
nych w czasie jazdy, wywrotek, wypad-
ków i strat materialnych.

takie niebezpieczeństwo występuje 
wtedy, gdy nie zapoznają się Państwo ze 
swym nowym rowerem i jego obsługą. 

• Prosimy dokonać kontroli swego roweru 
według punktu 7.

• Prosimy przed pierwszą jazdą zapoznać się 
ze swym rowerem. Prosimy w szczególności 
ustalić, jaka dźwignia hamulcowa odpowiada 
za hamowanie przedniego, a jaka za hamo-
wanie tylnego koła., patrz rozdział 4.8.1.

• Nowoczesne hamulce mają bardzo dużą sku-
teczność działania. Zbyt silne naciśnięcie na 
dźwignię może spowodować zablokowanie 
danego koła i spowodować wywrotkę.

• Prosimy wypróbować charakterystykę 
działania hamulców swego roweru na jakimś 
bezpiecznym terenie.

• W przypadku nowych hamulców felgowych 
oraz po wymianie gumowych klocków 
hamulcowych, pełna skuteczność hamo-
wania powstaje dopiero po pewnym czasie 
użytkowania. Prosimy to uwzględnić, gdyż 
na początku droga hamowania jest nieco 
dłuższa.

• Hamulce tarczowe muszą się najpierw do-
trzeć Pełna skuteczność hamowania powstaje 
dopiero po pewnym czasie użytkowania. 
Prosimy przestrzegać załączoną instruk-
cję docierania wydaną przez producenta 
hamulców. 

• Jeśli Państwa rower wyposażony jest opcjo-
nalnie w pedały zaczepiane, które łączą się 
z butem jadącego, wtedy przed użyciem 
prosimy przećwiczyć wsiadanie i wysiadanie 
z roweru. Pedały zaczepiane nie są pedałami 
bezpieczeństwa.

• Jeśli po zakupie, do transportu Państwa rowe-
ru będzie trzeba zdemontować rurę siodełka 
oraz przednie i/lub tylne koło, wtedy prosimy 
przestrzegać instrukcji z rozdziału 11.

1. Prosimy wyegzekwować od swego spe-
cjalistycznego sprzedawcy potwierdzenie 
prawidłowości montażu końcowego oraz 
kontrolę gotowości do jazdy Państwa 
roweru. 

Dokładne regulacje oraz niewielkie zmia-
ny mogą Państwo wykonać sami według 
opisu w rozdziale 8.2 oraz 8.3.

2. Prosimy zlecić swemu sprzedawcy bran-
żowemu ustawienie właściwej pozycji 
siodełka.

3. Prosimy wsiąść na swój rower dopiero 
wtedy, gdy Państwa specjalistyczny 
sprzedawca dzielił wszystkich koniecz-
nych informacji na temat Państwa roweru. 

4. Prosimy przed pierwszym użyciem zapo-
znać się z rozdziałem 8.

7  Przed każdą jazdą

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędnie przygotowany do jazdy rower 
może prowadzić do sytuacji niebezpiecz-
nych w czasie jazdy, wywrotek, wypad-
ków i strat materialnych.

istnieje możliwość, że Państwa rower nie-
spodziewanie się popsuje lub ktoś obcy 
dokona przy nim jakichś manipulacji.

• Prosimy przed każdą jazdą kontrolować, czy 
Państwa rower jest w bezpiecznym stanie 
gotowości do jazdy. 

• Prosimy zapoznać się z prawidłowym sta-
nem swego roweru, gdy jest jeszcze nowy, 
aby mogli Państwo stwierdzić wszelkie od-
stępstwa od prawidłowego stanu (wskazane 
jest wykonać samodzielnie fotografie).

• Prosimy niezwłocznie zwrócić się do swego 
specjalistycznego sprzedawcy, jeśli stwier-
dzą Państwo, że stan roweru odbiega od 
normy.

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero 
wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjali-
stycznego sprzedawcę naprawiony.

• Na montaż naszych ram udzielamy zezwole-
nia wyłącznie autoryzowanym specjalistycz-
nym sprzedawcom.

• Osoba, która montuje ramę rowerową w 
kompletny rower jest uważany za produ-
centa i jest odpowiedzialny ze ewentualne 
błędy montażowe.

• Niniejsza instrukcja obsługi nie niej instruk-
cją montażu Państwa ramy rowerowej.

• Do montażu prosimy stosować wyłącznie 
certyfikowanego przez EN markowego 
osprzętu oraz dostosowanego do danej 
ramy rowerowej. Poznają go Państwo po 
następujących cechach:

-  Dane producenta z pełnym adresem
-   Dane o przeprowadzonych badaniach i    
   dyrektywach do badań z numerem normy    
    EN
-   Wyczerpującą i jasną informację o 
    produkcie wraz z instrukcją montażową w 
    Państwa języku ojczystym

• W przypadku pytań w kwestii właściwego 
osprzętu prosimy skonsultować się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

• Prosimy przestrzegać instrukcji w kwestii
widelca koła przedniego w punkcie 2.1.5.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Do tej ramy wolno jest wbudować wyłącz-
nie sztywny, nieresorowany widelec koła 
przedniego posiadający nasze dopusz-
czenie. Prosimy skonsultować się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą. 

- rower wyścigowy, wszystkie modele

- rower fitnessowy / miejski, wszystkie  
   modele

- rower typu cyclocross, wszystkie modele

-  rower trekkingowy ze stałą geometrią   
    sztywnego widelca wszystkie modele
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Opisane w następnym podrozdziale elemen-
ty nie występują we wszystkich rowerach. 
Niektóre elementy mogły zostać zamonto-
wane dodatkowo.

Prosimy na podstawie ilustracji w rozdziale 
4 stwierdzić, jakie wyposażenie posiada 
Państwa rower. Prosimy wykonać stosowne 
badania.

Jeśli nie są Państwo pewni lub mają pytania, 
wtedy prosimy zwrócić się do swego specja-
listycznego sprzedawcy.

1. Prosimy dokonać oględzin swego roweru:

• Prosimy sprawdzić wszystkie śruby mocują-
ce pok kątem właściwego dokręcenia (patrz 
rozdział 3.3). 

• Prosimy sprawdzić cały rower pod wzglę-
dem karbów, nadłamań, głębokich zdrapań i 
innych szkodzeń mechanicznych.

2. w razie stwierdzenia usterek podczas 
oględzin, prosimy zwrócić się do swego 
specjalistycznego sprzedawcy.

7.1 kontrola kół

koło jezdne przednie i tylne nazywane 
będą tu kołem. 

koło składa się z następujących części:

• Piasta

• Zębate koła łańcuchowe lub pakiet zębatych 
kół łańcuchowych (tylko na piaście tylnej)

• Tarcza hamulcowa (jeśli występuje)

• Szprychy

• Felga oraz 
ogumienie (patrz następne pole)

jak dotąd, występują trzy różne typy 
ogumienia: 

• Opony drutowe i zginane: Ten najczęściej 
spotykany rodzaj ogumienia zbudowany 
jest z:
- opony

- dętki z taśmą felgi 
   (tylko dla  felg z otworami na szprychy)

W oponie znajdują się druty lub wywijka, 
które podczas pompowania zaciska się na 
wewnętrznej flance felgi.

Zakres zastosowania: Wszystkie kategorie

• Opony bezdętkowe:

Specjalne felgi (otwory na szprychy za-
mknięte szczelnie lub nie) oraz opony przy-
legają do siebie hermetycznie i powodują, że 
dętka staje się zbędna. 
W razie "złapania gumy" można ją jednak 
zamontować.

Zakres zastosowania: Rowery górskie, rowe-
ry crossowe, rowery wyścigowe/szosowe

• Opony dętkowe:

Dętka jest zespolona z oponą. Opona wraz 
z dętką są podczas montażu przyklejane do 
felgi posiadającej odpowiednią konstrukcję. 
Należy przy tym mieć na uwadze przepisy 
montażowe producentów opon, kleju i felgi. 
Prosimy przestrzegać instrukcji z rozdziału 
7.1.3.

Zakres zastosowania: Rower wyścigowy/
szosowy

Rodzaj ogumienia i jej wielkość podany jest 
w punkcie 16 świadectwa dostawy lub moż-
na o niego spytać swego specjalistycznego 
sprzedawcę.

W przypadku rowerów z wyposażeniem zgodnym 
z prawem o dopuszczeniu do ruchu drogowego 
można zamontować odblaski felgowe.

7.1.1 kontrola montażu
1. Prosimy silnie potrząsać oba koła prosto-

padle do kierunku jazdy. 

•

•

•

Koła nie powinny się poruszać w zacisku 

Zacisk szybkiego działania musi być za-
mknięty (patrz rozdział 8.8).

Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

2. w razie stwierdzenia usterek podczas 
oględzin, prosimy zwrócić się do swego 
specjalistycznego sprzedawcy.

7.1.2 kontrola felg

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Zużyte felgi i/lub 
duże 'ósemki" mogą prowadzić do sytu-
acji niebezpiecznych w czasie jazdy, wy-
wrotek, wypadków i strat materialnych.

• Zużyte felgi należy wymieć, a "ósemki" 
naprawić 

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

w przypadku hamulców felgowych: 
Zanieczyszczone felgi mogą zmniejszyć 
skuteczność hamowania.

• Zanieczyszczone felgi należy niezwłocznie 
oczyścić (patrz rozdział 12).

1. Prosimy kontrolować felgi pod względem:
Zużycie:
felgi ze wskaźnikami zużycia:
kontrola wzrokowa

wskaźnik zużycia

wskaźnik zużycia

wskaźnik zużycia

felgi bez wskaźników zużycia:
kontrola wzrokowa

• Kontrola paznokciem palca: Prosimy 
przesunąć paznokciem palca poprzecz-
nie po zewnętrznej flance felgi Nie mogą 
być widoczne rowki będące śladem 
współpracy.

• Jeśli wskaźnik zużycia jest niewidoczny 
lub felga ma widoczne i wyczuwalne 
rowki po zużycie, wtedy należy ją natych-
miast wymienić.

2. Prosimy kontrolować felgi pod wzglę-
dem "ósemek":

• Prosimy unieść rower i obrócić kolejno 
koło przednie i tylne. 

• Prosimy mieć na uwadze odstęp między 
felgą i obudowami klocków hamulco-
wych, a w przypadku hamulców tarczo-
wych między felgą i usztywnieniem ramy 
lub ramieniem widelca. Maksymalna, 
dopuszczalna odchyłka wynosi 2 mm na 
obrót 

3. Prosimy sprawdzać felgi pod wzglę-
dem zanieczyszczeń, a w szczególności 
olejami i smarami. Zanieczyszczone 
felgi należy niezwłocznie oczyścić 
(patrz rozdział 12).
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7.1.3 kontrola ogumienia

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

nie dotyczy ogumienia bezdętkowego.

w przypadku krzywego wypozycjonowa-
nia wentyli, może w trakcie jazdy dojść 
do oderwania się stopki wentyla, co 
spowoduje gwałtowne zejście powietrza 
w oponie. może to prowadzić do sytuacji 
niebezpiecznych w czasie jazdy, wywro-
tek, wypadków i strat materialnych.

• Prosimy zlecić skorygowanie tego stanu 
rzeczy w wyspecjalizowanym warsztacie.
Czynność tę mogą Państwo wykonać sami, 
jeśli zapoznali się z montażem i demonta-
żem kół (patrz rozdział 11.1) oraz wymianą 
opon i dętki.

• Prosimy odkręcić nakrętkę wentyla.

• Prosimy skontrować ustawienie wentyla:
Wentyle muszą być skierowane dokładnie ku 
środkowi koła.

 wentyl jest skierowany ku środkowi koła

 wentyl nie jest skierowany ku środkowi koła

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Za niskie ciśnienie prowadzi do zwięk-
szenia prawdopodobieństwa "złapania 
gumy" oraz przede wszystkim do niebez-
pieczeństwa w czasie jazdy.

opona może się na zakręcie oderwać od 
felgi i spowodować przemieszczanie się 
opony po niej. 

może to prowadzić do sytuacji niebez-
piecznych w czasie jazdy, wywrotek, 
wypadków i strat materialnych.

• Prosimy napompować opony swego roweru 
przepisowym ciśnieniem.

Zawór nie jest skierowany ku środkowi koła

1. Prosimy skontrolować ciśnienie powietrza:
 Prosimy ustalić rodzaj swego ogumienia
 
rowery górskie mogą być wyposażone w ogumie-
nie podobne do rowerów wyścigowych, a rowery 
wyścigowe w ogumienie rowerów trekkingowych.

 reguła bez wyjątku: 
 ogumienie rowerów górskich:    
 szerokość opony powyżej 40 mm
 ogumienie dla rowerów trekkingowych/  
 crossowych i fitnessowych:    
 szerokość opony 28 mm - 42 mm,
 ogumienie podobne do roweru wyścigo  
 wego:      
 szerokość opony poniżej 28 mm. 
 w celu ustalenia rodzaju ogumienia prosimy  
 skonsultować się ze swym specjalistycznym   
 sprzedawcą.

wartości orientacyjne ciśnienia powietrza:

•	 dla	ogumienia	rowerów	górskich:	2,5	–	3,5	bar

•	 dla	ogumienia	rowerów	trekkingowych	i	
	 miejskich:	3,5	–	5,0	bar

•	 dla	rowerów	wyścigowych:	6,0	–	10,0	bar

•	 prawidłowe	ciśnienie	dla	niepodanych	tu	ka	 	
 tegorii prosimy wziąć z informacji podanych na   
 oponach lub skonsultować się ze swym   
 specjalistycznym sprzedawcom.

Przy użyciu pompki rowerowej z ma-
nometrem mogą Państwo kontrolować 
ciśnienie już na etapie samego pompowa-
nia. Prosimy
najpierw spuścić trochę powietrza z opo-
ny i zwiększyć je następnie do żądanej 
wartości.

istnieją różne typy wentyli. wszystkie wentyle 
posiadają przykręcane kapturki ochronne 
w celu ochrony wentyla przed kurzem. Po 
ich wykręceniu mogą Państwo nasadzić w 
przypadku na tzw. 
wentyla samochodowego, tak jak w tzw. 
błyskawicznym wentylu, głowicę pompki. w 
przypadku wentyla sclaverand (francuskiego) 
powinni Państwo odkręcić mała nakrętkę 
zabezpieczającą wentyl aż do oporu i po 
napompowaniu ponownie ją całkowicie 
wkręcić do wentyla. 

