
ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU  
VŠEOBECNE

SK |   ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU VŠEOBECNE

BICYKEL | PEDELEC (25 KM/H) EPAC: ELECTRICALLY POWER ASSISTED CYCLE | S-PEDELEC (45 KM/H)

Verzia 2   |   06.05.2022  EN 15194:2017



Môj bicykel

Značka:

Model:

Farba:

Hmotnosť bicykla:

Sériové číslo (S/N)1:

Číslo rámu2:

Dátum kúpy:

Môj odborný predajca

Spoločnosť:

Kontaktná osoba:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Moje kontaktné údaje

Prvý majiteľ 

Číslo zákazníka:

Priezvisko:

Meno:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Dátum kúpy:

Dátum, podpis

Druhý majiteľ

Číslo zákazníka:

Priezvisko:

Meno:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Dátum kúpy:

Dátum, podpis

1 Pozri  10.3 Bicykel (bezmotorový)/S-Pedelec: Sériové číslo a číslo produktu S. SK-16 a  10.4 Pedelec: Typový štítok S. SK-16

2 Pozri  10.1 Číslo rámu S. SK-16
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1   Predstavec
2   Rukoväte
3   Zvonček
4   Riadidlá
5   Náhlavná súprava
6   Hlavová trubka
7   Svetlomet
8   Blatník
9   Vidlica
10   Pneumatika
11   Brzdový kotúč
12   Náboj predného kolesa
13   Ráfik
14   Lúč
15   Predná brzda
16   Koleso
17   Motor
18   Pedál
19   Kľuka
20   Reťaz
21   Ozubené koleso
22   Náboj zadného kolesa
23   Stojan
24   Zadné svietidlo
25   Reflektor
26   Nosič batožiny
27   Sedlo
28   Sedlovka
29   Objímka sedla
30   Sedlová trubka
31   Horná trubka
32   Akumulátor
33   Spodná trubka

Trekingový e-bicykel

Táto ilustrácia je príkladom našich bicyklov.
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1   Náhlavná súprava
2   Predstavec
3   Rukoväte
4   Riadidlá
5   Hlavová trubka
6   Vidlica 
7   Pneumatika
8   Náboj predného kolesa
9   Koleso 
10   Ráfik
11   Brzdový kotúč
12   Predná brzda
13   Motor
14   Kľuka
15   Reťaz
16   Ozubené koleso
17   Náboj zadného kolesa
18   Zadná brzda
19   Sedadlo
20   Sedlovka
21   Objímka sedla
22   Sedlová trubka
23   Horná trubka
24   Tlmič
25   Spodná trubka
26   Akumulátor

Horský e-bicykel

Táto ilustrácia je príkladom našich bicyklov.
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Trekingový bicykel

Táto ilustrácia je príkladom našich bicyklov.

1   Predstavec
2   Rukoväte
3   Zvonček
4   Riadidlá
5   Náhlavná súprava
6   Hlavová trubka
7   Svetlomet
8   Blatník
9   Vidlica
10   Pneumatika
11   Brzdový kotúč
12   Náboj predného kolesa
13   Ráfik
14   Lúč
15   Predná brzda
16   Koleso
17   Pedále
18   Kľuka
19   Remeň
20   Ozubené koleso
21   Náboj zadného kolesa
22   Stojan
23   Zadné svietidlo
24   Reflektor
25   Nosič batožiny
26   Sedadlo
27   Sedlovka
28   Objímka sedla
29   Sedlová trubka rámu
30   Horná trubka
31   Spodná trubka
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1   Náhlavná súprava
2   Predstavec
3   Riadidlá
4   Brzdová páčka
5   Hlavová trubka
6   Rukoväte
7   Vidlica
8   Predná brzda
9   Pneumatika
10   Náboj predného kolesa
11   Koleso
12   Ráfik
13   Kľuka
14   Reťaz
15   Ozubené koleso
16   Náboj zadného kolesa
17   Sedlo
18   Sedlovka
19   Zadná brzda
20   Objímka sedla
21   Sedlová trubka
22   Horná trubka
23   Spodná trubka
24   Pedále

Pretekársky bicykel

Táto ilustrácia je príkladom našich bicyklov.
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1. Tento návod a všetky ostatné 
dokumenty

 Výstrahy
Vážne zranenia osôb a/alebo poškodenia zariadenia v 
dôsledku nedodržania pokynov.

 ▪ Pred prvým použitím bicykla si pozorne prečítajte 
tento návod. Prečítajte si a dodržiavajte aj všetky 
ostatné priložené dokumenty 
 4. Štandardný rozsah dodávky S. SK-9.

 ▪ Oboznámte sa s príslušnou prezentáciou a 
významom bezpečnostných pokynov 
 6. Bezpečnosť S. SK-11. V prípade nejasností 
kontaktujte 
svojho odborného predajcu. 

 ▪ Uistite sa, že váš odborný predajca vám poskytol 
všetky dokumenty, ktoré boli na bicykli pri dodaní  
4. Štandardný rozsah dodávky S. SK-9.

 ▪ Uschovajte si tento návod a všetku ostatnú 
dokumentáciu pre budúce použitie. Odovzdajte 
tento návod a všetky ostatné dokumenty každému, 
kto prevádzkuje, udržiava, opravuje alebo likviduje 
tento bicykel.

 ▪ Za zranenia a škody spôsobené nedodržaním 
bezpečnostných pokynov a nariadení zaniká 
zodpovednosť, ručenie a ak je k dispozícii, záruka zo 
strany výrobcu  37.1 Záručné podmienky S. SK-64.

Predpokladáme, že máte základné a dostatočné znalosti o 
manipulácii s bicyklami. Prečítajte si však celý tento návod 
a konkrétne nastavenia si pozrite 
v návode týkajúcom sa komponentov.

Vážený zákazník,
tento návod vám pomôže správne a bezpečne používať váš 
bicykel, aby ste z neho mohli mať dlho radosť.

Ak vám bicykel nebol odovzdaný v kompletne zmontovanom 
a nastavenom stave, obráťte sa na svojho odborného 
predajcu s akýmikoľvek nastavovacími prácami.

 Výstraha
V dôsledku neúplnej montáže môže dôjsť k vážnym 
zraneniam a/alebo poškodeniu zariadenia.

 ▪ Tento bicykel možno používať 
iba vtedy, ak boli všetky 
komponenty namontované v 
súlade s pokynmi 
 4. Štandardný rozsah dodávky 
S. SK-9 a všetky skrutky/matice 
boli utiahnuté príslušným 
uťahovacím momentom a 
príslušným momentovým kľúčom 
 13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

Obr. 1 Momentový 
kľúč

2. Internetové stránky
Viac informácií o vašom bicykli nájdete 
na internetovej stránke našej značky.

3. Váš odborný predajca
Ak máte nejaké otázky, nechajte si poradiť od našich 
odborných predajcov. Na internetovej stránke značky sú 
uvedení všetci odborní predajcovia vo vašom regióne.

4. Štandardný rozsah dodávky
Bicykel 
(bezmotorový)

Pedelec S-Pedelec

Originálny 
návod 
na 
obsluhu 
Všeobecne

Originálny návod 
na obsluhu 
Všeobecne

Originálny návod na 
obsluhu Všeobecne

Originálny návod 
na obsluhu Systém

Originálny návod na 
obsluhu Systém

Vyhlásenie o zhode 
ES/Vyhlásenie o 
zhode Spojeného 
kráľovstva

Vyhlásenie o zhode 
ES (Osvedčenie 
o zhode)
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4.1 Originálny návod na obsluhu Všeobecne

Informácie 
Ďalej sa ako bicykle budú označovať aj bicykle bez 
motora, ako aj bicykle s motorom. Len čo sa bude časť 
textu vzťahovať iba na jeden z troch typov bicyklov, 
príslušný bicykel sa bude konkretizovať ako bicykel 
(bez motora), resp. bicykel typu Pedelec alebo 
S-Pedelec. Ak sa v texte bicykle nebudú nijakým 
spôsobom rozlišovať, budú sa myslieť všetky tri typy 
bicyklov.

Tento originálny návod na obsluhu Všeobecne opisuje 
obsluhu, starostlivosť, údržbu a likvidáciu bicyklov (bez 
motora), ako aj bicyklov typu Pedelec a S-Pedelec.

4.2 Pedelec/S-Pedelec: Originálny návod na 
obsluhu Systém
Najdôležitejšie komponenty vášho bicykla typu Pedelec/S-
Pedelec sú popísané v návode týkajúcom sa systému. 
Ide najmä o motor, displej, ovládací prvok, akumulátor 
a nabíjačku. Ak návod nie je priložený v tlačenej forme, 
môžete si ho stiahnuť z internetovej stránky výrobcu 
systému.

Výrobca systému Internetová stránka

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Pedelec: Vyhlásenia o zhode
Vyhlásením o zhode potvrdzujeme, že sú splnené všetky 
bezpečnostné požiadavky smerníc platných pre nabíjačku 
a Pedelec.

4.4 S-Pedelec: Vyhlásenia o zhode ES
Vyhlásením o zhode ES preukazujeme, 
že S-Pedelec spĺňa normy. Obsahuje 
technické detaily a vlastnosti S-Pedelec.

5. Návody komponentov
V návodoch komponentov nájdete dôležité informácie o 
používaní a údržbe dielov namontovaných na bicykli. Často 
tam narazíte aj na informácie o prípadných zárukách. Nižšie 
uvádzame prehľad výrobcov, s ktorými spolupracujeme.

Výrobca Komponenty Internetová stránka

3T  Vidlica, 
 Riadidlá, 

 Predstavec

3tcycling.com

Abus  Zámok abus.de

Acros  Náhlavná 
súprava

acros.de

Axa  Osvetlenie, 
 Zámok

axasecurity.com

BBB Cycling  Riadidlá bbbcycling.com

Brooks  Sedlo brooksengland.com

Büchel  Osvetlenie buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Osvetlenie bumm.de

byschulz  Sedlovka, 
 Speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Reťaz campagnolo.com

Continental  Pneumatiky conti-online.com

Crankbrothers  Kolesá crankbrothers.com

Curana  Blatník curana.com

Dt-Swiss  Pneumatiky, 
 Vidlica, 
 Tlmič

dtswiss.com

Easton  Pneumatiky, 
 Riadidlá

eastoncycling.com

Ergon  Rukoväte, 
 Sedlo

ergon-bike.com

Výrobca Komponenty Internetová stránka

Fizik  Sedlo fizik.it

Fox  Tlmič, 
 Vidlica, 
 Sedlovka

foxracingshox.de

Fsa  Prevodník a 
kľuka

fullspeedahead.com

Fulcrum  Kolesá fulcrumwheels.com

Gates  Remeň gatescarbondrive.com

Hayes  Brzdy hayesdiscbrake.com

Hebie  Chránič reťaze, 
 Blatník, 

 Stojan 

hebie.de

Hermans  Rukoväte, 
 Svetlomet

herrmans.eu

JD  Sedlovka tranzx.com

Kindshock  Tlmič, 
 Sedlovka

kindshock.com

KMC  Reťaz kmcchain.de

KS  Sedlovka kssuspension.com

Magura  Brzdy, 
 Tlmič, 
 Vidlica

magura.com

Manitou  Tlmič, 
 Vidlica

manitoumtb.com

Marzocchi  Vidlica marzocchi.com

Mavic  Kolesá mavic.de

Maxxis  Pneumatiky maxxis.de

Mooncruiser  Riadidlá ergotec.de

Novatec  Náboj kolesa novatecusa.net

Pinion  Prevodník a 
kľuka, 

 Prehadzovačka

pinion.eu

Prologo  Sedlo prologotouch.com

Promax  Brzdy promaxcomponents.com
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Výrobca Komponenty Internetová stránka

Prowheel  Prevodník a 
kľuka

pro-wheel.com

Raceface  Ráfiky, 
 Riadidlá

raceface.com

Racktime  Nosič batožiny racktime.com

RockShox  Vidlica sram.com

Rodi  Ráfiky cycling.rodi.pt

RST  Vidlica rstsuspension.com

Samox  Prevodník a 
kľuka

chainway.com

Schürmann  Ráfiky schuermann-rims.com

Schwalbe  Pneumatiky schwalbe.com

Selle  Sedlo selleroyal.com

Shimano  Brzdy, 
 Reťaz,  Náboj 

kolesa, 
 Páčka 

prehadzovačky, 
 

Prehadzovačka, 
 Ozubené koleso 

shimano.com

Spanninga  Zadné svietidlo spanninga.com

Speedlifter  Predstavec  byschulz.com

Sr Suntour  Vidlica srsuntour-cycling.com

Sram  Prehadzovačka sram.com

Supernova  Osvetlenie supernova-lights.com

Tektro  Brzdy tektro.com

Trelock  Osvetlenie 
 Zámok

trelock.de

Truvativ  Prevodník a 
kľuka

sram.com

Tubus  Nosič batožiny, 
 Blatník

tubus.com

Ursus  Stojan ursus.it

Velo  Sedlo velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Rukoväte westphal-gmbh.de

Wittkop  Sedlo wittkop.eu

6. Bezpečnosť
6.1  Varovania, bezpečnostné pokyny a 

upozornenia
Varovania, bezpečnostné pokyny a upozornenia sú 
rozdelené podľa nasledujúcej schémy:

Výstražné značky a signálne slovo
Možný následok a príčina nebezpečenstva.

 ▪ Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa tomuto 
nebezpečenstvu zabránilo.

Používajú sa rôzne výstražné značky a signálne slová 
prispôsobené situácii. 

 Výstraha
Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa situácii 
nepredíde, môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam.

 Pozor
Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa situácii 
nepredíde, môže dôjsť k ľahkým alebo zanedbateľným 
zraneniam.

Upozornenie 
Označuje možnú škodlivú situáciu. Ak sa situácii 
nepredíde, môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo 
niečoho v jeho blízkosti.

Informácie 
Tento symbol označuje pokyny pre používateľa, 
mimoriadne užitočné alebo dôležité informácie o 
výrobku alebo jeho ďalších výhodách. Toto nie je 
symbol nebezpečnej alebo škodlivej situácie.

6.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

 Výstrahy
Ťažké poranenia hlavy v dôsledku pádov bez 
cyklistickej prilby.

 ▪ Počas jazdy vždy noste cyklistickú prilbu. Uistite sa, 
že prilbu máte správne nasadenú.

 ▪ S-Pedelec: Pri jazde na bicykli typu S-Pedelec, ste 
zo zákona povinní nosiť prilbu  7.2.2 Predpisy 
správania S. SK-14.

Závažné pády, nehody a/alebo pokuty v dôsledku nedo-
držania príslušných národných dopravných predpisov 
a noriem.

 ▪ Pred použitím bicykla v zahraničí sa informujte o 
miestnej platnej legislatíve 
 7. Zákonné požiadavky na účasť v cestnej premávke 
S. SK-13.

 ▪ Váš bicykel musí spĺňať požiadavky príslušných 
národných prevádzkových predpisov a platných 
noriem. Ak vykonáte technické zmeny, vezmite na 
vedomie tieto požiadavky.  7. Zákonné požiadavky 
na účasť v cestnej premávke S. SK-13.

Pedelec: Trestnoprávne a závažné porušenia zákona o 
poisťovníctve upravovaním bicykla typu Pedelec

 ▪ Nevykonávajte žiadne zmeny na systéme pohonu 
bicykla typu Pedelec. Ak rýchlosť vypnutia presiahne 
25 km/h a/alebo ak akcelerátor uvedie bicykel nad 
rýchlosť 6 km/h bez potreby šliapania, na bicykel 
typu Pedelec sa bude vzťahovať potreba registrácie a 
poistenia 7. Zákonné požiadavky na účasť v cestnej 
premávke S. SK-13.
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 Výstrahy
 ▪ K dispozícii môže byť aj možnosť zmeny veľkosti 

kolies na ráme vášho bicykla typu Pedelec. Takýto 
zásah však má vplyv na rýchlosť vypnutia. Veľkosť 
kolies môže byť zmenená iba v špecializovanej 
dielni podľa nami poskytnutých a schválených 
postupov. 

Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom. 

 ▪ Nechajte si svojím odborným predajcom predviesť 
obsluhu a špeciálne vlastnosti bicykla a jeho 
komponentov. Venujte pozornosť aj návodom 
komponentov 
 5. Návody komponentov S. SK-10.

 ▪ Prispôsobte si bicykel svojej telesnej výške 
 14.4 Vykonanie individuálnych nastavení S. SK-21.

 ▪ Pedelec: Odporúčame, aby na bicykli typu Pedelec 
nejazdili mladistvé osoby mladšie ako 14 rokov.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Nacvičte si jazdu s asistenciou 
na bezpečnom mieste a predtým ako vstúpite do 
premávky. Najskôr si vyskúšajte jazdu s najnižším 
asistenčným režimom. Vyššie režimy skúšajte až 
keď sa budete cítiť dostatočne bezpečne. Ak sa vám 
situácia zdá príliš nebezpečná, z bicykla zostúpte.

 ▪ Brzdenie si nacvičte na bezpečnom mieste 
a predtým ako vstúpite do premávky 
 23. Brzdy S. SK-32.

 ▪ Prispôsobte svoj štýl jazdy stavu vozovky. Vezmite 
na vedomie napr. predĺženú brzdnú dráhu na mokrej 
alebo zľadovatenej vozovke. Za takýchto podmienok 
jazdite opatrne a spomaľte.

 ▪ Vyhnite sa prudkým pohybom riadenia a prudkým 
brzdným manévrom. Ak sa vám situácia zdá príliš 
nebezpečná, z bicykla zostúpte.

 ▪ Buďte pripravení na brzdenie, najmä na 
neprehľadných miestach 
a pri jazde z kopca.

 ▪ Nikdy nejazdite bez držania riadidiel. Môžete pritom 
veľmi vážne spadnúť a dopustiť sa aj správneho 
deliktu, keďže podľa zákona musíte mať vždy aspoň 
jednu ruku na riadidlách  7.4 Predpisy správania na 
internete S. SK-14.

 ▪ Venujte pozornosť premávke. Nedovoľte, aby vašu 
pozornosť odviedol displej či smartfón. Počas 
bicyklovania odporúčame nepočúvať hudbu cez 
slúchadlá.

 ▪ Pri výmene komponentov a dielov podliehajúcich 
opotrebovaniu používajte iba originálne náhradné 
diely. Okrem originálnych náhradných dielov možno 
použiť aj nami výslovne schválené kompatibilné 
diely.

 ▪ Pred opätovnou jazdou na bicykli nechajte 
poškodené alebo ohnuté komponenty vymeniť. V 
opačnom prípade môžu zlyhať diely potrebné na 
činnosť.

Závažné pády a nehody v dôsledku uvoľnenia alebo 
zlomenia komponentov.

 ▪ Všetky montážne a nastavovacie práce 
nechajte vykonať v odbornej 
dielni. Ak musíte na bicykel 
niečo priskrutkovať sami, 
použite vhodný momentový kľúč 
a dbajte na to, aby ste dodržali 
uvedené uťahovacie momenty  
13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19. Príliš 
slabo utiahnuté skrutky/matice 
sa môžu uvoľniť, odtrhnúť alebo zlomiť. Príliš silno 
utiahnuté skrutky/matice môžu poškodiť kompo-
nenty. 
Uťahovacie momenty nájdete na príslušných kompo-
nentoch a v návode. Uťahovacie momenty výrobcov 
komponentov majú prednosť pred špecifikáciami 
krútiaceho momentu v tomto návode 5. Návody 
komponentov S. SK-10.

Obr. 2 Momentový 
kľúč

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatočného 
osvetlenia.

 ▪ Za nepriaznivých svetelných podmienok 
(hmla, dážď, šero, tma) jazdite len s primeraným 
osvetlením  7. Zákonné požiadavky na účasť v 
cestnej premávke S. SK-13.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Ak má váš bicykel typu Pedelec/
S-Pedelec záložné svietidlo, odporúčame ho nechať 
stále zapnuté.

Ťažké zranenia v dôsledku explodujúceho akumulátora.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Neotvárajte akumulátor. 

Upozornenia 
Chybné komponenty a neplatné ručenie v dôsledku 
nesprávnej opravy.

 ▪ Ak máte problémy s komponentmi, 
obráťte sa na odbornú dielňu.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Neotvárajte motor, displej, 
ovládací prvok ani nabíjačku. 

Poškodené komponenty, pretože bicykel nebol 
bezpečne zaparkovaný a spadol. 

 ▪ Bicykel vždy odstavte tak, aby nemohol spadnúť. Ak 
bicykel nemá k dispozícii stojan, možno ho v prípade 
potreby dodatočne namontovať. Obráťte sa s touto 
záležitosťou na svojho odborného predajcu.

Informácie 
Pedelec/S-Pedelec: Hladina A váženého emisného akus-
tického tlaku v ušiach jazdca je nižšia ako 70 dB(A). To 
znamená, že hluk vydávaný bicyklom typu Pedelec/S-
Pedelec počas používania nepresahuje 70 dB(A).
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6.3 Uhlíkové vlákno: Všeobecné 
bezpečnostné pokyny
Uhlíkové vlákno (karbón) je nehrdzavejúci, veľmi ľahký a 
pevný materiál, ktorý si však vyžaduje osobitnú pozornosť. 
Typické komponenty z uhlíkových vlákien sú napr. riadidlá, 
predstavce, sedlovky a stojany na sedlá, kľuky, rámy a 
vidlice. Nechajte svojho odborného predajcu, aby vám 
ukázal, ako tento materiál používať.

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zlomenia kompo-
nentov.

 ▪ Diely z uhlíkových vlákien sa nesmú používať, ak už 
vykazujú praskliny alebo dokonca lomy.

 ▪ Nikdy nevystavujte diely z uhlíkových vlákien 
vysokým teplotám! Aj v aute môžu pri silnom 
slnečnom žiarení dosiahnuť teploty úroveň škodlivú 
pre bezpečnosť dielov. Ak si nie ste úplne istí 
neporušenosťou, nechajte príslušné karbónové diely 
skontrolovať v odbornej dielni a v prípade potreby 
ich vymeňte.

 Pozor
Menej závažné zranenia úlomkami uhlíkových vlákien.

 ▪ Uhlíkové vlákna sú veľmi tenké a tuhé. Preto 
postupujte pri manipulácii s poškodenými dielmi z 
uhlíkových vlákien mimoriadne opatrne. Jednotlivé 
vlákna sa môžu oddeliť a vyčnievať. Ak sa tieto 
vlákna dostanú do kontaktu s vašou pokožkou, hrozí 
nebezpečenstvo poranenia malými úlomkami.

7. Zákonné požiadavky na účasť v 
cestnej premávke
Ak so svojím bicyklom jazdíte po verejných komunikáciách, 
musíte spĺňať zákonné požiadavky. Porušenie sa považuje 
za správny delikt a trestá sa pokutou. V čase vytvorenia 
tohto návodu (06/2021) platili okrem iného tieto predpisy:

7.1 Bicykel (bezmotorový)/ Pedelec
V Európe sa bicykle typu Pedelec z právneho hľadiska 
považujú za bezmotorové bicykle, ak ich motor má 
menovitý trvalý výkon 250 Watt, asistuje pri šliapaní do 
rýchlosti približne 25 km/h a pri rýchlostiach nad túto 
hranicu podporu vypína. Preto platia pre bicykle typu 
Pedelec a ich jazdcov na verejných komunikáciách rovnaké 
požiadavky ako pre bezmotorové bicykle. Na svoj bicykel 
typu Pedelec teda nepotrebujete vodičský preukaz ani 
poistenie. Prilby nie sú povinné, ale pre vlastnú bezpečnosť 
by ste mali nosiť prilbu pri každej jazde.

7.1.1 Prevádzkové predpisy 
Ak chcete jazdiť po verejných komunikáciách, váš bicykel 
(bezmotorový) alebo Pedelec musí disponovať minimálne 
týmito komponentmi:

 ▪ Brzdový systém

 ▪ Zvonček

 ▪ Osvetľovacie zariadenie

V Nemecku sú napríklad povinné tieto osvetľovacie 
zariadenia (StVZO § 67): 
Biely svetlomet, červené zadné svietidlo, dve žlté odrazky 
na každom pedáli a dve žlté odrazky na každom kolese 
(prípadne biele reflexné krúžky na pneumatikách alebo 
ráfikoch).