• Prosimy zlecić obsługę wentyli swemu specja-
listycznemu sprzedawcy.

psi 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

bar 2,1 2,8 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 6,9 7,6 8,3 9,0 9,7

Konkretnie w danej sytuacji potrzebne ciśnienie 
powietrza jest podane przez producenta opony i felgi. 
Dopuszczalne ciśnienie w oponie jest najczęściej 
wytłoczone na flance opony. Prosimy skonsultować 
się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.
 

 im większa masa ciała, tym większe musi 
 być ciśnienie w oponach.

  Prosimy skontrolować ciśnienie powietrza   
 odpowiednim manometrem. Proste urządze  
 nia są często dostarczane wraz z rowerem, 
 a wyższej klasy dostępne są w sklepach   
 specjalistycznych. Sposób obchodzenia się   
 opisany jest albo w stosownej instrukcji   
 obsługi, albo prosimy skonsultować się ze   
 swym specjalistycznym sprzedawcą. 

 -   w przypadku zbyt niskiego ciśnienia:   
 Prosimy zwiększyć ciśnienie powietrza   
 odpowiednią pompką. 

 -   w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia::   
 Prosimy spuścić przez wentyl nadmiar   
 powietrza i ponownie sprawdzić ciśnienie.

2. Prosimy skontrolować opony swego 
roweru pod kątem widocznych uszkodzeń 
i zużycia:

• Guma opony musi na całej swej powierzchni 
wykazywać ten sam, pierwotny profil.

• Tkanina wzmacniająca oponę pod warstwą 
gumy nie może być widoczna.

• Nie mają prawa występować jakiekolwiek 
wybrzuszenia i pęknięcia. 

3. Prosimy skontrolować montaż opon swe-
go roweru:

• Prosimy w tym celu podnieść po kolei koło 
przednie, a potem tylne i obrócić je ręką. 

• Opona musi obracać się bez bicia Nie 
powinno występować ani bicie osiowe, ani 
poprzeczne.

7.1.4 Pozostałe kontrole
1. Prosimy sprawdzić koła pod względem po-

luzowania elementów, resztek substancji 
rozlanych na drodze, poluzowane odblaski 
na szprychach itp. 

jeśli występują poluzowane elementy:

• Guma opony musi na całej swej powierzch-
ni wykazywać ten sam, pierwotny profil. 
Prosimy usunąć je, o ile nie wymaga to zbyt 
dużej siły.

• Prosimy sprawdzić, czy koła nie zostały uszko-
dzone przez poluzowane elementy.

• Prosimy zamocować poluzowane elementy 
roweru, jak np.: odblaski na szprychach. Jeśli 
nie są Państwo tego uczynić, wtedy prosimy 
zwrócić się do swego specjalistycznego 
sprzedawcy.

• Prosimy mieć na uwadze to, aby wszystkie 
odblaski odpowiadały prawu o dopuszczeniu 
do ruchu drogowego (patrz rozdział 2.1.4) 
pod względem mocowania i aby nie były 
zakryte.

niektóre wielkości ciśnienia podawane są w "psi“. Prosimy przeliczać ciśnienie powietrza 
według poniższej tabeli.

•
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7.2 kontrola siodełka i rury siodełka

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

jeśli głębokość osadzenia jest zbyt niska, 
wtedy może dojść do poluzowania się 
rury siodełka. 
może to prowadzić do sytuacji niebez-
piecznych w czasie jazdy, wywrotek, 
wypadków i strat materialnych.

• Prosimy mieć na względzie prawidłową 
głębokość osadzenia rury siodełka. Prosimy 
przestrzegać przy tym instrukcji z rozdziału 8.3.:

jeśli Państwo dysponują wystarczającymi 
umiejętnościami technicznymi, wtedy 
mogą samodzielnie dokonać tego moco-
wania. 

• Prosimy przestrzegać przy tym instrukcji z 
rozdziału 8.2, 8.3 i 11.2.

1. Prosimy sprawdzić siodełko z rurą siodeł-
ka pod kątem właściwego osadzenia:

Prosimy siłą ręki obrócić w ramie siodełko 
wraz z rurą
Siodełko wraz z rurą nie powinno dać się 
obrócić.

Prosimy spróbować przy użyciu siły ręki 
przesunąć rurę siodełka w jej zacisku w 
jedną i drugą stronę. 

Jeśli siodełko i/lub rura siodełka pozwolą się 
obrócić, wtedy należy ja zamocować (patrz 
rozdział 8.2, 83, i 11.2).

7.3 kontrola kierownicy, wspornika 

kierownicy

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

kierownica i wspornik kierownicy należą 
z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy 
do niezwykle ważnych komponentów 
Państwa roweru. ich uszkodzenie lub 
błąd montażu może prowadzić do bardzo 
poważnych wywrotek.

• W przypadku stwierdzenia w tych elemen-
tach błędów lub wystąpienia wątpliwości, 
wtedy pod żadnym pozorem roweru używać 
nie wolno. 

• W takim przypadku prosimy udać się z rowe-
rem do wyspecjalizowanego warsztatu.

1. Prosimy skontrolować montaż kierownicy 
i wspornika kierownicy.

• Wspornik kierownicy musi być skierowany 
równolegle do felgi przedniego koła, a kie-
rownica ma być pod kątem prostym do niej.

• Prosimy zacisnąć przednie koło między 
nogami.

• Prosimy chwycić kierownice za oba końce.

• Prosimy spróbować siła ręki obrócić kierow-
nicę w oba kierunki.

• Prosimy spróbować siłą ręki obrócić kierow-
nicę wraz ze jej wspornikiem.

• Wszystkie te elementy nie powinny się dać 
ani obrócić, ani przesunąć.

• Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

7.4 kontrola elementów na kierownicy

1. Prosimy sprawdzać dźwignię przerzutki 
przedniej i tylnej, dźwignie hamulcowe 
i uchwyty pod kątem solidności zamo-
cowania. 

ewentualnie można na kierownicy Państwa 
roweru założyć komplet triathlonowy bar 
ends (tzw. "różki"), o ile producent roweru 
wyraził na to zgodę. Prosimy sprawdzić te 
elementy pod względem prawidłowości 
ich mocowania:

• Prosimy zacisnąć przednie koło między 
swymi nogami i trzymać jedną ręką 
kierowcę.

• Prosimy spróbować drugą ręką obrócić 
dźwignię hamulca.

 nasadka triathlonowa  ("różki")

• Prosimy spróbować drugą ręką obrócić 
dźwignię przerzutki.

• Prosimy spróbować drugą ręką obrócić 
"różki"

• Prosimy spróbować drugą ręką ściągnąć z 
kierownicy uchwyty oraz "różki" (Bar Ends).

• Jeśli "różki" (Bar Ends) zamontowane są 
prawidłowo, wtedy uchwytów zwykłych 
kontrolować już nie trzeba.

• Wszystkie te elementy nie powinny się dać 
ani obrócić, ani przesunąć.

• Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

• Ewentualnie występujący dzwonek 
powinien być łatwo dostępny palcami lub 
kciukiem i nie powinien dać się przesuwać.

7.5 kontrola łożyska widelca

łożysko widelca jest łożyskiem trzpienia 
widelca w rurze sterowania.

1. Prosimy skontrolować łożysko widelca. 
Przednie koło musi dawać się kierować 
w oba kierunku lekko i bez luzów:

• Prosimy stanąć obok swego roweru i trzy-
mać oburącz uchwyty kierownicy.

• Prosimy zaciągnąć hamulec przedniego 
kola i trzymać go w stanie zablokowania. 

• Prosimy przemieszczać swój rower krót-
kimi i zdecydowanymi ruchami w przód i 
wstecz.
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• Łożysko widelca nie powinno wykazywać 
jakichkolwiek luzów. Nie powinno być 
słychać żadnych stuków. Również odgłosy 
zgrzytania są niedopuszczalne.

• Prosimy podnieść cały rower tak, aby tylne 
koło było wyżej od przedniego.

• Prosimy odchylić przednie koło ruchem 
kierownicy w bok, a następnie je puścić.

• Przednie koło powinno się teraz samoczyn-
nie przemieścić z powrotem do poprzed-
niej pozycji.

• Przednie koło nie powinno się blokować w 
żadnym położeniu. 

7.6 kontrola widelca resorowanego

1. Prosimy sprawdzić widelec resorowany:

• Prosimy zaciągnąć hamulec przedniego 
kola i trzymać go w stanie zablokowania.

• Prosimy nacisnąć ciężarem swego ciała 
na kierownicę, aby widelec resorowany 
poszedł w dół.

• Widelec powinien pracować na resorze w 
gorę i dół lekko i sprawnie.

• Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

• Prosimy zacisnąć przednie koło między 
swymi nogami i spróbować podnieść rower 
w górę za kierownicę.

• Rury nie powinny dać się poluzować w 
rurach mocujących oraz w mostku widelca. 

• Prosimy przestrzegać również wytycznych 
w osobnej instrukcji obsługi widelca swego 
roweru.

7.7 kontrola resorowania tylnego koła

1. Prosimy sprawdzić resorowanie tylnego 
koła:

• Prosimy usiąść na rowerze i na stojąco wy-
konywać silne ruchy w górę i w dół i w górę 
w celu sprawdzenia sprężyn resorów.

• Tylne mocowanie koła powinno pracować 
na resorze w gorę i dół lekko i sprawnie.

• Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

• Prosimy przestrzegać również wytycznych 
w osobnej instrukcji obsługi resorowania 
swego roweru.

  7.8  kontrola hamulców
 

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

niewłaściwe działanie hamulców jest 
groźne dla życia.

• Prosimy skontrolować układ hamulco-
wy swego roweru w sposób szczególnie 
staranny. 
Podczas wielodniowych wycieczek może 
dojść do silnego zużycia się tarcz hamulco-
wych, gumowych klocków hamulcowych i 
okładzin hamulcowych.
Na takie wielodniowe trasy prosimy zabierać 
ze sobą zapasowe gumki hamulcowe i okła-
dziny hamulcowe.
Prosimy dokonywać wymiany tylko wtedy, 
jeśli posiedli Państwo tę umiejętność. Prosi-
my skonsultować się ze swym specjalistycz-
nym sprzedawcą.

Jeśli nie posiedli Państwo umiejętności 
dokonania wymiany, wtedy prosimy zdać się 
na fachowca.

1. Prosimy skontrolować działanie układu 
hamulcowego:

• Prosimy w stanie zatrzymania nacisnąć obie 
dźwignie hamulcowe do oporu.

• Prosimy uważać przy tym, aby w tej pozycji 
najmniejszy odstęp między dźwignią 
hamulca i uchwytem kierownicy wynosił co 
najmniej 35 mm.

• Prosimy spróbować przemieścić rower z tak 
zaciągniętymi hamulcami. 
Oba koła powinny pozostać w stanie zablo-
kowanym.

7.8.1 kontrola hamulca felgowego z linką 
(wersja roweru wyścigowego)

1. Prosimy skontrolować linkę hamulcową 
oraz jej zacisk:

• Linki hamulcowe nie powinny być uszkodzo-
ne lub skorodowane.

• Linki hamulcowe hamulców linkowych mu-
szą być zaciśnięte na całej swej szerokości.

 Hamulec felgowy roweru wyścigowego

2. Prosimy skontrolować prawidłowość 
zamocowania i połączenia gwintowane 
całego układu hamulcowego: 

• Prosimy spróbować siłą ręki odciągnąć 
hamulce od widelca (w przód) względnie od 
ramy (w tył).

• Hamulce nie powinny się dać odciągnąć, a 
mocowania nie powinny wykazywać luzu.

3. Prosimy skontrolować ustawienie klo-
cków hamulcowych.

• Klocki hamulcowe przy zaciśniętym hamul-
cu muszą na całej swej powierzchni prawie 
dotykać flanki felgi.

• Klocki hamulcowe pod żadnym pozorem, 
również w stanie niezaciśnięcia hamulca, nie 
mają prawa dotykać opony.

35mm
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4. Prosimy skontrolować stan zużycia gu-
mek hamulcowych.

• Gumki hamulcowe nie mają prawa ocierać o 
wskaźnik stanu zużycia.

5. Prosimy skontrolować wyśrodkowanie 
hamulca:

• Klocki hamulcowe muszą wykazywać ten 
sam odstęp po obu stronach od felgi

7.8.2 kontrola hamulca felgowego z linką 

(wersja roweru górskiego)

1. Prosimy skontrolować linkę hamulcową 
oraz jej zacisk:

• Linki hamulcowe nie powinny być uszkodzo-
ne lub skorodowane.

• Linki hamulcowe hamulców linkowych mu-
szą być zaciśnięte na całej swej szerokości.

2. Prosimy skontrolować prawidłowość 
zamocowania i połączenia gwintowane 
całego układu hamulcowego:

• Prosimy spróbować siłą ręki odciągnąć 
hamulce od podstawek.

• Hamulce nie powinny dać się siła ręki 
odciągnąć od podstawek. Niewielki luz jest 
stanem normalnym.

3. Prosimy skontrolować ustawienie klo-
cków hamulcowych.

4. Prosimy skontrolować stan zużycia gu-
mek hamulcowych.

• Prosimy w tym celu wyjąć hamulec (patrz 
rozdział 11.1)

• Gumki hamulcowe nie mają prawa ocierać o 
wskaźnik stanu zużycia.

5. Prosimy skontrolować wyśrodkowanie 
hamulca:

• Klocki hamulcowe muszą wykazywać ten 
sam odstęp po obu stronach od felgi

• Klocki hamulcowe przy zaciśniętym hamul-
cu muszą na całej swej powierzchni prawie 
dotykać flanki felgi.

7.8.3 kontrola hydraulicznych hamulców 

felgowych

1. Prosimy skontrolować prawidłowość 
zamocowania i połączenia gwintowane 
całego układu hamulcowego:

• Prosimy spróbować siłą ręki odciągnąć 
hamulce od podstawek.