Okrem toho existujú ďalšie požiadavky, ktoré sú riešené v 
národných zákonoch o prevádzkových predpisoch  7.3 
Prevádzkové predpisy na internete S. SK-14. Ak na vašom 
bicykli nie sú nainštalované komponenty, ktoré vyžaduje 
zákon vo vašej krajine, musíte ich dodatočne namontovať 
predtým, ako sa vydáte na verejné komunikácie.

7.1.2 Predpisy správania
Ak svoj bicykel (bezmotorový)/Pedelec používate na verej-
ných komunikáciách, musíte aj vy ako jazdec dodržiavať 
predpisy. Popri špecifických národných predpisoch  7.4 
Predpisy správania na internete S. SK-14 sú to spravidla: 

 ▪ Ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 ▪ Nejazdenie pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

 ▪ Nejazdenie bez držania riadidiel.

 ▪ Neprechádzanie na červenú na  
svetelnej križovatke.

 ▪ Používanie cyklotrás.

 ▪ Jazdenie vždy po pravej strane 
cesty. Ak však cyklotrasa vedie 
iba na druhej strane cesty a je 
označená dopravnou značkou s 
bicyklom, musíte ju použiť.

7.2 S-Pedelec
V Európe sú bicykle typu S-Pedelec z právneho hľadiska 
klasifikované ako mopedy triedy L1e. Na verejných 
komunikáciách pre ne platia iné prevádzkové predpisy a 
predpisy správania ako pre bezmotorové bicykle a bicykle 
typu Pedelec:

7.2.1 Prevádzkové predpisy
Ak so svojím bicyklom jazdíte po verejných komunikáciách, 
musíte splniť nasledovné požiadavky:

 ▪ Potrebujete Vyhlásenie o zhode ES (Osvedčenie o zhode) 
 4.4 S-Pedelec: Vyhlásenia o zhode ES S. SK-10.

 ▪ Poistenie je povinné. Povinné je aj osvetlenie 
(poistenie) EČV.

 ▪ Potrebujete aspoň vodičský preukaz 
triedy AM.

Obr. 3 Špeciálne trasy 
pre cyklistov



SK-14     Originálny návod na obsluhu Všeobecne

 ▪ Na bicykel typu S-Pedelec musí byť pripevnený klaksón, 
zrkadlo a bočný stojan.

 ▪ Bicykel typu S-Pedelec musí byť vybavený bielym 
svetlometom a červeným zadným svietidlom. Predný 
svetlomet a zadné svietidlo musia byť počas jazdy 
nepretržite zapnuté. Na pedáloch a na každom kolese 
musia byť dve žlté odrazky (prípadne biele reflexné 
krúžky na pneumatikách alebo ráfikoch). Okrem toho 
si bicykle typu S-Pedelec vyžadujú žlté bočné odrazky, 
ktoré sú zvyčajne pripevnené k vidlici. 

Okrem toho existujú ďalšie požiadavky, ktoré sú riešené v 
národných zákonoch o prevádzkových predpisoch  7.3 
Prevádzkové predpisy na internete S. SK-14. Ak na vašom 
bicykli nie sú nainštalované komponenty, ktoré vyžaduje 
zákon vo vašej krajine, musíte ich dodatočne namontovať 
predtým, ako sa vydáte na verejné komunikácie.

7.2.2 Predpisy správania
Ak svoj bicykel typu S-Pedelec používate na verejných 
komunikáciách, musíte aj vy ako jazdec dodržiavať 
predpisy. Popri špecifických národných predpisoch  7.4 
Predpisy správania na internete S. SK-14 sú to spravidla: 

 ▪ Povinnosť nosiť prilbu. Odporúčame prilbu podľa normy 
NTA 8776.

 ▪ Ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 ▪ Nejazdenie pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

 ▪ Neprechádzanie na červenú na  
svetelnej križovatke.

 ▪ Povinnosť používať v obciach 
cyklotrasy, ak jazdíte bez 
asistencie motora alebo ak to 
umožňuje dopravná značka 
Voľný prejazd pre mopedy. V 
opačnom prípade musíte jazdiť 
po ceste. Mimo obce musíte so 
svojím bicyklom typu S-Pedelec jazdiť po cyklotrasách. 
Ak to nie je povolené, bude to označené dopravnou 
značkou Zákaz vjazdu mopedov.

Obr. 4 Voľný prejazd  
pre mopedy

7.3 Prevádzkové predpisy na internete
Kódy QR môžete naskenovať pomocou aplikácie fotoaparátu 
vo svojom smartfóne. Na tento účel nasmerujte fotoaparát 
na niekoľko sekúnd na kód QR. Potom postupujte podľa 
pokynov. 

Nemecko 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Francúzsko 
Code de la Route

Veľ ká Británia 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Rakúsko 
Fahrradordnung

Taliansko 
Codice della strada

Švajčiarsko 
Vyhláška o technických 
požiadavkách na cestné vozidlá 
(VTS)

Španielsko 
Reglamento de Tráfico

7.4 Predpisy správania na internete
Kódy QR môžete naskenovať pomocou aplikácie fotoaparátu 
vo svojom smartfóne. Na tento účel nasmerujte fotoaparát 
na niekoľko sekúnd na kód QR. Potom postupujte podľa 
pokynov.

Nemecko 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Veľ ká Británia 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Francúzsko 
Code de la Route

Taliansko 
Codice della strada

Rakúsko 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Švajčiarsko 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Španielsko 
La ley del Tráfico 

8. Pedelec/S-Pedelec: Dojazd
Keďže dojazd ovplyvňuje množstvo faktorov, nemožno ho 
presne predpovedať. Vo všeobecnosti platí: Čím vyššia je 
spotreba energie, tým bude nižší dojazd. Ak chcete jazdiť 
na dlhšie vzdialenosti, je preto vhodné vziať si so sebou 
náhradný akumulátor alebo nabíjačku. Nasledujúce faktory 
majú sčasti významný vplyv na dojazd:

 ▪ Vybraný režim podpory: V režime najvyššej podpory 
spotrebúvate najviac energie, znamená, že dojazd 
klesá. Režimy podpory z tohto dôvodu meňte. Pri jazde 
s vetrom od chrbta, z kopca alebo na rovine dokážete 
jazdiť rýchlo aj v nižšom režime podpory.

 ▪ Preraďovanie: Nízka rýchlosť šliapania v kombinácii s 
vysokými prevodmi taktiež vedie k vysokej spotrebe 
energie. Preto včas, najmä pred rozjazdom, plynulo 
zaraďte nižší prevodový stupeň, aby ste udržali 
konštantnú rýchlosť šliapania  24. Prehadzovačka na 
bicykli S. SK-37. 

 ▪ Spôsob jazdy a s tým súvisiaci počet rozjazdov: Pri 
zrýchľovaní spotrebúvate viac energie. Jazdite preto 
konštantnou rýchlosťou a preraďujte plynulo. Neustále 
zastavovanie a rozbiehanie sa taktiež znižuje dojazd. 
Jazdite predvídavo!

 ▪ Profil a povaha trasy: Ak je terén kopcovitý alebo 
nerovný, pedálujte silnejšie. Snímač sily to zaregistruje 
a prinúti pracovať silnejšie aj motor.

 ▪ Protivietor a teplota okolia: Aj pri protivetre sa zvyšuje 
tlak na pedále. Výsledkom je intenzívnejšia podpora 
motorom. Dojazd sa zároveň priamo úmerne znižuje 
klesajúcou teplotou okolia. Z tohto dôvodu vložte 
akumulátor (napr. v zime) do bicyklu typu Pedelec až 
tesne pred tým, ako vyrazíte.

 ▪ Celková hmotnosť: Čím je menšia celková hmotnosť  
12. Celková prípustná hmotnosť S. SK-19 spočívajúca na 
bicykli, o to je jazda jednoduchšia.

 ▪ Poloha sedenia: Zabezpečte si dobrú polohu sedenia, 
ktorá je prispôsobená vašej postave, aby ste mohli 

prekonať väčšie vzdialenosti s minimálnou námahou. 
Týmto spôsobom môžete zvýšiť dojazd, pretože e-systém 
nemusí poskytovať toľko podpory  14.4 Vykonanie 
individuálnych nastavení S. SK-21. 

 ▪ Valivý odpor pneumatík: Charakter pneumatík 
ovplyvňuje valivý odpor. K nemu dochádza, keď sa 
pneumatiky pri odvaľovaní deformujú. Pri tom dochádza 
k strate energie. Najväčší vplyv na valivý odpor má tlak 
v pneumatikách. Ak je tlak príliš vysoký alebo príliš 
nízky, zvyšuje sa odpor pri odvaľovaní kolies a motor 
musí poskytnúť silnejšiu podporu  28.1 Kontrola tlaku 
v pneumatikách S. SK-54. Valivý odpor však ovplyvňuje aj 
priemer, šírka a profil pneumatík. 

 ▪ Stav bicykla: Čím je váš bicykel v lepšom stave, 
tým lepšie sa na ňom bude jazdiť. Dbajte preto na 
dodržiavanie intervalov údržby 
 39. Intervaly údržby S. SK-67. 

 ▪ Model bicykla: Aj keď je systém pohonu rovnaký, rôzne 
modely bicyklov môžu mať rôzne dojazdy. Súvisí to 
napr. s nainštalovanými dielmi. Ale aj pri rovnakých 
bicykloch sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v spotrebe 
energie v dôsledku tolerancií komponentov systému. 

 ▪ Nabíjanie smartfónu: Ak k displeju pripojíte smartfón, 
aby ste ho nabili, spotrebuje sa dodatočná energia.
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 ▪ Vek a stav akumulátora: Výrazne kratší prevádzkový 
čas po nabití naznačuje, že akumulátor zásadne stratil 
kapacitu (úložnú kapacitu). Možno budete potrebovať 
nový akumulátor. S týmto problémom sa obráťte na 
vašu odbornú dielňu. Dbajte tiež na informácie o využití 
akumulátora v pokynoch k systému  4.2 Pedelec/S-
Pedelec: Originálny návod na obsluhu Systém S. SK-10.

9. Opis vášho bicykla
9.1 Bicykel (bezmotorový)
Bicykel je minimálne dvojkolesové, väčšinou jednostopové 
vozidlo. Je poháňaný výlučne pedálovaním, teda silou 
svalov osoby, 
ktorá na ňom sedí.

9.2 Pedelec
Pedelec je bicykel, ktorému pomáha elektromotor 
(po anglicky EPAC: Electrically power assisted cycle). 
Podporuje vás pri zapnutom asistenčnom režime a pokiaľ 
pedálujete s pomocným pohonom. Úroveň podpory si 
môžete regulovať. Stupeň podpory si možno nastaviť v 
niekoľkých režimoch podpory  4.2 Pedelec/S-Pedelec: 
Originálny návod na obsluhu Systém S. SK-10. Podpora 
pohonu závisí od sily pedálovania, ako aj od kadencie a 
rýchlosti jazdy. Len čo prestanete šliapať, vypnete podporu, 
vybijete akumulátor alebo dosiahnete rýchlosť 25 km/h, 
podpora pohonu sa vypne. Ak chcete ísť rýchlejšie ako 25 
km/h, musíte pedálovať silnejšie.

9.3 S-Pedelec
Z právneho hľadiska je bicykel typu S-Pedelec moped 
triedy L1e. Pri jazde len s podporou motora sa nesmie 
jazdiť rýchlejšie ako 20 km/h. Vyššie rýchlosti dosiahnete 
len spojením výkonu motora a vlastnej fyzickej sily. Len čo 
dosiahnete rýchlosť približne 45 km/h, podpora motora sa 
vypne.

10. Označenie rámu
Na ráme bicykla sú rôzne označenia, ktoré sú buď vyrazené 
alebo nalepené. O aké označenia ide, sa dozviete nižšie. 
Prosím, neodstraňujte označenia.

10.1 Číslo rámu
Číslo rámu je špecifický kód vyrazený 
do rámu. Pomáha identifikovať bicykel 
v prípade krádeže. Preto je najlepšie 
si číslo rámu zapísať ihneď 
po zakúpení bicykla. Ak nemôžete 
nájsť číslo rámu, obráťte sa na 
odbornú dielňu alebo sa pozrite na 
internetovú stránku značky.