• Hamulce nie powinny dać się siła ręki 
odciągnąć od podstawek. Niewielki luz jest 
stanem normalnym.

2. Prosimy skontrolować szczelność układu 
hamulcowego:

• Prosimy naciskać po kolei każdą z dźwig-
ni hamulcowych i przytrzymać w stanie 
zaciśnięcia.

• Prosimy skontrolować układ hamulcowy od 
dźwigni hamulcowej, poprzez przewody, aż 
do samych hamulców.

• W żadnym miejscu nie prawa mieć miejsce 
wyciek.

3. Prosimy skontrolować położenie obudów 
klocków hamulcowych: 
tarcze hamulcowe

• Gumki hamulcowe nie mają prawa ocierać o 
wskaźnik stanu zużycia.

4. Prosimy skontrolować wyśrodkowanie 
hamulca:

• Klocki hamulcowe muszą wykazywać ten 
sam odstęp po obu stronach od felgi

7.8.4   kontrola hydraulicznych
 hamulców tarczowych

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Zanieczyszczone felgi mogą zmniejszyć 
skuteczność hamowania.

• Zanieczyszczone tarcze hamulcowe należy 
oczyścić.

1. Prosimy siłą ręki ciągnąć zacisk hamulca 
na przemian we wszystkich kierunkach.

• Zacisk hamulca nie ma prawa się poruszyć.

2. Prosimy skontrolować szczelność układu 
hamulcowego:

• Prosimy nacisnąć po kolei każdą z dźwig-
ni hamulcowych i przytrzymać w stanie 
zaciśnięcia.

• Prosimy skontrolować układ hamulcowy od 
dźwigni hamulcowej, poprzez przewody, aż 
do samych hamulców.

• W żadnym miejscu nie prawa mieć miejsce 
wyciek.

3. Prosimy skontrolować tarczę hamulcową 
względem uszkodzeń:

• Nie powinny występować żadne karby, 
nadłamania, głębokie zadrapania i inne 
uszkodzenia natury mechanicznej.

4. Prosimy w tym celu podnieść po kolei 
koło przednie, a potem tylne i obrócić je 
ręką.

• Tarcza hamulcowa ma prawo wykazywać 
jedynie niewielkie bicie boczne.
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• Prosimy używać swego roweru dopiero 
wtedy, gdy błotniki zostały przymocowane 
w wyspecjalizowanym warsztacie.

1. Prosimy skontrolować mocowanie błotni-
ków swego roweru.

• Błotnik i jego pręty mocujące nie mają pra-
wa być wygięte lub uszkodzone.

• Przy poniesionym przednim kole prosimy 
silnie ręką poruszać kierownicą w jedną i 
drugą stronę.

• Prosimy przechylić cały rower kilka razy 
prostopadle do kierunku jazdy w jedną i 
drugą stronę.

• Pręty mocujące nie mają prawa się poluzo-
wać.

• Żadna część błotnika nie ma prawa dotykać 
koła roweru.

7.13 Pozostałe kontrole

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

opuszczająca się w dół nóżka roweru 
może spowodować poważną wywrotkę.

• Przed każdą jazdą prosimy nie zapomnieć 
schować nóżkę roweru.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

wygięta, za krótka lub za długa nóżka 
nie gwarantuje stabilnej pozycji stojącej 
Państwa roweru.

Państwa rower może się przewrócić i 
skaleczyć Państwa lub inne osoby.

Państwa rower oraz w pobliżu znajdują-
ce się przedmioty, jak np. inne rowery, 
samochody mogą zostać w ten sposób 
uszkodzone.

• Wygiętą nóżkę roweru prosimy zlecić wypro-
stować w wyspecjalizowanym warsztacie.

• W przypadku nóżek o regulowanej długości: 
Prosimy zlecić w wyspecjalizowanym war-
sztacie wyregulowanie długości nóżki.

5. Prosimy zlecić kontrolę zużycia okładzin 
hamulcowych i tarczy hamulcowej w 
wyspecjalizowanym warsztacie (patrz 
rozdział 12, plan serwisowania):

• Okładziny hamulcowe nie mają prawa ocie-
rać o wskaźnik stanu zużycia.

• Tarcza hamulcowa nie może być cieńsza niż 
wynosi grubość minimalna.

• Grubość minimalna podana jest w załączo-
nej instrukcji dla komponentów.

6. Prosimy sprawdzać tarcze hamulcowe 
pod względem zanieczyszczeń, a w szcze-
gólności olejami i smarami.

• Zanieczyszczone felgi należy niezwłocznie 
oczyścić (patrz rozdział 12).

Podczas wielodniowych wycieczek może 
dojść do silnego zużycia się tarcz hamul-
cowych, gumowych klocków hamulco-
wych i okładzin hamulcowych.

na takie wielodniowe trasy prosimy za-
bierać ze sobą zapasowe gumki hamulco-
we i okładziny hamulcowe.

Prosimy dokonywać wymiany tylko 
wtedy, jeśli posiedli Państwo tę umiejęt-
ność. Prosimy skonsultować się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

jeśli nie posiedli Państwo umiejętności 
dokonania wymiany, wtedy prosimy zdać 
się na fachowca.

7.8.5 kontrola hamulca typu torpedo

1. Prosimy jechać z prędkością marszu.

2. Prosimy nadepnąć na pedały "wstecz", a 
więc przeciwnie do kierunku napędu.

3. tylne koło powinno w ten sposób zostać 
zahamowane. 
silnie zostać zahamowane.

7.9 kontrola napędu, łańcucha

1. Prosimy obracać prawym ramieniem 
mechanizmu korbowego w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 
obserwować z góry ogniwa łańcucha oraz 
pakiet kół zębatych.

• Łańcuchowe koła zębate  z przodu i zębniki 
nie mają prawa wykazywać bicia bocznego.

• Na łańcuchu i na kołach zębatych nie mają 
prawa znajdować się żadne obce ciała. Prosi-
my usunąć je, o ile jest to łatwe w realizacji.

2. Prosimy ustawić do pokazanej pozycji 
lewe ramię mechanizmu korbowego do 
rury dolnej tylnego trójkąta.

• Nie powinien wystąpić jakikolwiek luz 
łożyskowy.

• Nie powinny się wydostawać żadne stuki i 
zgrzytanie.

3. Prosimy skontrolować łańcuch pod wzglę-
dem uszkodzeń.

• Łańcuch nie powinien w żadnym miejscu 
być uszkodzony, np. przez wygięcie blaszek 
ogniw, wystające trzpienie nitowania oraz 
unieruchomionych, zakleszczonych ogniw.

4. Prosimy w tym stanie obracać prawe ra-
mię mechanizmu korbowego w kierunku 
przeciwnym do napędu i zaobserwować 
ruch łańcucha na rolkach mechanizmu 
przerzutki.

5. łańcuch musi przechodzić spokojnie i 
jednolicie przez rolki przerzutki nie powi-
nien przeskakiwać.

7.10 kontrola oświetlenia

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Awaria przedniego reflektora oraz światła 
wstecznego może po zmroku i/lub przy 
złej widoczności prowadzić do niebez-
piecznej sytuacji drogowej.

• Prosimy używać w takich warunkach swój 
rower tylko wtedy, gdy instalacja oświetle-
niowa jest w pełni sprawna. 

1. Prosimy skontrolować sprawność 
oświetlenia:

• O ile występuje, to należy sprawdzić włącz-
nik/wyłącznik na reflektorze przednim.

• Prosimy podnieść przednie koło.

• Prosimy szybko obracać ręcznie przednim 
kołem.

• Przedni reflektor i lampa tylna powinny 
zaświecić się.

• O ile występuje, to sprawdzić światło posto-
jowe z tyłu.

7.11 kontrola bagażnika

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Poluzowane lub luźne elementy bagażni-
ka mogą zablokować koła roweru i pro-
wadzić do poważnych wywrotek.

• Prosimy używać swego roweru dopiero 
wtedy, gdy bagażnik został przymocowany 
w wyspecjalizowanym warsztacie.

1. Prosimy potrząsnąć ręką bagażnik pro-
stopadle do kierunku jazdy. 
bagażnik nie powinien się poluzować. 
bagażnik nie prawa dotykać opony.

7.12 kontrola błotników

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Poluzowane lub luźne błotniki mogą 
zablokować kola roweru i prowadzić do 
poważnych wywrotek.
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8.4 regulacja widelca resorowanego

1. w celu regulacji widelca resorowanego 
prosimy sięgnąć do jego producenckiej 
instrukcji obsługi będącym załącznikiem 
do niniejszej instrukcji.

2. jeśli widelec Państwa roweru dysponuje
mechanizmem regulacyjnym przedstawio-
nym na ilustracji, wtedy jego instrukcję 
obsługi prosimy wziąć z załączonej instrukcji 
komponentów wydanej przez producenta 
widelca resorowanego.
widelce resorowane elastomerami i/lub 
sprężynami stalowymi przystosowane 
są jedynie do określonego zakresu masy 
całkowitej (=masa rowerzysty + ewentu-
alny ładunek). ten zakres masy wynosi 
zazwyczaj około 20 kg.

możliwe jest tylko ustawianie naprężenie
wstępne widelca poprzez ściśnięcie sprę-
żyn z
za pomocą śruby
regulacyjnej. w ten sposób zmienia się je-
dynie chwila ugięcia sprężyny, to jest przy 
większym naprężeniu wstępnym, widelec 
resoruje się dopiero przy większych siłach 
nacisku. 

jeśli nastąpi zbyt silne naprężenie wstęp-
ne, wtedy skok sprężyny resoru jest odpo-
wiednio mniejszy.

na jaki zakres masy obciążającej elemen-
ty sprężyste
jest dostosowany widelec Państwa ro-
weru, prosimy odczytać w załączonej 
instrukcji obsługi wydanej przez
producenta widelca resorowanego i/lub 
skonsultować się ze swym specjalistycz-
nym sprzedawcą.

jeżeli masa całkowita znajduje się poza 
zakresem, prosimy zlecić swemu specja-
listycznemu sprzedawcy zamontowanie 
właściwych dla Państwa masy ciała ele-
mentów resorowania.

1. Prosimy skontrolować, o ile występuje, 
nóżkę swego roweru.

• Prosimy wzrokowo skontrolować połączenia 
gwintowane. Nóżka powinna zostać solidnie 
przymocowana do ramy roweru.

• Przed każdą jazdą prosimy nie zapomnieć 
schować nóżkę roweru. Nóżka nie ma prawa 
samoczynnie opuszczać się w dól.

• W przypadku nóżek o regulowanej długości: 
Prosimy sprawdzić ręcznie, czy wysuwana 
część pozwala wysunąć się.

2. Prosimy skontrolować bezpieczny stan 
swego roweru.

• Prosimy postawić swój rower na wychylnej 
nóżce.

• Państwa rower musi stabilnie stać.

• Państwa rower przy lekkich popchnięciach 
we wszystkich kierunkach musi stać stabilnie 
i nie ma prawa się przewrócić.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

nieprawidłowo zamontowany lub poluzo-
wany osprzęt może zmniejszyć standard 
bezpieczeństwa jazdy.

• Prosimy skontrolować szczegółowo wyspe-
cyfikowany osprzęt pod względem jego 
prawidłowego mocowania.

• Prosimy natychmiast zaprowadzić rower do 
wyspecjalizowanego warsztatu, jeśli nie są 
spełnione następujące wymagania.

3.
Prosimy skontrolować dodatkowo zamon-
towany osprzęt.

• Prosimy wzrokowo skontrolować połączenia 
gwintowane.

• Prosimy podnieść swój rower dwa centyme-
try do góry i puścić go.

• Prosimy siłą ręki spróbować obrócić osprzęt 
lub go przesunąć.

• Prosimy przechylić cały rower kilka razy 
prostopadle do kierunku jazdy w jedną i 
drugą stronę.

• Osprzęt nie ma prawa się przesunąć, obrócić 
lub poluzować.

• Żadna część osprzętu nie ma prawa dotykać 
kół roweru.

• Ewentualnie zamontowana nóżka roweru 
nie ma prawa się obniżyć.

• Nie powinny się wydostawać żadne odgłosy.

8  regulacja i obsługa
  roweru

niektóre prace regulacyjno-ustawcze mo-
gą Państwo przy swym rowerze wykonać 
we własnym zakresie. 

Prosimy samodzielnie wykonywać te prace 
tylko wtedy, gdy dysponują Państwo odpo-
wiednią podstawową wiedzą i umiejętnoś-
ciami technicznymi oraz doświadczeniem i 
posiadają oprócz tego wymagane narzędzia.

8.1 ustawianie regulowanego wspornika 

kierownicy (opcja)

• Niektóre rowery są wyposażone we wspornik 
kierownicy, gdzie można regulować wyso-
kość i pochylenie. Regulację prosimy zlecić 
wyłącznie wyspecjalizowanemu warsztatowi!

8.2 regulacja pozycji siodełka

Państwa siodełko mocowane jest jedną lub 
dwoma śrubami zaciskowymi. W celu doko-
nania regulacji potrzebny jest klucz imbusowy 
oraz klucz dynamometryczny o odpowiedniej 
wielkości.

1. w ten sposób regulują Państwo pozycję 
poziomą lub pochylenie swego siodełka:

• Prosimy poluzować śrubę /śruby zaciskowe o 
kilka obrotów, aż siodełko będzie można lekko 
przesunąć i/lub wyregulować jego pochylenie.

• Prosimy ustawić siodełko w żądanej pozycji.

• W przypadku zacisku siodełka jedną śrubą:  Pro-
simy dokręcić śrubę zaciskową przewidzianym 
momentem. (patrz tabela 3.3) Prosimy zwracać 
uwagę na to, aby wszystkie poluzowane elementy 
kształtowe połączyły się ze sobą w całość.

• W przypadku zacisku siodełka na dwie śruby 
prosimy je dokręcać naprzemiennie o jedną 
czwartą lub o pół obrotu, aż osiągnięty zosta-
nie właściwy moment (patrz tabela 3.3).

• Jeśli oznakowanie na rurze siodełka nie 
figuruje w tabeli 3.3 pod momentem siły 
dokręcania, wtedy prosimy skonsultować się 
ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Prawidłowe momenty dokręcania znajduję się 
w tabeli 3.3.

8.3 regulacja wysokości siodełka

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
w przypadku dzieci, które jeszcze dobrze 
nie opanowały jazdy rowerem, zbyt wysoko 
ustawione siodełko może prowadzić do nie-
bezpiecznej sytuacji podczas jazdy, wywrotki, 
wypadki i straty materialne.

• Prosimy ustawiać wysokość siodełka w taki 
sposób, aby dziecko siedząc na siodełku doty-
kały obydwoma stopami nawierzchni. Prosimy 
przestrzegać przy tym instrukcji z rozdziału 11.2.:

• Dla obejmy zaciskowej ze śrubą potrzebny 
będzie Państwu do tego klucz imbusowy i klucz 
dynamometryczny o odpowiedniej wielkości. 
Podczas zaciskania prosimy przestrzegać instrukcji 
z rozdziału 7.8.

1. Zacisk prosimy luzować zgodnie z opisem 
w rozdziale 11.2.

2. Prosimy ustawić wspornik siodełka w żąda-
nej pozycji. Prosimy przy tym przestrzegać 
instrukcji o głębokości osadzenia rury 
siodełka według rozdziału 11.2.

3. Prosimy zacisnąć rurę siodełka, jak opisa-
no w rozdziale 11.2

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

uszkodzone elementy roweru mogą mieć 
ostre krawędzie i Państwa skaleczyć.

• Prosimy skontrolować wszystkie elementy rowe-
ru, które Państwo dotykają w czasie użytkowania.

• Prosimy niezwłocznie zlecić naprawę uszko-
dzonych elementów w wyspecjalizowanym 
warsztacie.
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Przerzutka sti jest mechaniczna.

lewa dźwignia przerzutki służy do akty-
wowania przerzutki przedniej, a prawa 
do aktywowania tylnej.

w przypadku elektronicznego przełą-
czania łańcucha (przy shimano zwanej 
Di2) zmiana biegu następuje przy użyciu 
przycisków.

8.5  regulacja resorowania tylnego koła
 (tylko w przypadku w pełni resorowanego   
 roweru)

1. w celu regulacji swych elementów resoro-
wania/amortyzacji prosimy sięgnąć do
producenckiej instrukcji obsługi będącej 
załącznikiem do niniejszej instrukcji. 
Prosimy skonsultować się ze swym specja-
listycznym sprzedawcą.

2. elementy resorowania/amortyzacji prosi-
my ustawić tak, aby rower po obciążeniu 
masą ciała rowerzysty tak samo obniżał się 
na przednim tylnym kole.

8.6 obsługa przerzutek

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
błędna obsługa dźwigni przerzutek może 
uszkodzić komponenty napędu.

Shimano Rapidfire 2-Way-Release_Deore

Shimano Rapidfire 2-Way-Release_XT

• Prosimy jednocześnie nie naciskać na obie 
dźwignie lub przełączniki!

• Odnosi się to do przerzutki przedniej (lewy 
przełącznik) oraz przyciski tylnej. Prosimy 
nigdy nie przełączać pod obciążeniem!

1. Prosimy na podstawie ilustracji ustalić, jaki 
system przerzutek zainstalowany jest w 
Państwa rowerze. jeśli nie są Państwo pewni 
co klasyfikacji to prosimy skontaktować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą.

2. jeśli Państwa dźwignia przerzutki nie 
została pokazana na ilustracji, wtedy ich 
obsługę prosimy doczytać w instrukcji 
obsługi komponentów wydanej przez pro-
ducenta i/lub skontaktować się ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

Shimano Dual Control

Przełącznik obrotowy

Shimano EZ Fire

Shimano Rapidfire

Sram Force / Rival / Red

Shimano STI

Aktywowanie modelu Di2 odbywa się 
analogicznie.

szczegóły specjalnej instrukcji obsługi 
znajdują się w instrukcji obsługi wydanej 
przez producenta.

Przy przełączaniu łańcucha następuje 
zmiana biegu poprzez przełożenie łańcu-
cha na inne koło zębate.

na mechanizmie korbowym takie koła 
zębate nazywamy "przednimi kołami 
zębatymi", a na pakiecie kół zębatych z 
tyłu "zębnikami".

Shimano Di2

3. Prosimy utrzymywać zalecane ustawienie 
łańcucha tak, jak zostało to zilustrowane 
poniżej.

Należy unikać: 

• Duże przednie łańcuchowe koło zębate + 
największy zębnik

• najmniejsze przednie łańcuchowe koło 
zębate + najmniejszy zębnik
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8.6.2 układ "sram" w rowerze górskim

Na Państwa przełączniku biegów znajdują 
się dwie dźwignie. Dźwignia A służy do prze-
łączania na większe przednie koło zębate, 
względnie zębnik, dźwignia na mniejszy. 

1. w ten sposób przełączają Państwo na 
większe przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć przełącznik kciukiem i 
przejść przez pierwszy stopień i przytrzymać 
go wciśniętym, aż wskoczy żądany bieg.

• W celu szybkiego przełączania między kilko-
ma łańcuchowymi kolami zębatymi prosimy 
nacisnąć dźwignię i przejść przez stany 
pośrednia i trzymać ją wciśniętą, aż wskoczy 
żądany bieg.

2. w ten sposób przełączają Państwo na 
mniejsze 
koło zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć dźwignię B, aż poczują 
Państwo właściwą pozycję, a następnie 
puścić ją.

Dźwig-

Dźwignia B

1. w ten sposób przełączają Państwo na 
większe przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć przełącznik kciukiem i 
przejść przez pierwszy stopień i przytrzy-
mać go wciśniętym, aż wskoczy żądany 
bieg.

8.6.1 shimano rapidfire/ shimano 
rapidfire 2-way-release/
shimano eZ fire

 Na Państwa przełączniku biegów znajdują 
się dwie dźwignie. Dźwignia A służy do prze-
łączania na większe przednie koło zębate, 
względnie zębnik, dźwignia na mniejszy.

8.6.3 Przełącznik obrotowy

Na Państwa przełączniku obrotowym znajduje 
się pierścień obracający się w obu kierunkach. 
Poprzez obrót tego pierścienia wrzucają Państwo 
następny bieg.

W zależności od producenta, wrzucają Państwo 
przy tym samym kierunku obrotu wyższy lub  
niższy bieg. Dokładny opis działania znajduje się 
w załączonej instrukcji obsługi komponentów 
i/lub w razie wątpliwości prosimy skonsultować 
się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

1. w ten sposób przełączają Państwo prze-
rzutkę w tylnej piaście:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy obrócić pierścień przełączający do 
pozycji osiągnięcia żądanego biegu.

2. w ten sposób przełączają Państwo przed-
nią przerzutkę:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy obrócić pierścień przełączający do 
pozycji osiągnięcia żądanego biegu.

• W celu szybkiego przełączania między kil-
koma zębnikami prosimy obrócić pierścień 
przełączający, aż wskoczy żądany bieg.

3. w ten sposób przełączają Państwo na 
mniejsze przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy obrócić pierścień przełączający do 
pozycji osiągnięcia żądanego biegu.

• W celu szybkiego przełączania między kil-
koma zębnikami prosimy obrócić pierścień 
przełączający, aż wskoczy żądany bieg.

B

A

• W celu szybkiego przełączania między 
kilkoma łańcuchowymi kolami zębatymi 
prosimy nacisnąć dźwignię i przejść przez 
stany pośrednia i trzymać ją wciśniętą, aż 
wskoczy żądany bieg.

2. w ten sposób przełączają Państwo na 
mniejsze przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć (tylko przy 2-Way-
-Release) lub pociągnąć dźwignię B aż 
poczują Państwo właściwą pozycję, a 
następnie puścić.Dźwignia A
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8.7 obsługa hamulców

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędna obsługa hamulców może prowadzić 
do sytuacji niebezpiecznych, wywrotek 
wypadków i strat materialnych.

• Prosimy zapoznać się z działaniem hamulców.

• Prosimy ustalić, która dźwignia odpowiada za 
hamowanie przedniego, a która za hamowa-
nie tylnego koła.

• Prosimy w tym celu naciskać na poszczegól-
ne dźwignie hamulcowe.

Przy odpowiedniej tarczy hamulcowej 
lub feldze mogą Państwo  
 
zacisnąć lub zwolnić szczęki lub klocki 
hamulcowe.

1. w celu zaciśnięcia hamulca prosimy do-
ciągnąć dźwignię w kierunku kierownicy.

najlepszą skuteczność hamowania osiąg-
ną Państwo wtedy, gdy obie dźwignie 
hamulcowe są właściwie i jednocześnie 
naciskane.

8.8 obsługa osi szybkozaciskowej
niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
błędny montaż kół roweru przy użyciu osi 
szybkozaciskowych może doprowadzić 
do niebezpiecznych sytuacji drogowych, 
wywrotek wypadków i strat material-
nych.

8.6.4 shimano sti

Na Państwa przełączniku biegów znajdują 
się dwie dźwignie. Dźwignia A - jest ona 
jednocześnie dźwignią hamulcową - służy 
do przełączania na większe przednie koło 
zębate, względnie zębnik, a dźwignia B na 
mniejszy. 

1. w ten sposób przełączają Państwo na 
większe przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć przełącznik A i przejść 
przez pierwszy stopień i przytrzymać go 
wciśniętym, aż wskoczy żądany bieg.

• W celu przełączania między wieloma kolami 
zębatymi prosimy nacisnąć dźwignię A i 
trzymać ją wciśniętą, aż wskoczy żądany 
bieg.

A

B

8.6.5 sram force / rival / red

Na Państwa dźwigni przerzutkowej/hamul-
cowej znajduje się jeszcze jedna dźwignia 
przy pomocy której, wrzucają Państwo 
wyższy bieg lub redukują na niższy.

Celem aktywowania pozwala się ona wcis-
nąć do wewnątrz: 

1. w ten sposób przełączają Państwo na 
większe przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć dźwignię przerzutki do 
wewnątrz przytrzymać ją wciśniętą, aż wrzu-
cony zostanie żądany bieg.

• W celu szybkiego przełączania między kilko-
ma łańcuchowymi kolami zębatymi prosimy 
nacisnąć dźwignię i przejść przez stany 
pośrednia i trzymać ją wciśniętą, aż wskoczy 
żądany bieg.

2. w ten sposób przełączają Państwo na 
mniejsze przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć dźwignię, aż poczują Pań-
stwo właściwą pozycję, a następnie puścić ją.

2. w ten sposób przełączają Państwo na 
mniejsze przednie łańcuchowe koło 
zębate:

• W celu przełączenia należy pedałować.

• Prosimy nacisnąć dźwignię B, aż poczują 
Państwo właściwą pozycję, a następnie 
puścić ją.

A B

• W celu właściwej obsługi osi szybkoza-
ciskowej prosimy postępować zgodnie z 
poniższym opisem.

• Prosimy zapoznać się z obsługą osi szybko-
zaciskowej.

• Prosimy kilkakrotnie przećwiczyć montaż i 
demontaż kół na osiach szybkozaciskowych

• Po dokonaniu montażu prosimy przeprowa-
dzić kontrolę zgodnie z rozdziałem 7.

• Jeśli po montażu koła nie są Państwo pewni 
prawidłowości swej pracy, wtedy prosimy 
nieużywanie swego roweru i skonsultowa-
nie się ze swym specjalistycznym dostawcą.

niebezpieczeństwo oparzenia się!

Dźwignie szybkozaciskowe w przypadku 
hamulców tarczowych mogą się w czasie 
jazdy mocno nagrzewać.

• Prosimy na krótko dotknąć gołym palcem 
dźwignię szybkozaciskową.
Jeśli jest ona gorąca, wtedy prosimy odcze-
kać, aż ostygnie.

Piasty kół Państwa roweru oraz też zacisk rury sio-
dełka są również wyposażone w osie szybkozacisko-
we (również często zwane "dźwigniami szybkiego 
działania" lub "zaciskami szybkiego działania").

Te osie szybkozaciskowe umożliwiają szybki demon-
taż i montaż danego elementu bez użycia narzędzia. 

budowa/działanie

• Długa oś z gwintem na której po jednej 
stronie znajduje się nakrętka, a po drugiej 
mimośrodowo ułożyskowana dźwignia.

• Między nakrętką śruby i piastą oraz dźwignią 
i piastą znajduje się niewielka sprężyna.

• Końce se sprężynami o mniejszej średnicy 
skierowane są do piasty.

Oś szybkozaciskowa:
1: Oś      2:   Nakrętka śruby 
3: Dźwignia    4:   Sprężyna

12 3

4 4
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2. Prosimy w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara obracać nakrętką 
śruby, aż koło roweru bez większego 
wysiłku da się wyjąć z ramy, względnie z 
przedniego widelca. 

jeśli wykręcili Państwo nakrętkę całko-
wicie ze śruby, wtedy należy uważać, aby 
nie zgubić tych małych sprężynek.

3. w przypadku dźwigni szybkozaciskowej 
zaciskania rury siodełka: Prosimy obracać 
za imbus w celu poluzowania śruby, 
zamiast nakrętki w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.

Zamykanie: w odwrotnej kolejności

1. jeśli oś szybkozaciskowa została cał-
kowicie wymontowana z piasty, wtedy 
prosimy ją wsunąć przez piastę od lewej 
strony (w kierunku jazdy).

2. Prosimy umieścić sprężynę i wkręcić 
nakrętkę śruby na oś.
Prosimy wkręcić nakrętkę śruby na wy-
stający z piasty prawy koniec w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. w przypadku dźwigni szybkozaciskowej 
zaciskania rury siodełka:
Prosimy obracać śrubę za imbus, zamiast 
nakrętki w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

4. Prosimy przechylić mimośrodowo ułoży-
skowaną dźwignię, aby w przybliżeniu 
tworzyła przedłużenie osi piasty. Prosimy 
utrzymywać dźwignię w tym położeniu.