10.2 S-Pedelec: VIN
Každý bicykel typu S-Pedelec možno 
jednoznačne identifikovať pomocou 
identifikačného čísla vozidla (VIN). VIN nájdete na sedlovej 
trubke vpravo v smere jazdy, ako aj na štítku výrobcu  
10.5 S-Pedelec: Továrenský štítok S. SK-17 a na Vyhlásení o 
zhode ES  4.4 S-Pedelec: Vyhlásenia o zhode ES S. SK-10.

Obr. 6 Identifikačné číslo vozidla (VIN)

... AT2100001...
Obr. 5 
Číslo rámu

10.3 Bicykel (bezmotorový)/S-Pedelec: 
Sériové číslo a číslo produktu
Sériové číslo (S/N) a číslo produktu (P/N) identifikujú 
bicykel (bezmotorový)/S-Pedelec a poskytujú 
informácie o výrobných podmienkach 
a použitých komponentoch. 

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Obr. 3 Nálepka s číslami S/N a P/N

Obr. 7 Možná poloha nálepiek

10.4 Pedelec: Typový štítok
Typový štítok obsahuje rôzne informácie, ktoré opisujú 
bicykel typu Pedelec a umožňujú jeho identifikáciu.
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Obr. 8 Typový štítok

EPAC according to DIN EN 15194:2018-11 
Conforme aux exigences de sécurité 
• Max. permissible total weight      • Weight
     • Weight (most usual configuration)      • 
Cut off speed     • Max.continuous rated 
power

1

3

4

5

6

2

7

10

9

8

12

11

13

14

15

Adresa a telefónne číslo výrobcu
Typ: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rok výroby 
20XX 
S/N: XXXXXXXXX
P/N: XXXXXXXXX
1  = XXX kg  2  = XXX kg  3  = XXX kg
4  = XXX km/h 5  = XXX kW

1   Správne použitie

2  Označenie CE

3   Electrically Power 
Assisted Cycle

4   Celková prípustná 
hmotnosť

5   Hmotnosť bicykla typu 
Pedelec

6  Model

7  Sériové číslo

8   Označenie UKCA

9   Bicykel typu Pedelec a jeho 
komponenty nevhadzujte 
do komunálneho odpadu

10   Splnená európska norma

11  Rýchlosť vypnutia

12   Maximálny menovitý trvalý 
výkon

13   Adresa a telefónne číslo výrobcu

14  Rok výroby

15  Číslo produktu

Obr. 9 Možná poloha typového štítku

10.5 S-Pedelec: Továrenský štítok
Továrenský štítok obsahuje rôzne informácie, ktoré opisujú 
bicykel typu S-Pedelec a umožňujú jeho identifikáciu.

Výrobca 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

0,3 kW 45 km/h max. 120 kg

Obr. 10 Fabrický štítok

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Výrobca

2  Trieda vozidla

3  Číslo typového schválenia ES

4  Identifikačné číslo vozidla

5  Hluk pri státí pri otáčkach motora

6  Maximálny menovitý trvalý výkon

7  Rýchlosť vypnutia

8  Celková prípustná hmotnosť

Obr. 11 Poloha fabrického štítku

10.6 Bicykel (bezmotorový)/Pedelec: Správne 
použitie
Obrázok správneho použitia sa nachádza 
v blízkosti sériového čísla a čísla produktu 
 10.3 Bicykel (bezmotorový)/S-Pedelec: Sériové číslo a číslo 
produktu S. SK-16 alebo na typovom štítku 
 10.4 Pedelec: Typový štítok S. SK-16. Opisuje použitie, 
na ktoré je váš bicykel (bezmotorový)/Pedelec technicky a 
konštrukčne určený.

Výrobca a predajca nezodpovedajú za iné použitie alebo 
nedodržanie bezpečnostných pokynov v návode na obsluhu 
a za prípadné škody vyplývajúce z iného použitia, resp. 
nedodržania bezpečnostných pokynov. Správne použitie 
zahŕňa aj dodržiavanie podmienok prevádzky, údržby a 
opráv.

Informácie 
Označenie vás nezbavuje povinnosti dodržiavania 
príslušných národných predpisov o cestnej premávke, 
napr. ohľadom osvetlenia  7.1 Bicykel (bezmotorový)/ 
Pedelec S. SK-13.
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Obrázok Typ bicykla 
(príklad) Správne použitie Odporúčaná jazdecká 

zručnosť

Správna výška 
prepadov/
skokov

Správny rozsah 
priemernej rýchlosti Opis

1

Mestské 
bicykle

Dochádzanie do práce/
školy a mierne namáhavé 
rekreačné jazdy

Nevyžadujú sa 
žiadne špeciálne 
jazdecké zručnosti.

< 15 cm 15 až 25 km/h Bicykle a bicykle typu Pedelec, ktoré sa používajú na normálnych, spevnených 
povrchoch, kde by pri priemernej rýchlosti mali pneumatiky udržiavať kontakt 
s vozovkou. Prepady (klesanie o stupeň) sú 
obmedzené na maximálne 15 cm.

2

Trekingové 
a cestné 
bicykle

Dochádzanie do práce/
školy a mierne namáhavé 
rekreačné jazdy

Nevyžadujú sa 
žiadne špeciálne 
jazdecké zručnosti.

< 15 cm 15 až 25 km/h Bicykle a bicykle typu Pedelec, pre ktoré platí podmienka 1 a ktoré sa 
používajú aj na nespevnených a štrkových cestách s miernym stúpaním a 
klesaním. V týchto podmienkach môže dôjsť ku kontaktu s nerovným terénom 
a strate kontaktu pneumatiky s povrchom. Prepady (klesanie o stupeň) sú 
obmedzené na maximálne 15 cm.

3

Cross 
country a 
maratónske 
bicykle

Športové a súťažné jazdy 
s miernou technickou 
náročnosťou na cestách.

Vyžaduje jazdecké 
zručnosti a prax.

< 60 cm Nerelevantný Bicykle a bicykle typu Pedelec, na ktoré sa vzťahuje podmienka 1 a podmienka 
2 a ktoré sa používajú aj na neschodných cestách, nerovných a nespevnených 
cestách, ako aj v náročnom teréne a na neupravených cestách a na používanie 
ktorých sa vyžaduje technická spôsobilosť. Skoky a prepady (klesanie o 
stupeň) sú obmedzené na maximálne 60 cm

4

Horské 
bicykle, 
Trailové 
bicykle

Športové a súťažné jazdy 
s mimoriadne náročnými 
technickými nárokmi na 
cesty.

Vyžaduje jazdecké 
schopnosti, prax a 
dobré cyklistické 
zručnosti a prax.

< 120 cm Nerelevantný Bicykle a bicykle typu Pedelec, na ktoré sa vzťahujú podmienky 1, 2 a 3 a 
ktoré sa používajú na zjazd po nespevnených cestách rýchlosťou nižšou ako 40 
km/h. Skoky sú obmedzené na maximálne 120 cm.

5

Bicykle 
typu 
Downhill, 
Dirtjump a 
Freeride

Extrémny šport Vyžaduje 
extrémne jazdecké 
schopnosti, prax a 
ovládanie jazdy

> 120 cm Nerelevantný Bicykle a bicykle typu Pedelec, na ktoré sa vzťahujú podmienky používania 
1, 2, 3 a 4 a ktoré sa používajú na extrémne skoky alebo na zjazd po 
nespevnených cestách rýchlosťou vyššou ako 40 km/h, alebo na ich 
kombináciu.

6

Pretekárske 
bicykle, 
bicykle na 
časovku a 
bicykle na 
triatlon

Športové a súťažné jazdy 
s vysokou námahou

Vyžaduje 
extrémne jazdecké 
schopnosti, prax a 
ovládanie jazdy

< 15 cm 30 až 55 km/h Bicykle a bicykle typu Pedelec, na ktoré sa vzťahuje podmienka 1 a ktoré 
sa používajú na súťažiach alebo pri iných príležitostiach pri vysokých 
rýchlostiach nad 50 km/h, napríklad zjazdy a šprinty.
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11. Hmotnosť bicykla

Informácie 
Ak chcete vedieť presnú hmotnosť vášho bicykla, 
odporúčame vám nechať ho odvážiť vo vašej odbornej 
dielni. Väčšina predajcov bicyklov má profesionálnu a 
presnú cyklistickú váhu.

Pedelec: Maximálna hmotnosť vášho bicykla typu 
Pedelec je uvedená na typovom štítku  10.4 Pedelec: 
Typový štítok S. SK-16.

12. Celková prípustná hmotnosť

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania 
komponentov.

 ▪  Neprekračujte celkovú prípustnú hmotnosť bicykla, v 
opačnom prípade totiž môže dôjsť k zlomeniu alebo 
zlyhaniu dielov súvisiacich s bezpečnosťou. Brzdový 
systém je tiež dimenzovaný len na celkovú prípustnú 
hmotnosť bicykla.  
Celková hmotnosť = hmotnosť bicykla + váha jazdca 
+ váha prívesu + váha detskej sedačky + váha 
batožiny a/alebo dieťaťa.

Typy bicyklov
Celková 
prípustná hmotnosť

Bicykel 130 kg
Bicykel XXL/PLUS+ 170 kg
Pedelec 130 kg1

Pedelec XXL/PLUS+ 170 kg1

Horské bicykle 110 kg
Pedelec: Elektrické horské bicykle 120 kg1

Pedelec: Elektrické horské bicykle 135 kg1

Pedelec: Elektrické horské bicykle 150 kg1

Pretekárske bicykle 110 kg
Pedelec: Elektrické pretekárske 
bicykle

120 kg1

S-Pedelec: Všetky typy bicyklov 120 alebo 130 kg2

1  Pedelec: Celková prípustná hmotnosť vášho bicykla Pedelec je 
uvedená na typovom štítku  10.4 Pedelec: Typový štítok S. 
SK-16.

2  S-Pedelec: Celková prípustná hmotnosť vášho S-Pedelec je uvedená 
aj vo Vyhlásení o zhode ES (Osvedčení o zhode)  4.4 S-Pedelec: 
Vyhlásenia o zhode ES S. SK-10 a na fabrickom štítku  10.5 
S-Pedelec: Továrenský štítok S. SK-17.

13. Uťahovacie momenty pre skrutkové 
spoje

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku uvoľnenia alebo 
zlomenia komponentov.

 ▪ Všetky montážne a nastavovacie práce nechajte 
vykonať v odbornej dielni. Ak 
musíte na bicykel niečo 
priskrutkovať sami, použite 
vhodný momentový kľúč a dbajte 
na to, aby ste dodržali uvedené 
uťahovacie momenty. Príliš slabo 
utiahnuté skrutky/matice sa môžu 
uvoľniť, odtrhnúť alebo zlomiť. 
Príliš silno utiahnuté skrutky/
matice môžu poškodiť 
komponenty. Uťahovacie momenty 
nájdete na príslušných 
komponentoch a v návode. 
Uťahovacie momenty výrobcov komponentov majú 
prednosť pred 
špecifikáciami krútiaceho momentu v tomto návode 
5. Návody komponentov S. SK-10.

 ▪ Dbajte na minimálnu hĺbku zaskrutkovania. Pri 
tvrdých hliníkových zliatinách je to minimálne 1,4 
násobok priemeru skrutky.

 ▪ Uhlíkové vlákno: Niektoré komponenty z uhlíkových 
vlákien si na bezpečné upevnenie vyžadujú nižšie 
uťahovacie momenty ako kovové komponenty. 
Nadmerné krútiace momenty môžu viesť ku skrytým 
poškodeniam, ktoré nemusia byť zvonku viditeľné.

 ▪ Uhlíkové vlákno: Diely z uhlíkových vlákien musia byť 
zmontované pomocou špeciálnej montážnej pasty. 
Pri dieloch z uhlíkových vlákien dbajte aj na iné, 
odlišné informácie alebo označenia odporúčaných 
uťahovacích momentov.