5. Prosimy obrócić nakrętkę, względnie im-
bus na tyle, aby ułożyskowana mimośro-
dowo dźwignia przy obrocie wokół swego 
ułożyskowania po osiągnięciu kąta 90° 
pozwalała się odchylać dalej wyłącznie 
z wyczuwalnym oporem (ma utworzyć w 
przybliżeniu linię prostą jako przedłuże-
nie osi piasty). 

6. Prosimy naciskać dźwignię o dalsze 90° aż 
do oporu.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
błędna obsługa dźwigni szybkozacisko-
wej może prowadzić do sytuacji niebez-
piecznych, wywrotek wypadków i strat 
materialnych.

jeśli dźwignia daje się przechylić do po-
zycji krańcowej zbyt lekko, wtedy koło 
zostanie zamocowane za słabo i może 
dojść do jego wysunięcie i odpadnięcia.

występuje niebezpieczeństwo wywrotki.

• Prosimy otworzyć dźwignię ponownie i 
obrócić nakrętkę odpowiednio w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

• W przypadku dźwigni szybkozaciskowych 
do zaciskania rury siodełka, zamiast nakrętki 
śruby znajduje są łeb śruby z imbusem.

wersje specjalne:
niektóre koła mocowane są osiami wtykanymi 
lub kombinacją osi wtykanej i dźwigni szybkoza-
ciskowej lub jeszcze innym systemem zaciskania 
osi. ich obsługa została opisana w załączonej 
instrukcji obsługi  
 
wydanej przez producenta widelca resorowane-
go i/lub w razie potrzeby prosimy skonsultować 
się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

w ten sposób otworzą Państwo oś szyb-
kozaciskową:

1. Prosimy odciągnąć mimośrodowo ułoży-
skowaną dźwignię od piasty. Daje się ona 
obrócić o około 180° wokół własnej osi.
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• Prosimy skontrolować właściwe zamocowa-
nie kół roweru zgodnie z opisem w rozdziale 
7.1.

8.9
stosowanie pedałów zaczepianych 

(opcja)

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Pedały zaczepiane nie są pedałami bez-
pieczeństwa.
Przy ustawianiu zbyt dużej siły wyzwa-
lającej może dojść do sytuacji awaryjnej, 
gdy nie będą Państwo mogli wystarczają-
co szybko zdjąć nogi z pedału.

Przy ustawianiu zbyt małej siły wyzwala-
jącej może dojść do niezamierzonego po-
luzowania buta z pedału w czasie jazdy.

oba te przypadki stanowią zwiększone 
zagrożenie wywrotką i kontuzją.

• Prosimy zapoznać się z użytkowaniem peda-
łów zaczepianych. 

• Prosimy kilkakrotnie przećwiczyć zacze3pia-
nie i odczepianie pedałów na postoju.
Prosimy usiąść na siodełku i trzymać się ręką 
o jakąś stabilną konstrukcję. Prosimy na 
przemian kliknąć obydwoma butami wklesz-
czająco i wykleszczająco. Prosimy zapytać 
swego specjalistycznego sprzedawcę.

• Prosimy zapoznać się z wyzwalaniem przez 
ostrożną jazdę ćwiczebną.

• Prosimy siłę wyzwalania dopasować opty-
malnie do swej motoryki ciała.

• Ustawioną siłę wyzwalania prosimy ustalić 
na podstawie ćwiczeń wsiadania i wysiada-
nia z roweru.

• Regulacja siły wyzwalania pedałów zaczepia-
nych opisana została w załączonej instrukcji 
eksploatacji wydanej przez producenta, a w 
razie wątpliwości prosimy skonsultować się 
ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

w skomplikowanej sytuacji drogowej 
oraz na trudnym terenie często koniecz-
nym jest odłączenie nawet obu nóg od 
pedałów.

• Prosimy przećwiczyć to naprzemiennie po 
obu stronach. 

• Prosimy w tym celu postawić stopę przy 
nadepnięciu pośrodku na pedału tak, aby 
but ten zakleszczył się. W razie potrzeby, 
mogą Państwo podeprzeć się drugą nogą o 
podłoże.

w przypadku pedałów zaczepianych, but 
i pedał związane są ze sobą w kierunku 
pionowym. 
rowerzysta może zatem podczas peda-
łowania nie tylko pedały naciskać, ale 
również ciągnąć w górę. 

celem umożliwienia sobie używania pe-
dałów zaczepianych muszą mieć Państwo 
odpowiednie obuwie, właściwe dla dane-
go systemu pedałowego, które posiada 
specjalne haki pedałowe mocowane do 
pedału.

niniejszy opis jest czysto przykładowy:

Prosimy mieć na uwadze instrukcję ob-
sługi wydaną przez producenta Państwa 
kombinacji butów i pedałów i/lub
skonsultować się ze swym specjalistycz-
nym sprzedawcą w celu zapewnienia 
prawidłowego montażu i stosowania 
pedałów zaczepianych.

1. Prosimy zlecić ten montaż swemu specja-
listycznemu sprzedawcy.

2. w ten sposób wsiadają Państwo na pedał:

a) Prosimy ustawić pedał w najniższym 
położeniu. 

b) Prosimy wypozycjonować końcem buta 
skierowanego w dół czubek haka na bucie 
w przednim uchwycie pedału. 

c) Po znalezieniu się czubka haka w pra-
widłowej pozycji w pedale,
prosimy silnym nadepnięciem całą 
powierzchnią stopy zadziałać na pedał, aż 
mechanizm zaciskowy w sposób słyszalny 
się zatrzaśnie. 

• But został teraz połączony z pedałem w 
kierunku pionowym. 

• W zależności od systemu pedałowego, but 
ma boczną swobodę ruchu.

3. tak uwalniają Państwo but z pedału:

• Prosimy wykręcić zdecydowanym ruchem 
piętę z roweru.

Rowery wyścigowe: Rowery górskie

Rowery wyścigowe: Rowery górskie
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8.10 ładowanie bagażnika

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

bagażnik nie służy do transportu wielko-
gabarytowych ładunków lub osób.

nadużycie może prowadzić do sytuacji 
niebezpiecznych w czasie jazdy, wywro-
tek, wypadków i strat materialnych.

Prosimy transportować wyłącznie kom-
paktowy bagaż o masie do 25 kg, przy 
użyciu stosownego systemu mocowania.

• Prosimy położyć swój ładunek pośrodku 
bagażnika.

• Prosimy zastosować torby do przewożenia 
ładunków i zwrócić uwagę na to, aby one 
również były przystosowane do Państwa 
bagażnika.
Prosimy je zamontować według tej instruk-
cji. Prosimy przestrzegać odpowiedniej 
instrukcji obsługi i/lub skonsultować się ze 
swoim specjalistycznym sprzedawcą.

• Prosimy zamocować swój ładunek za pomo-
cą klapki dociskowej lub specjalnie do tego 
przewidzianymi pasami naciągowymi.

• Prosimy "potrząsnąć" swym rowerem po 
jego załadowaniu. 

• Ładunek oraz torby ładunkowe lub elementy 
nie powinny się poluzować.

• Państwa ładunek, torby ładunkowe lub 
elementy nie mają prawa przeszkadzać w 
swobodzie ruchów podczas jazdy.

• Państwa ładunek, torby ładunkowe lub ele-
menty nie mają prawa dotykać kół roweru.

• Państwa ładunek, torby ładunkowe lub ele-
menty nie mają prawa zakrywać oświetlenia 
i świateł odblaskowych.

9 Zakłócenia w czasie jazdy

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

jeśli podejmują się Państwo konserwacji 
lub serwisowania do których Państwo nie 
mają autoryzacji, wtedy może wystąpić 
niebezpieczna sytuacja drogowa, wy-
wrotki, wypadki i straty materialne.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

jeśli stwierdzą Państwo w swym rowerze 
jakieś nienormalne odgłosy, niestandar-
dowe zachowania podczas jazdy, które 
nie zostały omówione w tym rozdziale, 
wtedy może to prowadzić do sytuacji nie-
bezpiecznych w czasie jazdy, wywrotek, 
wypadków i strat materialnych.

• Wszelkie podejrzenia wystąpienia usterki, 
które nie są uwzględnione w poniższej tabeli 
należy wyjaśnić u specjalistycznego sprze-
dawcy i w razie potrzeby podjąć działania 
naprawcze.

• Jeśli wprowadzenie zalecanych działań nie 
poskutkuje, wtedy prosimy skonsultować to 
u swego specjalistycznego sprzedawcy.

9.1 Przerzutki, napęd

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Bieg nie przełącza się 
lub z oporami

Dźwignia przerzutki nieprawidłowo 
aktywowana Ponowne aktywowanie

Przerzutka rozregulowana Regulacja w wyspecjalizowanym warsztacie

Przy większym wzniesieniu za duży 
nacisk na pedał i/lub za 
niska prędkość pedałowania

Powtórzyć czynność przerzucania biegów na 
płaskim terenie; przełączać w stanie spoczynku: 
podnieść tylne koło, mechanizm korbowy wpra-
wić w ruch napędowy, aż nastąpi wrzucenie 
odpowiedniego biegu.

Napęd zablokowany po 
lub w trakcie przesta-
wiania biegów

Łańcuch zablokowany

Zatrzymać się, aktywować przełącznik w 
przeciwną stronę, podnieść tylne koło, obracać 
mechanizm korbowy przeciwnie do kierunku 
napędzania.

Jeśli mechanizm nie da się w żaden sposób 
obrócić, wtedy nie stosować siły. 
Prosimy niezwłocznie poszukać wyspecjalizo-
wanego warsztatu.

Niestandardowe 
odgłosy, jak stukanie, 
głośne ocieranie i/lub 
uderzenia

Uszkodzone komponenty napędu/
przerzutek

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do wyspecjali-
zowanego warsztatu.

Nieregularny
opór podczas pedało-
wania

Uszkodzone komponenty napędu/
przerzutek

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do wyspecjali-
zowanego warsztatu.

Łańcuch spadł

Błędne aktywowanie przerzutki 
(patrz rozdział 8.6)
Przerzutka rozregulowana lub 
uszkodzona
w niekorzystnych warunkach

Prosimy zatrzymać się, 
prosimy założyć łańcuch na następny zębnik, 
podnieść tylne koło, 
obrócić mechanizmem korbowym w kierunku 
napędzania (o ile pójdzie lekko).

Jeśli naprawa jest niemożliwa, wtedy prosimy 
niezwłocznie poszukać wyspecjalizowanego 
warsztatu.

Łańcuch spadł po lub 
podczas działania 
przerzutki

Błędne aktywowanie przerzutki 
(patrz rozdział 8.6)
Przerzutka rozregulowana lub 
uszkodzona
w niekorzystnych warunkach

Prosimy zatrzymać się,
prosimy aktywować przełącznik w przeciwną 
stronę,
prosimy założyć łańcuch na następny zębnik, 
podnieść tylne koło,
obrócić mechanizmem korbowym w kierunku 
napędzania (o ile pójdzie lekko).

Jeśli naprawa jest niemożliwa, wtedy prosimy 
niezwłocznie poszukać wyspecjalizowanego 
warsztatu.

Łańcuch ciągle spada

Ciągle błędne aktywowanie prze-
rzutki 
Przerzutka rozregulowana lub 
uszkodzona

Prosimy obsługiwać przerzutkę wyłącznie 
według instrukcji z rozdziału 8.6
W kwestii prawidłowego aktywowania przerzut-
ki, prosimy niezwłocznie poszukać wyspecjali-
zowanego warsztatu.
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9.2 Hamulce

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Hamulce Państwa roweru należą do najważniejszych komponentów decydujących o Państwa 
bezpieczeństwie jazdy. 
błędne działanie hamulców może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych w czasie jazdy, wywro-
tek, wypadków i strat materialnych.

• Prosimy nawet przy najmniejszym zakłóceniu i osłabieniu skuteczności hamowania zwrócić się do swego 
specjalistycznego sprzedawcy. 

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjalistycznego sprze-
dawcę naprawiony.

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Hamulce nie działają

Hamulce błędnie zamontowane Prawidłowy montaż, patrz rozdział 11.1

Hamulce uszkodzone
Prosimy niezwłocznie poszukać wyspe-
cjalizowanego warsztatu.

Zmniejszona skuteczność ha-
mowania, dźwignia hamulcowa 
pozwala się zbyt daleko wciskać

Zużyte klocki hamulcowe, wzgl. 
okładziny hamulcowe

Prosimy natychmiast w wyspecjalizo-
wanym warsztacie zlecić wymianę gum 
hamulcowych lub okładzin hamulco-
wych.

Linka hamulcowa wyciągnięta, 
zużyta lub uszkodzony zacisk

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do 
wyspecjalizowanego warsztatu.

W przypadku hamulców hy-
draulicznych: Układ hamulcowy 
nieszczelny

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do 
wyspecjalizowanego warsztatu.

9.3 rama, rura siodełka i resorowanie

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędy ramy i resorowania mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych w czasie jazdy, wywrotek, 
wypadków i strat materialnych.

• Nawet w przypadku najmniejszej usterki prosimy skontaktować się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.  

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjalistycznego sprze-
dawcę naprawiony.

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Odgłosy: Stukanie, uderzenia, 
ocieranie itp.

Uszkodzona rama i/lub resoro-
wanie

Prosimy niezwłocznie poszukać 
wyspecjalizowanego warsztatu. 

Rura siodełka wsuwa się do 
ramy lub obraca się

Za mały moment dokręcania
Kontrola i korekta momentu dokręcania 
momentu dokręcania (patrz punkt 3.3).

W przypadku ramy i/lub rury 
siodełka z carbonu:

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do 
wyspecjalizowanego warsztatu.

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Rura siodełka wsuwa się do 
ramy lub obraca się

Błędny montaż
Demontaż i prawidłowy montaż 
+ pasta montażowa według punktu 
11.2

Rura siodełka ma za małą średnicę
Montaż rury siodełka z prawidłową 
średnicą.

Błędne działanie resorowania Resorowanie błędnie ustawione
Ustawianie i koordynacja działań 
według załączonej instrukcji obsługi 
komponentów.

Błędne działanie resorowania 
pomimo prawidłowej regulacji

Resorowanie uszkodzone
Prosimy niezwłocznie poszukać wyspe-
cjalizowanego warsztatu.

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Odgłosy: Stukanie, uderzenia, 
ocieranie itp.

Błotnik lub elementy 
bagażnika są poluzowane

Prosimy niezwłocznie poszukać 
wyspecjalizowanego warsztatu.

Oświetlenie częściowo lub 
lub całkowicie nie działające,

przepalone żarówki (żarówka 
tradycyjna lub LED)

Wymiana żarówek. Prosimy skonsul-
tować się ze swym specjalistycznym 

sprzedawcą.

Przewody uszkodzone Prosimy niezwłocznie poszukać
 wyspecjalizowanego warsztatu.

Uszkodzone dynamo

9.4  błotniki, bagażnik, oświetlenie

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędy ramy i resorowania mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych w czasie jazdy, wywrotek, 
wypadków i strat materialnych.

• Nawet w przypadku najmniejszej usterki prosimy skontaktować się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjalistycznego sprze-
dawcę naprawiony.
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9.5 koła i ogumienie

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

uszkodzenia kół i ogumienia mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych w czasie jazdy, wywro-
tek, wypadków i strat materialnych.

• Nawet w przypadku najmniejszej usterki prosimy skontaktować się ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjalistycznego sprze-
dawcę naprawiony.

Problem możliwe przyczyny środek zaradczy

Koła "podskakują" Uszkodzenie opony
Pęknięta szprycha

Prosimy niezwłocznie zwrócić się do wyspe-
cjalizowanego warsztatu.

Odgłosy: Stukanie, uderzenia, 
ocieranie itp.

Ciało obce dostało się do 
koła 

Usunąć ciało obce. 

Prosimy używać swego roweru szczególnie 
ostrożnie. Diagnostykę szkód będących 
następstwem innych uszkodzeń w swym 
rowerze prosimy zlecić wyspecjalizowanemu 
warsztatowi.

Uszkodzenie koła Prosimy niezwłocznie poszukać wyspecjali-
zowanego warsztatu. 

Jazda tzw. "pływająca" za niskie ciśnienie powietrza

Podwyższyć ciśnienie powietrza (patrz roz-
dział 7.1.3) Jeśli po tym znów wystąpi takie 
samo zachowanie się roweru, wtedy oznacza 
to, że występuje flak (patrz następny wiersz).

Zwiększające się "pływanie"
podczas jazdy i bardzo niewygod-
ne toczenie się roweru
(czują Państwo każdy kamień)

Flak

Wymiana dętki lub opony oraz taśmy felgi; w 
przypadku systemu dętkowego.

Wymiana opony.
Prosimy niezwłocznie poszukać wyspecjali-
zowanego warsztatu(*). Roweru nie wolno 
odtąd używać. 

(*): Wymianę dętki, opony i taśmy felgi 
można przy pewnym doświadczeniu zrobić 
samemu. 

Prosimy skonsultować wykonywanie tych 
czynności z fachowce i przećwiczyć to same-
mu do nabrania wprawy. 

W kwestii montażu i demontażu kół
prosimy zapoznać się z rozdziałami 8.8 oraz 
11.1.

10  Po wywrotce lub wypadku

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

szkody po wywrotce lub po wypadku mo-
gą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych 
w czasie jazdy, wywrotek, wypadków i 
strat materialnych.

• Po wywrotce lub wypadku prosimy skon-
sultować się ze swym specjalistycznym 
sprzedawcą. 

• Prosimy ponownie używać roweru dopiero 
wtedy, gdy zostanie przez Państwa specjali-
stycznego sprzedawcę naprawiony.

Po zaliczeniu wywrotki należy dokładnie sprawdzić 
wszystkie części roweru takie jak:
•	 Kierownica
•	 Nakładka	triathlonowa	i	do	jazdy	na	czas
•	 Różki	kierownicy	(Bar	Ends)
•	 Wspornik	kierownicy
•	 Rura	siodełka	(jeśli	z	carbonu)
•	 Siodełko	(jeśli	rura	siodełka	z	carbonu)
•	 Felgi	(jeśli	z	carbonu)
•	 oraz	mechanizm	korbowy
 i zlecić niezbędne wymiany. 

Wszelkie inne części roweru powinien zbadać spe-
cjalistyczny sprzedawca i w razie potrzeby wymienić.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

coraz więcej rowerów jest wyposażonych 
w elementy carbonowe.

elementy carbonowe są bardzo czułe i 
podczas błędnego montażu i w przypad-
ku lekkich nawet uszkodzeń prowadzić 
do niebezpiecznych sytuacji drogowych, 
wywrotek, wypadków i  
strat materialnych.

• Prosimy przestrzegać wszystkich szczegó-
łowych instrukcji montażu, konserwacji, 
serwisowania i kontroli tych części zgodnie z 
załączonymi instrukcjami obsługi poszcze-
gólnych komponentów.

• Prosimy zlecać prace montażowe na ele-
mentach carbonowych wyłącznie wyspecja-
lizowanemu warsztatowi.

• Po uszkodzeniach lub zaliczeniu wywrotki 
prosimy koniecznie skonsultować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą. 

• Prosimy ponownie używać swego roweru 
dopiero wtedy, gdy wszystkie uszkodzone 
elementy zostały wymienione lub dano Pań-
stwu wiarygodne orzeczenie o możliwości 
dalszej eksploatacji.

• Prosimy przestrzegać instrukcji z rozdziału 4.8.

11  transport roweru

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
Z powodu niewłaściwego systemu trans-
portowania może dojść do uszkodzenia 
elementów roweru odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i do sytuacji niebezpiecz-
nych w czasie jazdy, wywrotek, wypadków 
i strat materialnych.

• Prosimy transportować ten rower tylko we 
wnętrzu samochodu.

• Na tym rowerze lub na jego ramie nie powin-
ny się znajdować jakikolwiek przedmioty.

• Tego roweru nie wolno przewozić na dacho-
wym stelażu samochodowym (nie wolno za-
ciskać we wsporniku dachowym, wsporniku 
tylnym lub wsporniku wewnątrz samochodu).

Rower ten wolno jest przewozić wyłącznie we 
wnętrzu pojazdu. Prosimy przy tym mieć uwadze to, 
aby rower był zabezpieczony i nie został uszkodzony 
przez inne ładunki.
Do transportu można wymontować koła oraz słupek 
siodełka razem z nim, o ile zaopatrzone są w system 
szybkozaciskowy. Demontaż ten prosimy przepro-
wadzić tylko wtedy, gdy są Państwo pewni, że są w 
stanie prawidłowo te elementy zamontować. Patrz w 
tym celu rozdział 8.3.
Jeśli koła roweru są do ramy przykręcone na gwinty (np.  
przy zmianie biegów w piaście), wtedy prosimy skon-
sultować się ze swym  
specjalistycznym sprzedawcą.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!
jeśli Państwa rower znajduje się we wnę-
trzu pojazdu, wtedy z powodu nasłonecz-
nienia może dojść do przegrzania gum 
opon lub poluzowania się na feldze.

• Prosimy z tego powodu przed transportem 
spuścić powietrze z opon i napompować je 
po zakończeniu transportu (patrz w tym celu 
rozdział 7.1.3).
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11.1 montaż i demontaż kół

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
błędny montaż kół roweru może prowa-
dzić do sytuacji niebezpiecznych w czasie 
jazdy, wywrotek, wypadków i strat mate-
rialnych.

• Prosimy montaż i demontaż kół rowerowych 
skonsultować w praktyce ze swym specjali-
stycznym sprzedawcą.

• Prosimy przećwiczyć te czynności co naj-
mniej raz po jego nadzorem i kontrolą.

• Prosimy dokonywać demontażu i montażu 
tylko wtedy, gdy są Państwo pewni, że opa-
nowali te czynności w dobrym stopniu.

niebezpieczeństwo oparzenia się!

Po dłuższej jeździe, felgi roweru i tarcze 
hamulcowe mogą się silnie rozgrzać.

• Bezpośrednio po zakończeniu jazdy prosimy 
nie dotykać felg oraz tarcz hamulcowych.

• Przed dotknięciem prosimy odczekać, aż 
felgi i tarcze hamulcowe ostygną. 

• W celu sprawdzenia temperatury prosimy 
lekko i krótko dotknąć gołym palcem felg 
i tarcz hamulcowych. Jeśli czują Państwo, 
że są gorące, wtedy prosimy odczekać kilka 
minut i powtarzać to sprawdzenie, aż stwier-
dzą, że felgi i tarcze hamulcowe ostygły.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!

• Po demontażu kół, hamulców hydraulicz-
nych pod żadnym pozorem naciskać nie 
wolno!

• Jeśli Państwa rower posiada hamulec tar-
czowy, wtedy do celów transportowych po 
demontażu koła roweru prosimy zastosować 
specjalnie do tego przeznaczone, dostarczo-
ne przez nas kliny transportowe.

• Prosimy je wyjąć bezpośrednio przed po-
nownym montażem kół.
Prosimy koniecznie mieć na uwadze załą-
czoną
instrukcji obsługi komponentu.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

odnosi się tylko do hamulców felgowych: 
Podczas montażu i demontażu może 
dojść z powodu opony do obrócenia się 
gumki hamulcowej.

• Po montażu kół roweru prosimy zwrócić 
uwagę na to, aby gumki hamulcowe były we 
właściwej pozycji (patrz w tym celu rozdział 
7.8).

• Jeśli nie znajdują się one we właściwej 
pozycji, wtedy prosimy zwrócić się z tym 
wyspecjalizowanego warsztatu.

w celu transportu mogą Państwa zde-
montować, a następnie zamontować koła 
roweru, o ile zamontowane są na osich 
szybkozaciskowych.

jeśli Państwa rower posiada hamulce 
felgowe, wtedy należy mieć na uwadze 
to, aby oponą nie zmienić pozycji gumki 
hamulcowej. może to mieć  miejsce w 
szczególności w przypadku szerokich 
opon. jeśli opona nie przechodzi dalej 
przez hamulec, wtedy prosimy spuścić z 
niej powietrze. 

Prosimy później napompować ją do prze-
pisowego ciśnienia.

11.1.1 wszystkie kategorie/serie, oprócz
               kategorii rowerów górskich/triathlo
               nowych

1. Prosimy najpierw zdemontować przednie 
koło (dalej według punktu 3).

2. Prosimy na tylnym kole przełączyć na 
najmniejszy zębnik pakietu tylnych łań-
cuchowych kół zębatych (patrz rozdział 
8.6).

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

obracające się koła roweru mogą skale-
czyć Państwa ręce. 
skaleczyć Państwa ręce.

• Prosimy nigdy nie dotykać i nie ingerować w 
strefę obracających się kół.

• Prosimy zahamować obracające się koło 
poprzez naciśnięcie odpowiedniej dźwigni 
hamulcowej aż do pełnego zatrzymania, 
anim rozpoczną Państwo pracę w pobliżu 
koła.

• Prosimy przy tym podnieść tył roweru, 
nacisnąć odpowiedni przełącznik i obracać 
ręcznie mechanizmem korbowym w kie-
runku napędowym, aż łańcuch wskoczy na 
najmniejszy zębnik.

• Prosimy zahamować koło aż do pełnego 
zatrzymania (patrz punkt 8.7).

3. Prosimy zluzować hamulec (tylko dla 
hamulców felgowych, nie dla hamulców 
tarczowych)

a) Przy hamulcu felgowym z linką 
(np. shimano):

• Prosimy ścisnąć ręką szczęki hamulcowe i 
zawiesić prowadzenie linki z pałąka.

b) Przy hydraulicznych hamulcach felgo-
wych magura:

• Prosimy przestawić dźwignię mocującą i 
odciągnąć cały hamulec ze wzmacniaczem 
siły od podstawek hamulca.

• Prosimy przy tym zwrócić uwagę, aby nie 
zgubić zdemontowanych podkładek dystan-
sowych.

4. Dynamo w piaście przedniego koła
(o ile występuje):

• Prosimy rozłączyć połączenie wtykowe 
między dynamem i okablowaniem.

5. Prosimy poluzować piasty kół.

• Prosimy otworzyć dźwignię szybkozacisko-
wą na kole swego roweru (patrz również 
rozdział 8.8 o dźwigni szybkozaciskowej).

• Prosimy wykręcić kontrnakrętkę na tyle, aby 
pozostała jeszcze na osi.
W przypadku innego zacisku:

• Prosimy poluzować zacisk według załączo-
nej instrukcji obsługi komponentu.

6. Prosimy zdemontować koła roweru z 
ramy i widelca.

• Przednie koło: Prosimy podnieść rower za 
kierownicę i ściągnąć koło z wpustów do 
mocowania osi przedniego widelca.

• Tylne koło: Prosimy nieco podnieść w górę 
tył roweru i wcisnąć przerzutkę w tył. W tym 
stanie prosimy przesunąć tylne koło przez 
lekkie naciśnięcie w kierunku otworu wpu-
stów mocujących.
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7. Prosimy po demontażu kół ostrożnie 
położyć rower na lewy bok.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!
bez tylnego koła można uszkodzić ramę 
i/lub przerzutkę.

• Prosimy po demontażu tylnego koła 
położyć rower na lewy bok lub skorzystać 
z odpowiedniego stojaka montażowego.

w ten sposób zamontują Państwo koła 
swego roweru:

1. a) Prosimy najpierw osadzić tylne koło:

• Prosimy unieść rower tyłem w górę 
Prosimy osadzić tylne koło na tyle w dół, 
żeby łańcuch znalazł się na najmniejszym 
zębniku.

• W przypadku hamulców tarczowych: Prosi-
my umieścić koło tak, aby tarcza hamulcowa 
bez oporów przesunęła się między klockami 
hamulcowymi. 

• Prosimy ostrożnie opuścić tył, aż oś po lewej 
i prawej stronie znajdzie się w pozycji krań-
cowej wpustów do mocowania osi.

1. b) Prosimy osadzić przednie koło:

• Prosimy unieść rower za kierownicę w górę

• Prosimy osadzić koło przednie pod wpusta-
mi do mocowania osi na przednim widelcu.