Obr. 12 
Momentový kľúč
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Skrutkový spoj Závit Uťahovací moment

Stredové ložisko pedálov BSA Podľa informácií 
výrobcu

Svorka prehadzovačky M5 5 Nm

V-brzda, upevňovacia 
skrutka

M6 10 Nm

Predstavec, šikmý kužeľ M8 23 Nm

14. Pred prvou jazdou 
14.1 Montáž pedálov
Voľne priložené pedále môžete namontovať nasledovným 
spôsobom:

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku prasknutia závitu 
kľuky pedálu.

 ▪ Pedále zaskrutkujte rovno.

1.  Oba závity pedálov natrite mazivom (tukom).
2.  Naskrutkujte pravý pedál (označený „R“) 

v smere hodinových ručičiek do pravej kľuky pedálu.
3.  Naskrutkujte ľavý pedál (označený „L“) 

proti smeru hodinových ručičiek do ľavej kľuky pedálu.
4.  Utiahnite oba pedály smerom k prednému kolesu.

Obr. 13  Montáž pedálov

Smer jazdy

Skrutkový spoj Závit Uťahovací moment

Riadidlá z uhlíkových 
vlákien, Objímka brzdovej 
páčky

M5 3 Nm

Riadidlá z uhlíkových 
vlákien, Objímka riadidiel

M5 5 Nm

Riadidlá z uhlíkových 
vlákien, Objímka tyče

M5 | M6 5 Nm

Rukoväte, skrutkovateľné M4 | M5 3 Nm | 5 Nm

Upevňovacia skrutka 
voľnobehu

Neuvádza 
sa

40 Nm

Kazeta, montážny krúžok Neuvádza 
sa

30 Nm

Pedál 9/16" 30 Nm

Brzda pretekárskeho 
bicykla (U-brzda)

M6 10 Nm

Sedlovka, objímka sedla M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Sedlovka, objímka 
sedlovky

M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Držiak prehadzovačky M10x1 16 Nm

Strmeň kotúčovej brzdy, 
Shimano, IS a PM

M6 6 – 8 Nm

Strmeň kotúčovej brzdy, 
AVID, IS a PM

M6 8 - 10 Nm

Strmeň kotúčovej brzdy, 
Magura, IS a PM

M6 6 Nm

Páčka prehadzovačky M5 5 Nm

Rameno pedála, oceľ M8x1 40 Nm

Rameno pedála, hliník M8x1 40 Nm

Informácie 
 ▪ Skrutky a matice sa uťahujú, resp. uzatvárajú v 

smere hodinových ručičiek (t. j. otáčaním doprava). 
Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (doľava) 
môžete skrutky a matice povoliť.

 ▪ Nastavovacie skrutky možno otáčať 
doľava (proti smeru hodinových ručičiek), 
ako aj doprava (v smere hodinových ručičiek).

Skrutkový spoj Závit Uťahovací moment

Axiálna matica, predná Všeob. 30 Nm

Axiálna matica, zadná Všeob. 35 - 45 Nm

Predstavec bez závitu 
(A-head), 
vidlica

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Predstavec bez závitu 
(A-head), objímka na 
riadidlá

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Predstavec bez závitu 
(A-head), uhlová poloha

M6 10 Nm

Koniec tyče, vonkajšia 
objímka

M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Brzda, obloženie M6 10 Nm

Brzda, lanková objímka M6 10 Nm

Brzdová páčka M5 5 Nm

Rám z uhlíkových vlákien, 
Uťahovacia svorka sedla

M5 | M6 5 Nm

Rám z uhlíkových vlákien, 
Držiak na fľašu

M5 5 Nm

Rám z uhlíkových vlákien, 
Svorka prehadzovačky

M5 4 Nm

Riadidlá z uhlíkových 
vlákien, Objímka páčky 
prehadzovačky

M5 3 Nm
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14.1.1 Nášľapné pedále

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Nášľapné pedále používajte len s príslušnými 
platňami a obuvou. S inými topánkami sa môžete 
zošmyknúť z pedálov.

 ▪ Zacvaknutie do pedálu a uvoľnenie topánky 
z pedálu si nacvičte v stoji.

 ▪ Prečítajte si návod na obsluhu od výrobcu pedálov a 
obuvi  5. Návody komponentov S. SK-10.

Nášľapné pedále umožňujú pevné spojenie nôh s pedálmi. 
Systémy nášľapných pedálov sa používajú primárne na 
pretekárskych a horských bicykloch.

14.2 Osvetlenie

 Výstraha
Vážne nehody v dôsledku nedostatočného osvetlenia.

 ▪ Zlyhanie alebo porucha systému osvetlenia môže 
viesť k vážnym nehodám pri jazde v tme. Pred 
pokračovaním nechajte poruchu odstrániť v odbornej 
dielni.

14.2.1 Pripojenie osvetlenia
Vybavte svoj bicykel v súlade s právnymi predpismi 
krajiny, v ktorej chcete jazdiť  7. Zákonné požiadavky na 
účasť v cestnej premávke S. SK-13. Ak boli reflektory dodané 
v nenamontovanom stave, môžete ich namontovať tak, že 
ich podržíte zvonku medzi dvoma lúčmi kolesa a následne 
ich zatlačíte smerom dovnútra, kým nezapadnú do oboch 
lúčov.

14.2.2 Bicykle: Zapnutie a vypnutie svetla
Na našich bezmotorových bicykloch sú spravidla 
namontované nábojové dynamá. Tie sú umiestnené v náboji 
predného kolesa a počas jazdy produkujú elektrinu. Na 
niektorých modeloch môžete ovládať osvetlenie pomocou 
vypínača na svetlomete. Zároveň ním môžete zapnúť alebo 
vypnúť aj zadné svetlo.

14.2.3 Bicykle typu Pedelec/S-Pedelec: 
Zapnutie a vypnutie svetla, resp. povinnosť 
trvalého celodenného svietenia
Bicykle typu Pedelec a S-Pedelec 
získavajú energiu pre svoje 
osvetlenie z e-systému. Zapínanie 
a vypínanie sa zvyčajne vykonáva 
prostredníctvom displeja a 
ovládacieho prvku. Osvetlenie 
na bicykloch typu S-Pedelec 
sa však vypnúť nedá. Pre ne 
totiž platí povinnosť trvalého 
celodenného svietenia. K tomuto 
si prečítajte vysvetlenia v  4.2 
Pedelec/S-Pedelec: Originálny 
návod na obsluhu Systém S. SK-10. Niektoré modely majú 
na riadidlách aj tlačidlo, ktorým možno zapnúť alebo 
vypnúť diaľkové svetlá. Aj keď už nemáte podporu motora, 
k dispozícii je ešte stále zvyškový výkon pre osvetlenie. 
Dbajte na to, aby ste sa v tme zrazu neocitli bez osvetlenia, 
napr. tým, že budete mať so sebou vždy náhradný 
akumulátor alebo si naplánujete trasy tak, aby ste si 
akumulátor počas cesty mohli dobiť.

Obr. 14 Diaľkové svetlá

14.3 Náhradné žiarovky
V závislosti od systému osvetlenia, ktorým je váš bicykel 
vybavený, budete potrebovať rôzne žiarovky ako náhrady. 
Na nasledujúcej tabuľke sú uvedené žiarovky, ktoré 
potrebujete:

Typ osvetlenia Zdroj

Svetlomet (žiarovka) 6 V 2,4 W

Halogénový svetlomet 6 V 2,4 W

Zadné svietidlo 6 V 0,6 W

Zadné svietidlo s 
parkovacím svetlom 6 V 0,6 W

Osvetlenie 
LED svietidlami

LED žiarovky nie sú 
vymeniteľné

Nábojové dynamo 6 V 3 W

14.4 Vykonanie individuálnych nastavení
Pred prvou jazdou s bicyklom by ste ho vy alebo váš 
predajca bicyklov mali prispôsobiť vašej výške. Pre 
pohodlné a bezpečné sedenie na bicykli môžete:

 ▪ Nastaviť výšku sedla 
 17.1 Nastavenie výšky sedla S. SK-24

 ▪ Nastaviť polohu a sklon sedla 
 18. Nastavenie polohy a sklonu sedla S. SK-26

 ▪ Zmeniť polohu a výšku riadidiel 
 19. Nastavenie riadidiel a predstavcov S. SK-28

 ▪ Zmeniť polohu rukovätí 
 20. Zmena polohy rukovätí S. SK-29

 ▪ Zmeniť polohu brzdovej páčky 
 23.4 Brzdová páčka S. SK-34

 ▪ Zmeniť polohu páčky prehadzovačky 
 24.1 Zmena polohy ovládacích prvkov S. SK-38

Len čo vám bude bicykel prispôsobený, skontrolujte na 
základe kapitoly  15. Pred každou jazdou S. SK-22, či je váš 
bicykel pripravený na použitie. 
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14.5 Vyskúšanie bŕzd
Keďže každý bicykel môže v závislosti od rôznych 
brzdových systémov reagovať mierne odlišne, mali by ste 
sa oboznámiť so správnou technikou brzdenia. Brzdenie si 
nacvičte na bezpečnom mieste, predtým ako vstúpite do 
premávky. Brzdenie cvičte dovtedy, kým sa nebudte cítiť 
dostatočne sebaisto  23. Brzdy S. SK-32. 

15. Pred každou jazdou

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Nejazdite na bicykli, pokiaľ nie je úplne zmontovaný. 
Ak potrebujete pomoc s montážou, obráťte sa na 
odbornú dielňu.

 ▪ Nejazdite na bicykli, ak nie je v bezchybnom 
technickom stave. Ak si nie ste istí, nechajte 
ho skontrolovať u vášho odborného predajcu. 
Nefunkčné a poškodené diely nechajte vymeniť.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Ak váš bicykel typu Pedelec/ 
S-Pedelec počas jazdy zlyhá, ukončite jazdu a 
navštívte odbornú dielňu.

Svoj bicykel skontrolujte pred každou jazdou, po každej 
preprave a po každom odstavení na nekontrolovanom 
mieste. Ako pomôcku použite tento kontrolný zoznam.

15.1 Kontrolný zoznam

Komponenty Kontrola
Rám/vidlica Skontrolujte vonkajšie viditeľné 

deformácie, praskliny a poškodenia 
 16. Rám bicykla S. SK-23 rámu  
22. Vidlica bicykla S. SK-31 a vidlice.

Prvky odpruženia Skontrolujte funkciu, nastavenie a 
bezpečné upevnenie.

Riadidlá/
predstavec

Skontrolujte správnosť polohy a 
správnosť a pevnosť sedla  19. 
Nastavenie riadidiel a predstavcov 
S. SK-28.
Skontrolujte funkciu zvončeka a či je 
správne a pevne nasadený.

Sedlo/Sedlovka Skontrolujte, či je pevne nasadený 
rýchloupínač. Rýchloupínače musia 
byť zatvorené  17.1.2 Upevnenie 
rýchloupínačom S. SK-24.
Skontrolujte správnu polohu a 
správne, bezpečné upevnenie 
 17. Výška sedla S. SK-24, 
 18. Nastavenie polohy a sklonu 
sedla S. SK-26.

Kolesá Skontrolujte stav pneumatík 
(poškodenie, cudzie predmety, 
hĺbku dezénu), ich sústrednosť a 
tlak  28. Pneumatiky a duše S. 
SK-54.
Skontrolujte tesnosť ventilov  
28.3.1 Ventily S. SK-55.
Vizuálne skontrolujte poškodenie 
a opotrebovanie lúčov a ráfikov  
27.3 Ráfiky S. SK-53.
Skontrolujte, či je správne nasadený 
rýchloupínač/pevná os  27.1 
Upevnenie kolesa rýchloupínačmi S. 
SK-52,  27.2 Upevnenie kolesa s 
pevnými osami S. SK-53.

Komponenty Kontrola
Reťaz alebo remeň Skontrolujte opotrebovanie a 

poškodenie reťaze, remeňa, 
pastorka a ozubených kolies  25. 
Reťaz S. SK-49,  26. Remeň S. SK-50.

Brzdy Skontrolujte funkčnosť, ako aj 
správne a pevné uchytenie  23.4 
Brzdová páčka S. SK-34 brzdového 
systému vrátane brzdovej páčky.
Vizuálna kontrola brzdových 
doštičiek/kotúčov  23.6 Výmena 
brzdových doštičiek S. SK-36.
Skontrolujte tesnosť vedení a spojov 
(hydraulické brzdy).