• W przypadku hamulców tarczowych: Prosi-
my umieścić koło tak, aby tarcza hamulcowa 
bez oporów przesunęła się między klockami 
hamulcowymi.

• Prosimy ostrożnie opuścić widelec, aż oś po 
lewej i prawej stronie znajdzie się ściśle w 
pozycji krańcowej wpustów do mocowania 
osi.

2. Prosimy zamocować piasty kół.

• W przypadku zacisku z dźwignią szybkozaci-
skową: (patrz rozdział 8.8.)

• W przypadku innego zacisku: Prosimy 
przymocować piasty według załączonej 
instrukcji obsługi komponentu.

3. a) Prosimy zacisnąć hamulce felgowe,
 jeśli jest to hamulec linkowy:

• Prosimy ścisnąć szczękę hamulcową.

• Prosimy zawiesić prowadzenie linki na 
pałąku.

3. b) w przypadku hydraulicznych hamul-
ców felgowych:
montaż elementów w odwrotnej 
kolejności.

• Osadzić wzmacniacz siły hamowania na 
śrubie prowadzącej

• Prosimy osadzić ewentualnie występujące 
podkładki dystansowe w prawidłowej pozy-
cji oraz hamulec na podstawce hamulca.

• Prosimy przestawić dźwignię mocującą, aby 
hamulec został ponownie zamocowany.

4. Prosimy mieć na uwadze, aby gumki 
hamulcowe przy naciśnięciu dźwigni 
hamulca prawidłowo dolegały do flanek 
felg.



       | 61 60 | mtb/ wyścigowy/ trekkingmtb/ wyścigowy/ trekking

5. Dynamo w piaście przedniego koła 
(o ile występuje):

• Prosimy dokonać połączenia wtykowego 
między dynamem w piaście i okablowaniem.

6. Prosimy skontrolować montaż:

• Prosimy nacisnąć w tym celu hamulce.

• Jeśli w wyniku tego gumka hamulcowa 
dotyka felgę, wtedy jest to oznaką błędnego 
osadzenia piasty we wpustach do mocowa-
nia osi.

• Prosimy w takim przypadku jeszcze raz 
zluzować dźwignię szybkozaciskową, 
skontrolować i skorygować osadzenie piasty 
i zacisnąć dźwignię z powrotem.

• Hamulec (w przypadku hamulca felgowego) 
nie musi być przy tym luzowany. Jeśli po-
prawy nie ma, wtedy prosimy się niezwłocz-
nie zwrócić do swego specjalistycznego 
sprzedawcy.

• Prosimy mieć przy tym na uwadze, aby 
oświetlenie (o ile występuje) działało pra-
widłowo.

• Prosimy zwrócić uwagę na to, aby koła rowe-
ru nie ocierały ani o błotniki, ani o bagażnik 
(o ile występuje).

11.1.2 rowery wyścigowe/rowery triathlo  
 nowe

1. Prosimy najpierw zdemontować przednie 
koło 
(patrz rozdział 3).

2. Prosimy na tylnym kole przełączyć na naj-
mniejszy zębnik pakietu tylnych łańcu-
chowych kół zębatych (patrz rozdział 8.6). 

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

obracające się koła roweru mogą skale-
czyć Państwa ręce. 
skaleczyć Państwa ręce.

• Prosimy nigdy nie dotykać i nie ingerować w 
strefę obracających się kół.

• Prosimy zahamować obracające się koło po-
przez naciśnięcie odpowiedniej dźwigni ha-
mulcowej aż do pełnego zatrzymania, anim 
rozpoczną Państwo pracę w pobliżu koła.

• Prosimy przy tym podnieść tył roweru, nacis-
nąć odpowiedni przełącznik i obracać ręcznie 
mechanizmem korbowym w kierunku napę-
dowym, aż łańcuch wskoczy na najmniejszy 
zębnik.

• Prosimy zahamować koło aż do pełnego 
zatrzymania (patrz rozdział 8.7).

3. Prosimy zwolnić hamulec felgowy.

•

a) W przypadku hamulców roweru wyścigo-
wego marki Shimano 
oraz Sram:
Prosimy podnieść dźwignię w górę.

•

•

b) Campagnolo:

Przy hamulcu brak jest dźwigni:

W celu otwarcia prosimy nacisnąć na trzpień 
na dźwigni hamulcowej od wewnątrz na 
zewnątrz Prosimy zaciągnąć przy tym nieco 
dźwignię hamulcową.

4. Prosimy poluzować piasty kół.

•

•

Prosimy otworzyć dźwignię szybkozacisko-
wą na kole swego roweru (patrz również 
rozdział 8.8 o dźwigni szybkozaciskowej).

Prosimy wykręcić kontrnakrętkę na tyle, aby 
pozostała jeszcze na osi.

5. Prosimy zdemontować koła roweru z 
ramy i widelca.

•

•

Przednie koło: Należy podnieść rower za 
kierownicę i ściągnąć koło z wpustów do 
mocowania osi przedniego widelca.

Tylne koło: Prosimy nieco podnieść w górę 
tył roweru i wcisnąć przerzutkę w tył. W tym 
stanie prosimy przesunąć tylne koło przez 
lekkie naciśnięcie w kierunku otworu wpu-
stów mocujących.

6. Prosimy po demontażu kół ostrożnie 
położyć rower na lewy bok.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!

bez tylnego koła można uszkodzić ramę i/
lub przerzutkę.

• Prosimy po demontażu tylnego koła położyć 
rower na lewy bok lub skorzystać z odpo-
wiedniego stojaka montażowego.

w ten sposób zamontują Państwo koła 
swego roweru: 
Prosimy najpierw zamontować tylne koło:

1. a) Prosimy osadzić tylne koło:

• Prosimy unieść rower tyłem w górę
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• Prosimy osadzić tylne koło na tyle w dół, 
żeby łańcuch znalazł się na najmniejszym 
zębniku.

• Prosimy ostrożnie opuścić tył, aż oś po lewej 
i prawej stronie znajdzie się w pozycji krań-
cowej wpustów do mocowania osi.

b) Prosimy osadzić przednie koło

• Prosimy unieść rower za kierownicę w górę

• Prosimy osadzić koło przednie pod wpusta-
mi do mocowania osi na przednim widelcu.

• Prosimy ostrożnie opuścić widelec, aż oś po 
lewej i prawej stronie znajdzie się ściśle w 
pozycji krańcowej wpustów do mocowania 
osi.

2. Prosimy zamocować piasty kół.

• W przypadku zacisku z dźwignią szybkozaci-
skową: (patrz rozdział 8.8.)

3. Prosimy zacisnąć hamulce felgowe

a) w przypadku hamulców roweru wyści-
gowego marki shimano 
oraz sram:

• Prosimy nacisnąć dźwignię w dół.

b) Campagnolo:

11.2 montaż i demontaż rury siodełka 

z siodełkiem

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

błędny montaż rury siodełka może 
prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, 
wywrotek wypadków i strat materialnych.

• Prosimy montaż i demontaż kół rowerowych 
skonsultować w praktyce ze swym specjali-
stycznym sprzedawcą.

• Prosimy przećwiczyć te czynności co naj-
mniej raz po jego nadzorem i kontrolą.

• Prosimy dokonywać demontażu i montażu 
tylko wtedy, gdy są Państwo pewni, że opa-
nowali te czynności w prawidłowym stopniu.

Do transportu wolno Państwu zdemontować, a 
następnie zamontować rurę siodełka wraz z nim.

Rura siodełka zamocowana jest obejmą zaciskową 
w rurze osadczej ramy i zaciskana jest albo dźwignią 
szybkozaciskową, albo śrubą imbusową.

Mogą być również zamontowane wersje specjalne z 
dwoma śrubami.

W przypadku zacisku bez układu szybkozacisko-
wego, potrzebny jest klucz imusowy oraz klucz 
dynamometryczny o odpowiedniej wielkości. 
Prosimy skonsultować się w tej sprawie ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

w ten sposób zamontują Państwo rurę 
siodełka: 

1. Prosimy poluzować zacisk siodełka 
dźwignią szybkozaciskową według 
rozdziału 8.8 lub na śrubie imbusowej 
używając do tego stosownego klucza.

2. Prosimy wyciągnąć z ramy siodełko wraz 
z jego rurą.

w ten sposób zamontują Państwo rurę 
siodełka swego roweru:

• Przy hamulcu brak jest dźwigni:

• W celu zluzowania prosimy postępować 
w odwrotnej kolejności i nacisnąć trzpień 
na dźwigni hamulcowej od zewnątrz do 
zewnątrz.

• Prosimy zaciągnąć przy tym dźwignię 
hamulcową.

4. Prosimy skontrolować montaż:

• Prosimy nacisnąć w tym celu hamulce.

• Jeśli w wyniku tego gumka hamulcowa 
dotyka felgę, wtedy jest to oznaką błędnego 
osadzenia piasty we wpustach do mocowa-
nia osi.

• Prosimy w takim przypadku jeszcze raz 
zluzować dźwignię szybkozaciskową, 
skontrolować i skorygować osadzenie piasty 
i zacisnąć dźwignię z powrotem.

• Hamulec (w przypadku hamulca felgowego) 
nie musi być przy tym luzowany. Jeśli po-
prawy nie ma, wtedy prosimy się niezwłocz-
nie zwrócić do swego specjalistycznego 
sprzedawcy.
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1. w przypadku carbonowej rury siodełka i/
lub rury osadczej:

• Prosimy posmarować rurę siodełka oraz 
wnętrze rury osadczej jedynie pastą 
montażową przeznaczoną do elementów 
carbonowych.

• Rury siodełka i słupka nie wolno smarować. 
Wolno stosować wyłącznie pastę montażo-
wą do carbonu.

• Aluminiowe rury siodełka wolno montować 
tylko przy zastosowaniu pasty do carbonu.

2. Prosimy wsunąć siodełko wraz z jego 
rurą do rury osadczej w ramie, aż osiągną 
Państwo żądaną wysokość siodełka. w 
tej pozycji dolny koniec rury siodełka 
musi się znajdować 10 cm poniżej górnej 
krawędzi rury osadczej w ramie.

Prosimy nie wychodzić poza oznakowanie 
na rurze siodełka.

w ten sposób mogą Państwo skontrolo-
wać właściwą głębokość osadzenia::

Prosimy bezpośredni nad obejmą zaci-
skową przytrzymać koniec palca na rurze 
siodełka w stanie zamontowanym. 

Prosimy zostawić koniec palca w tym 
miejscu i wyciągnąć rurę siodełka z rury 
osadczej w ramie.

Prosimy trzymać rurę siodełka z boku i to 
tak blisko rury osadczej, że koniec Pań-
stwa palca znów znajdzie się na wysoko-
ści bezpośrednio nad obejmą zaciskową.

w tej pozycji dolny koniec rury siodełka 
musi się znajdować 10 cm poniżej górnej 
krawędzi rury osadczej w ramie.

3. Prosimy obrócić siodełko tak, aby koń-
cówka siodełka skierowana była dokład-
nie w kierunku jazdy.

4. Prosimy mieć na uwadze to, obejma zaci-
skowa osadzona była ściśle na ramie oraz 
aby szczelina rury osadczej i obejma się 
ze sobą pokrywały.

5. Prosimy zacisnąć dźwignie szybkoza-
ciskową według opisu w rozdziale 8.8 
lub dociągnąć śrubę imbusową kluczem 
dynamometrycznym.

Prosimy przestrzegać instrukcji montażo-
wych oraz stosować przepisowy moment 
dokręcania z tabeli 3.3. 

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Zbyt silnie zaciśnięta rura siodełka z 
carbonu może podczas jazdy pęknąć i 
spowodować niebezpieczne sytuacje 
drogowe, wywrotki, wypadki i straty 
materialne.

• Zacisk rury siodełka należy zacisnąć na tyle, 
aby rura siodełka podczas jazdy nie obniżyła 
się oraz by się nie obróciła na bok.

• Jeśli pomimo zastosowania maksymalnego, 
dopuszczalnego momentu dokręcenia rura 
siodełka nie pozostaje w żądanej pozycji, 
wtedy należy to skonsultować ze swym 
specjalistycznym sprzedawcą.

Prosimy taśmą klejącą zaznaczyć właści-
wą pozycję rury siodełka.

12  czyszczenie i konserwacja   
 roweru

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
Z powodu korozji, elementy odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo mogą ulec 
uszkodzeniu, a zatem nie będą miały już 
wystarczającej wytrzymałości. elementy 
te mogą w czasie jazdy pęknąć i spowo-
dować poważną wywrotkę.
korazja wywoływana jest przez następu-
jące czynniki:

- sól (np. do posypywania dróg zimą)

- Powietrze zawierające sól (np. pobliże 
wybrzeża, strefa przemysłowa)

- Pot.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!

Prosimy nie używać myjki parowej. silny 
strumień wody może uszkodzić rower.

Prawidłowa dbałość zwiększa żywotność Państwa 
roweru i jego komponentów. Prosimy regularnie 
czyścić i konserwować swój rower.

Do czyszczenia na mokro prosimy używać łagod-
nego strumienia wody lub wody z wiadra i gąbki. 
Prosimy stosować wyłącznie wodę słodką lub w 
pełni odsoloną.

Istnieje wiele sposobów czyszczenia roweru. Poniżej 
sprawdzona propozycja czyszczenia dla dość mocno 
zanieczyszczonego roweru.

1.

2.

3.

Prosimy przy pomocy łagodnego strumie-
nia wody usunąć zgrubne zabrudzenia, 
jak ziemia, kamyki, piasek itp.

Prosimy odczekać, aż rower nieco wy-
schnie.

Prosimy spryskać cały rower właściwym 
środkiem czyszczącym.
Przy posiadaniu dużej ilości środka czysz-
czącego i występowaniu nieznacznych 
zanieczyszczeń, starczy samo spryskanie 
i spłukanie po upływie odpowiedniego 
czasu zadziałania środka.

wżarty brud mogą Państwo po upływie 
czasu zadziałania środka, przed opłuka-
niem, oczyścić twardym pędzlem.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!

środki czyszczące, smary i środki konser-
wujące są wyrobami chemicznymi.

niewłaściwe stosowanie może uszkodzić 
Państwa rower.