Káble, brzdové 
lanká a vedenia, 
lanká a vedenia 
prehadzovačky

Skontrolujte, či sú všetky káble, 
vedenia 
a lanká neporušené a či nie sú 
zauzlené. 

Osvetlenie Skontrolujte funkciu a nastavenie 
systému osvetlenia  14.2 
Osvetlenie S. SK-21.
Skontrolujte prítomnosť reflektorov 
v súlade s platnými národnými 
dopravnými predpismi  7. Zákonné 
požiadavky na účasť v cestnej 
premávke S. SK-13.

Skrutkové spoje Skontrolujte, či sú všetky skrutkové 
spoje dotiahnuté podľa špecifikácie 
 13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

Batožina Skontrolujte bezpečné upevnenie.
Dodržiavajte maximálne užitočné 
zaťaženie a celkovú hmotnosť  12. 
Celková prípustná hmotnosť S. SK-19, 
 30. Nosič batožiny S. SK-60.
Rozložte batožinu tak, aby bola 
hmotnosť rovnomerne rozložená. 
Získate tak bezpečnejšie jazdné 
vlastnosti.
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Komponenty Kontrola
Rám a diely 
z uhlíkových 
vlákien  6.3 
Uhlíkové vlákno: 
Všeobecné 
bezpečnostné 
pokyny S. SK-13

Skontrolujte či nedošlo k zmenám 
povrchu (úlomky, hlboké škrabance, 
diery)
Skontrolujte pevnosť rámu a 
komponentov.
Všímajte si nezvyčajné zvuky, napr. 
vŕzganie alebo praskanie. 

16. Rám bicykla

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zlomenia 
komponentov.

 ▪ Nikdy nejazdite s ohnutým alebo prasknutým 
rámom.

 ▪ Po nehode alebo páde musíte svoj bicykel pred 
ďalším použitím nechať skontrolovať v odbornej 
dielni. Nezistené chyby môžu viesť k nehodám.

Tvar rámu závisí od typu a funkcie bicykla. Rámy sa 
vyrábajú z rôznych materiálov, napríklad z ocele alebo 
zliatin hliníka či uhlíkových vlákien. Ak vlastníte rám z 
uhlíkových vlákien, prečítajte si  6.3 Uhlíkové vlákno: 
Všeobecné bezpečnostné pokyny S. SK-13.

16.1 Hliníkový a oceľový rám: Cyklistický 
trenažér
Pre bicykle typu Pedelec a S-Pedelec nie je takéto 
použitie povolené. V prípade bezmotorových bicyklov s 
hliníkovým a oceľovým rámom možno použiť cyklistický 
trenažér pomocou objímky osi zadného kolesa. Ak je zadné 
koleso bicykla vybavené pevnou osou R.A.T., možno ju 
na cyklistický trenažér pripevniť iba pomocou adaptéra. 
Správnu axiálnu maticu získate vo vašej odbornej dielni.

16.2 Rám z uhlíkových vlákien: Cyklistický 
trenažér

Upozornenie 
Rámy z uhlíkových vlákien neupínajte na trenažér 
pomocou objímky osi zadného kolesa. Rámy z 
uhlíkových vlákien zvyčajne nie sú určené na tento 
typ pôsobenia sily a môžu sa počas tréningu poškodiť. 
Existujú však aj výnimky. Informujte sa vo svojej 
odbornej dielni alebo prostredníctvom internetovej 
stránky značky, či je možné s vaším bicyklom použiť 
cyklistický trenažér.

16.3 Rám z uhlíkových vlákien: Montážny 
stojan
Ak chcete svoj karbónový rám upevniť v montážnom 
stojane, upnite ho iba na sedlovku, pretože v opačnom 
prípade môže upínací mechanizmus spôsobiť viditeľné 
alebo skryté poškodenie rámu 
 6.3 Uhlíkové vlákno: Všeobecné bezpečnostné pokyny S. 
SK-13. 
Ak je váš bicykel vybavený sedlovkou z uhlíkových vlákien, 
odporúčame na túto prácu namontovať hliníkovú alebo 
oceľovú sedlovku.

16.4 Rám so zadným odpružením
V tomto prípade zadná časť hlavného rámu nie je tuhá, ale 
je uložená pohyblivo a odpružená a utlmená tlmičom. Ak 
chcete nastaviť prvky odpruženia, obráťte sa na odbornú 

dielňu. 

Informácie 
Pri dodaní by vám mal odborný predajca nastaviť 
odpruženie. Je možné, že váš bicykel a poloha sedenia 
budú pri jazde vyzerať inak a budú navodzovať iný 
pocit, ako ste zvyknutí. Tlmič musí byť vyladený 
tak, aby pri prejazde prekážkou reagoval jemne, ale 
neprerazil. Z tohto dôvodu musí trochu klesnúť už pri 
usadnutí na bicykel.

Obr. 15 Odpružený rám

16.5 Čistenie a starostlivosť
Na odstránenie hrubých nečistôt z bicykla použite jemnú 
kefku. Dávajte pritom pozor na to, aby ste nepoškriabali 
rám. Hrubú špinu môžete odstrániť špongiou a vodou alebo 
čističom bicyklov. Na čistenie nepoužívajte v žiadnom 
prípade vysokotlakový čistič. Mohlo by to poškodiť 
elektronické komponenty. Ak sú na vašom ráme použité 
prvky odpruženia, môžete ich pravidelne čistiť mierne 
navlhčenou handričkou. Poškodenia laku a hrdzavé miesta 
možno opraviť vo vašej odbornej dielni.
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17.1 Nastavenie výšky sedla

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku zarazenia alebo zlomenia 
sedlovky.

 ▪ Sedlovka musí byť v sedlovej 
trubke v hĺbke aspoň 10 cm. 
Minimálna hĺbka zasunutia 
10 cm platí aj vtedy, ak sú v 
návode komponentov alebo 
na samotnej sedlovke uve-
dené nižšie minimálne hĺbky 
zasunutia.

10 cm

Obr. 17 
Minimálna hĺbka zasunutia

Výšku sedla môžete nastaviť prostredníctvom sedlovky. 
Sedlovka sa nachádza v sedlovej trubke bicykla a je tam 
upevnená pomocou externej alebo integrovanej objímky 
sedlovky. Objímka sedlovky sa upína buď jednou, alebo 
dvoma skrutkami objímky sedlovky alebo rýchloupínačom s 
upínacou pákou.

17.1.1 Upevnenie pomocou skrutiek objímky 
sedlovky

Obr. 18 Varianty objímky sedlovky

Dizajnový 
kryt

Skrutka 
objímky 
sedlovky

Skrutka 
objímky 
sedlovky

Skrutka 
objímky 
sedlovky

1.  Ak sú skrutky objímky sedlovky zakryté dizajnovým 
krytom, musíte ich pred začatím nastavovania mierne 
zatlačiť nahor. 

2.  Uvoľnite skrutky objímky sedlovky ich otáčaním proti 
smeru hodinových ručičiek pomocou imbusového 
kľúča. Dávajte pozor, aby ste neotáčali skrutkami proti 
odporu.

3.  Posuňte sedlovku do požadovanej polohy.
4.  Opätovne utiahnite skrutky objímky sedlovky 

ich otáčaním v smere hodinových ručičiek na 
špecifikovaný krútiaci moment pomocou momentového 
kľúča  13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje 
S. SK-19.

5.  Ak je k dispozícii dizajnový kryt na ochranu skrutiek 
objímky sedlovky, môžete ho teraz znova zatlačiť 
nadol.

6.  Skontrolujte pevnosť usadenia sedla tak, 
že sa ho pokúsite otočiť.

17.1.2 Upevnenie rýchloupínačom

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku uvoľnenia alebo zlomenia 
sedlovky.

 ▪ Pred jazdou musí byť upínacia páka správne 
zatvorená.

Obr. 19B Upínacia páka zatvorená

Upínacia páka

Obr. 19a Upínacia páka otvorená

17. Výška sedla

 Výstrahy
Závažné pády v dôsledku nesprávneho nastavenia.

 ▪ Všetky montážne a nastavovacie práce 
odporúčame zveriť 
odbornému predajcovi. Ak chcete nejakú 
skrutku utiahnuť sami, postupujte podľa 
 13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. 
SK-19. 

Takto môžete zistiť optimálnu výšku sedla pre vašu výšku:

1.  Sadnite si na sedlo bicykla 
a zároveň sa oprite o stenu.

2.  Nastavte kľuku pedálu 
na strane odvrátenej od steny 
do najnižšieho bodu.

3.  Položte pätu na 
pedál. Vaša noha by 
mala byť rovná.

4.  Ak vaša noha 
nie je rovná s pätou na pedáli, 
sedlo dajte do vyššej 
polohy. Ak na pedále  
nedosiahnete, 
sedlo dajte do nižšej 
polohy.

do 3. Prepnutie nohy

Obr. 16 
Prepnutie nohy
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1.  Upínaciu páku otvorte otočením o 180˚. Teraz musí 
byť viditeľný nápis OPEN.

2.  Posuňte sedlovku do požadovanej polohy.
3.  Upínaciu páku zatvorte otočením o 180˚. Teraz by mal 

byť viditeľný nápis CLOSE. Páka sa musí pohybovať 
veľmi ľahko od začiatku upínacieho pohybu až do 
polovice. Potom sa musí odpor páky výrazne zvýšiť a 
na konci by sa mala páka pohybovať ťažko.

4.  a) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ľahko, 
je potrebné zvýšiť predpätie: Na tento účel otvorte 
upínaciu páku a posuňte sedlovku do požadovanej 
polohy. Potom podržte upínaciu páku a otočte 
upínaciu maticu na opačnej strane v smere hodinových 
ručičiek. Zatvorením upínacej páky skontrolujte, či 
bolo dosiahnuté správne predpätie. 
b) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ťažko, 
je potrebné znížiť predpätie: Na tento účel otvorte 
upínaciu páku a posuňte sedlovku do požadovanej 
polohy. Potom podržte upínaciu páku a otočte 
upínaciu maticu na opačnej strane proti smeru 
hodinových ručičiek. Zatvorením upínacej páky 
skontrolujte, či bolo dosiahnuté správne predpätie.

5.  Zatvorte upínaciu páku. Páka musí byť umiestnená tak, 
aby sa nedala neúmyselne otvoriť.

6.  Skontrolujte pevnosť usadenia sedla tak, že sa ho 
pokúsite otočiť.

17.2 Spúšťacia sedlovka

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku zablokovania zadného kolesa.

 ▪ Pred prvou jazdou skontrolujte, či nie je zadné 
koleso zablokované spustenou sedlovkou. Ak sa 
sedlo v najnižšej polohe dotýka zadného kolesa, 
hĺbka zasunutia sedlovky sa musí zmenšiť. Uistite 
sa však, že hĺbka umiestnenia sedlovky v sedlovej 
trubke je aspoň 10 cm.

Informácie 
Ak chcete na svoj bicykel dodatočne 
namontovať spúšťaciu sedlovku, 
uťahovacie momenty pre skrutky objímky sedlovky 
môžu byť nižšie ako je uvedené na objímke sedlovky 
alebo v návode komponentov.

Nastavovacia skrutka

Skrutka

Obr. 20 Spúšťacia sedlovka Obr. 21 Ovládací prvok

Páka

Ak je váš bicykel vybavený spúšťacou sedlovkou, môžete si 
počas jazdy nastaviť výšku sedlovky. Ovláda sa pomocou 
ovládacieho prvku na riadidlách. Stlačením páčky sa 
sedlovka zvýši alebo zníži. Len čo páčku opäť uvoľníte, 
sedlovka sa zablokuje v príslušnej polohe.