• Prosimy stosować wyłącznie wyroby, które 
są wyraźnie przeznaczone dla rowerów.

• Prosimy upewnić się, że dany środek nie 
uszkodzi ani lakieru, ani gumy, czy też plasti-
ku lub metali. Prosimy skonsultować się ze 
swym specjalistycznym sprzedawcą.

• Prosimy przestrzegać instrukcji od poszcze-
gólnych producentów.

4. Prosimy umyć rower umiarkowanym stru-
mieniem wody i odczekać, aż wyschnie.

5. Prosimy oczyścić łańcuch:

• Prosimy nalać nieco odpowiedniego środka 
do czyszczenia łańcuchów na czystą, niekła-
czącą szmatkę bawełnianą i przetrzeć nią 
łańcuch. Prosimy powoli obracać mechani-
zmem korbowym przeciwnie do kierunku 
napędowego.

• Prosimy powtarzać czynność tak często 
czystymi fragmentami szmatki, aż łańcuch 
będzie czysty.

• Prosimy odczekać ok. 1 godzinę, aż środek 
czyszczący wyschnie.

jeśli środek czyszczący będzie się jeszcze 
znajdował między ogniwami łańcucha, 
wtedy nowy smar zostanie natychmiast 
rozłożony i będzie nieskuteczny.

• Prosimy nanieść niewielką ilość smaru 
właściwego dla łańcuchów rowerowych na 
przeguby łańcucha.

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!

smar do łańcuchów motocyklowych 
zaklei łańcuch Państwa roweru i kompo-
nenty napędu.
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8. Prosimy wypolerować swój rower po 
przewidzianym czasie zadziałania środka 
przy użyciu czystej, niekłaczącej szmatki 
bawełnianej.

9. Prosimy ręcznie czyścić gumki hamulco-
we, okładziny hamulcowe, felgi (w przy-
padku hamulców felgowych) oraz tarcze 
hamulcowe przy użyciu czystej, suchej i 
niekłaczącej szmatki bawełnianej przy za-
stosowaniu odpowiednich odtłuszczaczy.

Prosimy czyścić i smarować łańcuch
zgodnie z zaleceniami po każdej jeździe 
w warunkach silnej wilgoci, po każdej 
dłuższej jeździe po piasku, a najpóźniej 
po przejechaniu 200 km.

• Prosimy używać smarów przystosowanych 
wyłącznie do smarowania rowerów.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!
Przy zaaplikowaniu zbyt dużej ilości sma-
ru może on skapnąć na felgę oraz tarczę 
hamulcową i ją zanieczyścić. 

spowoduje to osłabienie skuteczności 
hamowania

• Prosimy usunąć nadmiar smaru z łańcucha 
przy użyciu czystej, suchej i niekłaczącej 
szmatki bawełnianej.

• Prosimy czyścić felgę i tarczę hamulcową 
odpowiednim odtłuszczaczem. 
Prosimy skonsultować się ze swym specjali-
stycznym sprzedawcą.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

jeśli wosk w sprayu lub jakiś środek kon-
serwacyjny dostanie się na felgi lub na 
tarcze hamulcowe i/lub na gumki gumo-
we albo okładziny hamulcowe, wtedy na-
stępuje spadek skuteczności hamowania.

• Prosimy oczyścić te elementy odpowiednim
odtłuszczaczem. Prosimy skonsultować się 
ze swym specjalistycznym sprzedawcą.

6. Prosimy ręcznie oczyścić pozostałe silnie 
zanieczyszczone miejsca  czystą, niekła-
czącą szmatką bawełnianą przy stosowa-
niu odpowiedniego czyściwa.

7. Prosimy spryskać cały swój rower odpo-
wiednim woskiem lub innym środkiem 
konserwującym.

wyjątki: 
•	 Gumki	hamulcowe,	wzgl.	okładziny			
         hamulcowe
•	 Felgi	w	przypadku	hamulców	felgo				
        wych
•	 Tarcze	hamulcowe
•	 Uchwyty,	dźwignie	hamulców/prze
        rzutek
•	 Siodełko
•	 Opony

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Zużyte części i nienaprawione uszkodze-
nia roweru mogą prowadzić do sytuacji 
niebezpiecznych w czasie jazdy, wywro-
tek, wypadków i strat materialnych.

• Prosimy regularnie czyścić i konserwować 
swój rower.  

• Prosimy udać się ze swym rowerem w prze-
pisowym terminie do wyspecjalizowanego 
warsztatu.

• Tylko w ten sposób będą Państwo mogli 
stwierdzić ewentualne uszkodzenie danej 
części i przeprowadzić naprawę.

niebezpieczeństwo wypadku i 

strat materialnych!

Dzieci i młodzież eksploatują swe rowery 
intensywniej niż dorośli.

• Prosimy silnie wyeksploatowane rowery 
dziecięce i młodzieżowe przekazywać co 6 
miesięcy do wyspecjalizowanego warsztatu.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na 
rowerze dziecięcym lub młodzieżowym, 
prosimy taki pojazd niezwłocznie odstawić 
do wyspecjalizowanego warsztatu.

rodzaj inspekcji Przy normalnym stosowaniu
Przy częstej jeździe sportowej, zawo-
dach lub podobnym rodzaju eksplo-
atacji. 

1. inspekcja
najpóźniej po 200 km lub po 2 
miesiącach 

najpóźniej po 100 km lub 1 miesiącu

następne inspekcje co 2000 km lub 1x w roku co 500 km lub co 2 miesiące

kontrola okładzin hamulco-
wych/gumek hamulcowych

co 400 km co 100 km

kontrola tarcz hamulcowych co 400 km co 100 km

kontrola zużycia łańcucha co 500 km co 250 km

kontrola łożyskowania tyl-
nego przy w pełni resorowej 
ramie wraz z kontrolą /do-
smarowaniem łożyska igieł-
kowego na amortyzatorze (o 
ile występuje)

co 500 km lub 1x w roku co 250 km lub co 2 miesiące

wymiana kierownicy i wspor-
nika kierownicy

po wywrotce (patrz rozdział 10)
według wytycznych producenta 
komponentu lub najpóźniej co 5 
lata.

po wywrotce (patrz rozdział 10)
według wytycznych producenta kom-
ponentu lub najpóźniej co 2 lata. 

Przy występowaniu niekorzystnych warunków, łańcuch może się zużyć szybciej.  
wczesna wymiana wydłuża żywotność kół zębatych i zębników.

  Plan serwisowania:

  Prosimy zlecić prace serwisowe w przepisowych odstępach czasu wyłącznie wyspecjalizowanym warszta-
tom mającym autoryzację producenta.

13  unieruchomienie roweru na 
 dłuższy czas

niebezpieczeństwo szkód material-

nych!
niewłaściwe magazynowanie roweru 
może doprowadzić do uszkodzenia łożysk 
i ogumienia oraz być przyczyną korozji.

• Prosimy przestrzegać poniższych instruk-
cji 

1. Prosimy czyścić i dbać o swój rower zgod-
nie z opisem w punkcie 12.

2. Prosimy przechowywać swój rower w su-
chych i niezakurzonych pomieszczeniach.

3. Prosimy używać właściwych stojaków 
rowerowych (np. trójnóg, haki ścienne). 
Prosimy skonsultować się ze swym spe-
cjalistycznym sprzedawcą.

4. jeśli Państwa rower stoi jednym lub oby-
dwoma kołami na posadzce:

• Prosimy co 2-3 tygodnie podnieść swój 
rower i ręką obracać koła o kilka obrotów.

• Prosimy poruszać kierownicą w jedną i w 
drugą stronę.

• Prosimy ręcznie obrócić kilka razy transmisją 
w kierunku przeciwnym do kierunku napędu

• W przypadku ponownego uruchomienia 
prosimy przeprowadzić kontrolę według 
wytycznych z rozdziału 7.
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14  gwarancja, rękojmia
14.1 rękojmia

Generalnie, dla wszystkich ram Cube i 
sztywnych widelców zapewniamy gwarancję 
określoną ustawowo, a więc 2 lata od daty 
zakupu.
Państwa osobą kontaktową w kwestii 
roszczeń gwarancyjnych jest sprzedawca, u 
którego zakupili Państwo nasz produkt.

14.2 świadczenia gwarancyjne
Oprócz tego, obejmujemy część naszych 
ram Cube i sztywnych widelców rozszerzo-
nymi uprawnieniami gwarancyjnymi niż 
wynikającymi z mocy prawa:
Dla wszystkich ram i sztywnych widelców 
zapewniamy gwarancję od daty zakupu:

Aluminium 6 lat gwarancji
Carbon, Alu-Carbon 3 lata gwarancji

Jeśli pęknięcie nastąpi w tym czasie (od daty 
zakupu), wtedy zobowiązujemy się wymie-
nić ten artykuł na taki sam lub podobny.

Zastrzegamy sobie możliwość naprawy 
uszkodzonej ramy lub jej części lub zamiany 
na odpowiedni model będący następcą 
uszkodzonego.

Jeśli odpowiednia wymiana ramy na ramę 
tego samego typu jest niemożliwa, wtedy 
zastrzegamy sobie prawo dostarczenia ramy 
zastępczej, która pod względem kształtu i 
koloru będzie mogła się różnić od reklamo-
wanej. 

Roszczenie o dostawę towaru tego samego 
typu nie przysługuje.

Prace związane z naprawą poza prawnie 
ustalonym okresem gwarancji (2 lata) zosta-
ną przez nas przeprowadzone bezpłatnie lub 
zrekompensowane.

Przypadek szczególny:
W odniesieniu do modeli Fritzz, Hanzz, TWO 
15, dla wszystkich rowerów typu Dirtbike 
(ekstremalnej eksploatacji), oraz części 
montażowych ta rozszerzona gwarancja nie 
ma zastosowania.

W tym przypadku obowiązuje gwarancja 
2-letnia określona z mocy prawa.

15  lista kontrolna przy
 przekazaniu
kontrola hamulców:

Zainstalowanie cięgien hamulcowych 

Kontrola przewodów hamulcowych

Regulacja okładzin hamulcowych

Kontrola szczelności w przypadku hydrau-
licznego układu hamulcowego.

Kontrola wszystkich śrub mocujących ukła-
du hamulcowego.

Sprawdzenie skuteczności działania hamulca 
przedniego i tylnego

kontrola przerzutek:
Zainstalowanie linek i cięgien przerzutek.

Regulacja dźwigni lub przełączników prze-
rzutek.
Regulacja odbojników pozycji krańcowych 
(przerzutka przednia i tylna).

Regulacja naciągu linek.

Działanie i sprawność ruchu przerzutek.

Kontrola wszystkich śrub mocujących ukła-
du hamulcowego.

kontrola części jezdnej:
Podstawowe funkcje i szczelność 
przedniego widelca.

Podstawowe funkcje i szczelność resoru/amor-
tyzatora, regulacja/sprawność ruchów łożyska 
kierownicy, kontrola wszystkich śrub mocują-
cych komponentów części jezdnej.

Kontrola wszystkich śrub mocujących tyłu 
roweru.

kontrola kół roweru:
Brak bicia i wycentrowanie felg
Brak bicia i osadzenie płaszcza opony.
Kontrola naciągu szprych
Ciśnienie powietrza w oponach

Prawidłowy montaż i zamocowanie kół 
roweru.

Pozostałe kontrole:

Regulacja i zamocowanie kierownicy i 
wspornika kierownicy, zamocowanie mecha-
nizmu korbowego i pedałów.

Regulacja i zamocowanie siodełka i rury 
siodełka, zamocowanie uchwytów

Osadzenie nitów ogniw łańcucha.

Działanie oświetlenia.
Regulacja i zamocowanie bagażnika, błotni-
ków i nóżki.
Montaż i zamocowanie pozostałych dobu-
dowanych elementów

w przypadku zbycia roweru:
Przedmiot zakupu został przekazany jako 
kompletny i w prawidłowym stanie, wraz z 
instrukcjami obsługi.

Przeprowadzono ustny instruktaż, w 
szczególności co do użytkowania niezgod-
nego z przeznaczeniem, a w szczególności 
objaśniono technikę jazdy przy hamulcach 
tarczowych(o ile występują).

Zwrócono uwagę na odpowiednie wytyczne 
znajdujące się w instrukcji obsługi.

Zwrócono uwagę na postanowienia gwa-
rancyjne wydane przez CUBE i podane w 
instrukcji obsługi.

Po opracowaniu danej pozycji prosimy ją odhaczyć!

Notatki: 

Podpis Kupującego (w przypadku osoby poniżej 18-stego roku życia podpis składa prawny 
opiekun):

Miejscowość, data              Podpis Sprzedawcy:

14.3 Postanowienia gwarancyjne

Świadczenia odnoszą się tylko do ram i 
widelców sztywnych, a nie do lakierowania 
lub elementów dekoracyjnych. 

Koszty niezbędnych części montażowych 
spowodowane zmianą ramy (np. przerzutka, 
łożysko widelca, amortyzator itp.) nie są 
uwzględniane w postępowaniu gwarancyj-
nym i ponosi je Klient.

14.4 wygaśnięcie roszczenia tytułem 

rękojmi / gwarancji

W przypadku zmian w konstrukcji roweru 
bez uprzedniej zgody producenta.

w przypadku usterek i szkód:

• spowodowanych przez elementy dobudo-
wane. (jak np. torby ładunkowe, zamek,
systemy bagażnikowe itp.)

• spowodowanych nieprzestrzeganiem wy-
tycznych i instrukcji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi.

• spowodowanych przez siłę wyższą, wypa-
dek, niewłaściwe użytkowanie, niefachowo 
wykonane naprawy, niedostateczne serwiso-
wanie / konserwację lub zużycie. 

• spowodowanych przez użytkowanie nie-
zgodne z przeznaczeniem (np. stosowanie 
ramy standardowej jako dirtbike). Montaż 
widelca z podwójnym mostkiem, rozsze-
rzenie zakresu skoku sprężyny resorowania. 
Nadmierne obciążanie przez skoki itp.

• spowodowanych przez wymianę części 
roweru na niewyspecyfikowane przez in-
strukcję obsługi, nieoryginalne lub przez nas 
niedopuszczone.
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