17.2.1 Umiestnenie ovládacieho prvku
1.  Uvoľnite skrutku na ovládacom paneli otočením proti 

smeru hodinových ručičiek o dve až tri otáčky. 
2.  Umiestnite ovládací prvok do požadovanej polohy.
3.  Opätovne utiahnite skrutky ich otáčaním v smere 

hodinových ručičiek na špecifikovaný krútiaci moment 
pomocou momentového kľúča  13. Uťahovacie 
momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

17.2.2 Zmena tlaku páky
Ak sa páka stláča ťažko, za uváženie môže stáť zníženie 
napätia kábla:

1.  Otočením nastavovacej skrutky proti smeru 
hodinových ručičiek o jednu až dve otáčky znížite 
napätie.

Ak sa páka stláča príliš ľahko a odozva je príliš nízka, 
za uváženie môže stáť zvýšenie napätie v ťahu:

2.  Otáčaním nastavovacej skrutky proti smeru 
hodinových ručičiek zvýšite napnutie kábla.

17.3 Odpružená sedlovka
Ak chcete nastaviť prvky odpruženia sedlovky, obráťte sa 
na vášho odborného predajcu.
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18. Nastavenie polohy a sklonu sedla

 Výstrahy
Závažné pády v dôsledku nesprávneho nastavenia.

 ▪ Odporúčame, aby ste všetky montážne a 
nastavovacie práce nechali vykonať v odbornej 
dielni. Ak chcete nejakú skrutku utiahnuť sami, 
postupujte podľa  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

Závažné pády v dôsledku zlomených sedlových koľajníc.

 ▪ Nikdy neupínajte sedlo v oblúkoch sedlových 
koľajníc, ale vždy v rovnej oblasti. Sedlom pohybujte 
iba v rovnej a vyznačenej oblasti.

Závažné pády v dôsledku vytrhnutia upínacích skrutiek 
z matíc.

 ▪ Upínacie skrutky zaskrutkujte do matíc rovno a 
úplne.

Sedlá bicyklov pozostávajú zo zadnej hlavnej sedacej časti 
a prednej časti sedla. K sedlovke sa zvyčajne pripevňujú 
pomocou jednej alebo dvoch upínacích skrutiek. Polohu 
a sklon sediel možno nastaviť uvoľnením a opätovným 
utiahnutím upínacích skrutiek.

17.3.1 Nastavovacia skrutka predpätia 
pružiny
Ak nastavovacia skrutka predpätia pružiny vyčnieva zo 
sedlovky, je dôležité túto chybu opraviť:

Nastavovacia 
skrutka 
predpätia 
pružiny

Obr. 22 
Odpružená sedlovka

Nastavovacia skrutka 
nesmie vyčnievať zo 
sedlovky

1.  Odstráňte sedlovku 
 17.1 Nastavenie výšky sedla S. SK-24. 

2.  Ak nastavovacia skrutka predpätia pružiny vyčnieva zo 
sedlovky, možno ju zaskrutkovať naspäť skrutkovaním 
v smere hodinových ručičiek pomocou imbusového 
kľúča.

3.  Sedlovku namontujte naspäť 
 17.1 Nastavenie výšky sedla S. SK-24. 

17.4 Čistenie a starostlivosť
Na sedlovke a v hornej časti sedlovej trubky sa často 
zhromažďujú nečistoty. Oboje čistite mierne navlhčenou 
handričkou. Prípadne budete musieť odstrániť sedlovku. 
Ak vlastníte bicykel s hliníkovým rámom a hliníkovou 
sedlovkou, môžete vnútro sedlovej trubky natrieť tenkou 
vrstvou vhodného maziva. Na rámy z uhlíkových vlákien 
alebo hliníkové rámy so sedlovkou z uhlíkových vlákien 
alebo hliníkovou sedlovkou použite vhodnú pastu určenú 
na uhlíkové vlákna. Ak si nie ste istí, ktoré mazivo alebo 
akú pastu na uhlíkové vlákna môžete použiť, obráťte sa na 
odbornú dielňu.

18.1 Jednoskrutková sedlovka: Nastavenie 
polohy sedenia

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínacia skrutka
Sedlovka

Sedlové koľajnice

Obr. 23 Nastavenie polohy sedenia

1.  Posunutie sedla: Uvoľnite upínaciu skrutku 
jej otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. 
Neodskrutkujte skrutku o viac ako dve až tri otáčky, 
inak sa môže celý mechanizmus rozpadnúť.

2.  Posuňte sedlo vodorovne. Zostaňte v rámci označenia 
a uistite sa (napríklad pomocou vodováhy), že sedlo 
je v rovine.

3.  Naklonenie sedla: Väčšine jazdcov preferuje sedlo 
v horizontálnej polohe. Ak však preferujete mierne 
naklonenie sedla, vynechajte horizontálne nastavenie 
pri 2. a upravte podľa potreby. 

4.  Upínaciu skrutku utiahnite v smere hodinových 
ručičiek predpísaným krútiacim momentom pomocou 
momentového kľúča  13. Uťahovacie momenty 
pre skrutkové spoje S. SK-19. Dbajte na to, aby bola 
upínacia skrutka zaskrutkovaná do matice rovno a 
úplne.

5.  Dbajte na to, aby sa dotiahnuté sedlo neprevrátilo. 
Vyskúšajte to tak, že budete striedavo prikladať ruky 
na špičku a na koniec. Po cca 50 km opäť utiahnite 
upínaciu skrutku sedla.  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.
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3.  Prednú a zadnú upínaciu skrutku utiahnite v 
smere hodinových ručičiek predpísaným krútiacim 
momentom pomocou momentového kľúča  13. 
Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19. 
Použite približne rovnaký krútiaci moment pre obe 
skrutky.

4.  Naklonenie sedla: Väčšine jazdcov preferuje sedlo v 
horizontálnej polohe. Ak však uprednostňujete mierne 
naklonenie sedla, uvoľnite obe upínacie skrutky ich 
striedavým otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. 
Upínacie skrutky odskrutkujte najviac o dve až tri 
otáčky, inak sa môže celý mechanizmus rozpadnúť. Len 
čo otočíte upínacími skrutkami, sklon sedla sa zmení.

5.  Upínacie skrutky utiahnite rovnomerne v smere 
hodinových ručičiek, aby sedlo zostalo vo vami 
požadovanom sklone. 

6.  Teraz použite momentový kľúč na utiahnutie skrutiek 
na uvedený krútiaci moment  13. Uťahovacie 
momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

7.  Dbajte na to, aby sa dotiahnuté sedlo neprevrátilo. 
Vyskúšajte to tak, že budete striedavo prikladať ruky 
na špičku a na koniec. Po cca 50 km opäť utiahnite 
upínacie skrutky sedla.  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

18.3 Dvojskrutková sedlovka II: Nastavenie 
polohy sedenia

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínacia skrutka
Sedlovka

Nastavovacia skrutka

Obr. 25 Nastavenie polohy sedenia

18.2 Dvojskrutková sedlovka I: Nastavenie 
polohy sedenia

STOP

STOP

STOP

STOP

Sedlovka

Sedlové koľajnice

Obr. 24a Nastavenie polohy sedenia

Upínacie skrutky

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínacie skrutky
Sedlovka

Sedlové koľajnice

Obr. 24b Nastavenie polohy sedenia

1.  Posunutie sedla: Uvoľnite zadnú upínaciu skrutku 
jej otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Zadnú 
upínaciu skrutku odskrutkujte najviac o dve až tri 
otáčky, inak sa môže celý mechanizmus rozpadnúť.

2.  Posuňte sedlo vodorovne. Zostaňte v rámci označenia 
a uistite sa 
(napríklad pomocou vodováhy), že sedlo je v rovine.

1.  Posunutie sedla: Uvoľnite upínaciu skrutku jej 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Neodskrut-
kujte skrutku o viac ako dve až tri otáčky, inak sa môže 
celý mechanizmus rozpadnúť.

2.  Posuňte sedlo vodorovne. Zostaňte v rámci označenia 
a uistite sa (napríklad pomocou vodováhy), že sedlo 
je v rovine.

3.  Upínaciu skrutku utiahnite v smere hodinových 
ručičiek predpísaným krútiacim momentom pomocou 
momentového kľúča  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19. Dbajte na to, aby bola upína-
cia skrutka zaskrutkovaná do matice rovno a úplne.

4.  Naklonenie sedla: Väčšine jazdcov preferuje sedlo v 
horizontálnej polohe. Ak však uprednostňujete mierne 
naklonenie sedla, 
jemne otočte nastavovaciu skrutku v smere hodino-
vých ručičiek, aby ste posunuli prednú časť sedla 
nadol. Ak chcete posunúť prednú časť sedla nahor, 
mierne otočte nastavovaciu skrutku proti smeru 
hodinových ručičiek. Nastavovacia skrutka musí byť 
zaskrutkovaná v hĺbke aspoň 9 mm. 

5.  Dbajte na to, aby sa dotiahnuté sedlo neprevrátilo. 
Vyskúšajte to tak, že budete striedavo prikladať ruky 
na špičku a na koniec. Po cca 50 km opäť utiahnite 
upínaciu 
skrutku sedla.  13. Uťahovacie momenty pre skrutkové 
spoje S. SK-19.

18.4 Čistenie a starostlivosť
Plastové sedlá možno vyčistiť rýchlo a jednoducho mierne 
navlhčenou handričkou. Kožené sedlá by ste mali ošetrovať 
špeciálnym tukom približne každých 12 mesiacov. Kožený 
poťah chráňte pred dažďom a dlhším vystavením slnečnému 
žiareniu obalom. Dodržiavajte aj pokyny výrobcu sedla  
5. Návody komponentov S. SK-10.
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19. Nastavenie riadidiel a predstavcov

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku nesprávneho nastavenia.

 ▪  Odporúčame, aby ste všetky montážne a 
nastavovacie práce nechali vykonať v odbornej 
dielni. Ak chcete nejakú skrutku utiahnuť sami, 
postupujte podľa 
 13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. 
SK-19

Predstavce spájajú riadidlá bicykla s vidlicou. Môžu byť 
pevné, ako aj nastaviteľné v uhle a výške. Predstavce s 
hriadeľom sa upínajú vo vidlici, predstavce bez závitu 
(A-head) sa nachádzajú na vidlici spolu s rozperami. V 
závislosti od namontovaného predstavca môžete meniť 
polohu, sklon a výšku riadidiel.

Obr. 27 Predstavec s hriadeľom s 
nastaviteľným sklonom

Obr. 26 Predstavec s hriadeľom

nastaviteľný

Obr. 29 Predstavec bez závitu 
(A-head) s nastaviteľným sklonom

Obr. 28 Predstavec bez závitu 
(A-head)

nastaviteľný

Rozpera Rozpera

19.1 Nastavenie polohy riadidiel
Ruky by ste mali mať mierne pokrčené, aby pri držaní 
riadidiel nedochádzalo k hyperextenzii zápästí. Ak po chvíli 
zistíte, že poloha riadidiel nevyhovuje vášmu jazdnému 
štýlu, polohu riadidiel si upravte.

 Výstraha
Funkčné zhoršenie v dôsledku poškodených 
a/alebo pricviknutých káblov.

 ▪  Otáčanie riadidiel môže poškodiť káble vedené vo 
vnútri predstavca, ak ovládacie prvky, brzdové páčky 
a páčky prehadzovačky nie sú prispôsobené novej 
polohe riadidiel.

Polohu riadidiel môžete upraviť ich otáčaním. Postup je 
takmer rovnaký pre všetky systémy predstavcov:

1.  Uvoľnite skrutky na prednej/zadnej strane predstavca 
ich otáčaním proti smeru hodinových ručičiek 
pomocou imbusového kľúča.

Skrutky

Obr. 30 Možné usporiadanie skrutiek

2.  Otáčajte riadidlá, kým nedosiahnu pohodlnú polohu. 
Uistite sa, že riadidlá sú v predstavci upnuté presne 
v strede.

3.  Teraz opätovne utiahnite skrutky ich striedavým 
uťahovaním do kríža v smere hodinových ručičiek 
pomocou momentového kľúča  13. Uťahovacie 
momenty pre skrutkové spoje S. SK-19. Po nastavení 
polohy riadidiel možno budete musieť znova nastaviť 
ovládacie prvky, brzdové páčky a páčky prehadzovačky 
 23.4 Brzdová páčka S. SK-34,  24.1 Zmena polohy 
ovládacích prvkov S. SK-38. 

19.2 Nastavenie sklonu riadidiel
V prípade nastaviteľných predstavcov možno nastaviť sklon 
riadidiel pomocou skrutky v predstavci. Na komponente sa 
často zobrazuje počet stupňov uhla zvoleného sklonu. Pri 
nastavovaní uhla riadidiel dbajte aj na to, aby pri držaní 
riadidiel nedochádzalo k hyperextenzii vašich zápästí.
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Obr. 31 Predstavec s hriadeľom s 
nastaviteľným sklonom

Skrutka

Vidlica

Obr. 32 Predstavec bez závitu 
(A-head) s nastaviteľným sklonom

Skrutka

Vidlica

Rozpera

1.  Pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutku o dve až 
tri otáčky, kým nebudete môcť zmeniť uhol predstavca. 

2.  Predstavec nakloňte do požadovaného sklonu.
3.  Na zaistenie predstavca utiahnite skrutku v smere 

hodinových ručičiek predpísaným krútiacim 
momentom pomocou momentového kľúča  13. 
Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19. 

19.3 Nastavenie výšky riadidiel
Takto môžete zistiť optimálnu výšku riadidiel pre vašu 
výšku:

1.  Sadnite si na sedlo a zároveň sa oprite o stenu.
2.  Hornú časť tela nakloňte smerom k riadidlám, kým 

nenájdete polohu pohodlnú pre váš chrbát.
3.  Natiahnite ruky smerom k riadidlám.
4.  Zapamätajte si približnú polohu rúk, aby ste riadidlá 

nastavili do tejto výšky.

19.3.1 Predstavce s hriadeľom: Nastavenie 
výšky riadidiel

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku uvoľnenia, zalomenia alebo 
zlomenia predstavca. 

 ▪ Na hriadeli predstavca je vyznačená maximálna 
vzdialenosť, po ktorú ho možno vytiahnuť z vidlice. 
Nikdy nevyťahujte sedlovku z vidlice ďalej ako 
indikuje značka. Ak na predstavci nemôžete nájsť 
žiadnu značku, vložte predstavec do vidlice do hĺbky 
aspoň 6,5 cm. 

1.  Uvoľnite vreteno predstavca jeho otáčaním proti 
smeru hodinových ručičiek pomocou imbusového 
kľúča o dve až tri otáčky. Aby sa vidlica bicykla 
nehýbala pri uvoľňovaní hriadeľa predstavca, upevnite 
si predné koleso medzi nohy.

Obr. 33 Vreteno predstavca

2.  Držte riadidlá za rukoväte a otáčajte nimi striedavo 
doprava a doľava. Ak to nie je možné, zľahka udierajte 
zhora na vreteno predstavca plastovým kladivom, kým 
sa upínacie zariadenie vo vnútri vretena neuvoľní.

3.  Vytiahnite predstavec z vidlice do požadovanej výšky, 
ale nie vyššie, ako je povolené.

4.  Zarovnajte predstavec s predným kolesom tak, aby 
spolu tvorili priamku.

5.  Na opätovné zaistenie predstavca utiahnite vreteno 
predstavca v smere hodinových ručičiek predpísaným 
krútiacim momentom pomocou momentového kľúča  
13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

19.3.2 Predstavce bez závitu (A-head): 
Nastavenie výšky riadidiel
Pri predstavcoch bez závitu (A-head) musí výšku riadidiel 
nastaviť odborná dielňa.

19.4 Čistenie a starostlivosť
Riadidlá a predstavec možno vyčistiť jednoducho mierne 
navlhčenou handričkou.

20. Zmena polohy rukovätí
Rukoväte sú umiestnené na koncoch riadidiel bicykla. 
Vplývajú na komfort jazdy a vaše zdravie. Ak vás po dlhšej 
jazde bolia ruky alebo zápästia, za uváženie môže stáť 
zmena polohy rukovätí alebo ich výmena. Obráťte sa na 
odbornú dielňu a požiadajte o výmenu rukovätí. Existujú 
modely so skrutkami a bez nich. Rukoväte bez skrutiek 
nemožno nastaviť jednoducho, pretože sa zvyčajne upínajú 
mimoriadne pevne na konce riadidiel. Aj z tohto dôvodu 
sa obráťte na odbornú dielňu, pretože pri pokuse o zmenu 
polohy rukovätí sa môžu poškodiť. Rukoväte so skrutkami 
sú pripevnené k riadidlám pomocou skrutiek z vnútornej 
alebo vonkajšej strany a možno ich pomocou týchto 
skrutiek nastaviť.

Obr. 34a Vnútorné upínanie
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Obr. 34b Vonkajšie upínanie

20.1 Nastavenie rukovätí so skrutkami
1.  Uvoľnite skrutky na rukovätiach ich otočením proti 

smeru hodinových ručičiek o dve až tri otáčky.
2.  Posuňte rukoväte do požadovanej polohy. Dbajte na 

to, aby boli umiestnené na koncoch riadidiel vo svojej 
celistvosti.

3.  Utiahnite skrutky v smere hodinových ručičiek 
predpísaným krútiacim momentom pomocou 
momentového kľúča  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

20.2 Čistenie a starostlivosť
Gumové a korkové rukoväte sa dajú ľahko čistiť čistiacim 
prostriedkom.

21. Kontrola a nastavenie vôle ložiska

 Výstraha
 ▪ Závažné pády v dôsledku nedostatku kontroly nad 

bicyklom. 
Jazda s uvoľnenou náhlavnou súpravou môže 
poškodiť panvy ložiska alebo vidlicu. Ak je náhlavná 
súprava príliš utiahnutá, riadenie bude náročnejšie 
a panvy ložiska sa opotrebujú rýchlejšie. Správne 
nastavená náhlavná súprava sa otáča ľahko. Pritom 
však nesmie mať žiadnu vôľu. Ak sa vám zdá, že 
náhlavná súprava nie je správne nastavená, obráťte 
sa na odbornú dielňu.

Náhlavná súprava spája vidlicu s rámom. Vidlicu udržuje v 
hlavovej trubke tak, aby sa mohla otáčať. Skladá sa z hornej 
a spodnej panvy ložiska vrátane ložísk a ďalších súvisiacich 
dielov.  
Existujú dva rôzne typy náhlavných súprav: Na jednej 
strane náhlavná súprava so závitom, kde je horná panva 
ložiska naskrutkovaná na vidlicu a je zaistená poistnou 
maticou. Na strane druhej náhlavná súprava bez závitu 
(A-head). Náhlavné súpravy A-head sú dostupné v rôznych 
verziách. Napríklad ako variant s nastavovacou skrutkou 
umiestnenou v odnímateľnom kryte, na ktorú pôsobí 
zasúvacia čeľusť s maticou. Alebo s nastavovacou skrutkou 
v kruhovej matici.

Obr. 35 Náhlavná súprava so závitom

Tyč predstavca

Poistná matica

Rozpera

Horná panva 
ložiska

Obr. 36 Náhlavná súprava bez závitu (A-head) I

Rozpera

Horná panva 
ložiska

Upínacie skrutky

Nastavovacia skrutka

Hlavica náhlavnej súpravy

Obr. 37 Náhlavná súprava bez 
závitu (A-head) II

Nastavovacia skrutka

Plastový výstupok

Upínací krúžok

Kruhová matica

Nastavovacie okienko

Upínacie skrutky
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21.1 Kontrola vôle ložiska
Prílišnú vôľu náhlavnej súpravy môžete skontrolovať takto:

1.  Uchopte hornú panvu ložiska palcom a ukazovákom.
2.  Zatiahnite prednú brzdu ľavou rukou a jemne tlačte 

bicykel dopredu a dozadu. 
3.  Ak je náhlavná súprava príliš voľná, v hornej časti 

panvy ložiska pocítite výrazné chvenie.
4.  Ak cítite chvenie v hornej časti panvy ložiska, je 

potrebné zmenšiť vôľu ložiska.

Príliš pevne utiahnutá náhlavná súprava sa hýbe náročne:

1.  Zdvihnite bicykel za rám tak, aby sa predné koleso 
odlepilo od zeme.

2.  Ak sa riadidlá pohybujú ťažkopádne a nerovnomerne 
na jednu alebo druhú stranu, vôľu panvy ložiska treba 
zväčšiť.

21.2 Nastavenie náhlavnej súpravy so závitom
1.  Uvoľnite poistnú maticu jej otáčaním proti smeru 

hodinových ručičiek pomocou skrutkového kľúča.
2.  Ak chcete zmenšiť vôľu ložiska, otočte hornú panvu 

ložiska skrutkovým kľúčom v smere hodinových 
ručičiek. Ak chcete zvýšiť vôľu ložiska, otočte hornú 
panvu ložiska skrutkovým kľúčom proti smeru 
hodinových ručičiek.

3.  Hornú panvu ložiska pridržte skrutkovým kľúčom, aby 
sa vôľa ložiska opäť nezmenila. 

4.  Poistnú maticu znovu utiahnite jej otáčaním v smere 
hodinových ručičiek pomocou skrutkového kľúča.  
13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

5.  Vôľu ložiska skontrolujte ešte raz  21.1 Kontrola vôle 
ložiska S. SK-31 a v prípade potreby ju upravte.

21.3 Nastavenie náhlavnej súpravy bez závitu 
(A-head)
21.3.1 Náhlavná súprava bez závitu (A-head) I 
Na zmenu vôle ložiska pri tomto type náhlavnej súpravy je 
potrebné nastaviť predstavec. Pre nastavovacie práce by 
ste sa preto mali obrátiť na vašu odbornú dielňu. 

1.  Uvoľnite upínacie skrutky proti smeru hodinových 
ručičiek. 

2.  Otáčaním nastavovacej skrutky v smere hodinových 
ručičiek zmenšíte vôľu ložiska.

3.  Po správnom nastavení vôle ložiska zarovnajte 
predstavec na stred a upevnite ho utiahnutím 
upínacích skrutiek v smere hodinových ručičiek 
momentovým kľúčom na predpísaný krútiaci moment 
 13. Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19. 

21.3.2 Náhlavná súprava bez závitu (A-head) II
Na nastavenie vôle ložiska pri tomto type náhlavnej 
súpravy nie je potrebné nastavovať predstavec, takže 
nastavenie prípadne môžete vykonať aj sami.

Zmenšenie vôle ložiska:

1.  Ak chcete zmenšiť vôľu ložiska, otočte nastavovaciu 
skrutku v smere hodinových ručičiek. Plastový výstu-
pok v nastavovacom okienku sa posúva doľava. 

2.  Ak je vôľa ložiska stále príliš veľká a plastový výstupok 
už dosiahol koniec nastavovacieho okienka, otočte 
nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, 
kým plastový výstupok opäť nedosiahne začiatok 
nastavovacieho okienka. 

3.  Uvoľnite upínaciu skrutku na upínacom krúžku jej 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek o niekoľko 
otáčok.

4.  Potom stlačte upínací krúžok v smere hlavovej trubky. 
Zarovnajte upínací krúžok a kruhovú maticu na 
predstavci.

5.  Utiahnite upínaciu skrutku v smere hodinových 
ručičiek predpísaným krútiacim momentom pomocou 
momentového kľúča .

6.  Otočte nastavovaciu skrutku v smere hodinových 
ručičiek, až kým nedosiahnete požadovanú vôľu 
ložiska. 

7.  Upínací krúžok by mal byť zarovnaný pod 
predstavcom. Ak je potrebné na novo nastaviť 
predstavec, obráťte sa s touto požiadavkou na vašu 
odbornú dielňu. 

Zväčšenie vôle ložiska:

1.  Ak chcete zväčšiť vôľu ložiska, otočte nastavovaciu 
skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Plastový 
výstupok sa zároveň posúva doprava.

22. Vidlica bicykla
Predné koleso je držané vidlicou 
bicykla. Vidlica bicykla sa skladá z dvoch 
lamiel vidlice, mostíka vidlice a riadiacej 
trubky vidlice. Ak vlastníte vidlicu z 
uhlíkových vlákien, prečítajte si  6.3 
Uhlíkové vlákno: Všeobecné bezpečnostné 
pokyny S. SK-13. Väčšina bicyklov je 
vybavená odpruženými vidlicami. 
Odpružené vidlice sú často nastaviteľné a 
poskytujú väčší komfort jazdy.

Obr. 38 Odpružená 
vidlica
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22.1 Odpružená vidlica

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku straty kontroly.

 ▪ Úpravy vykonávajte počas jazdy iba vtedy, ak máte 
na riadidlách diaľkový spínač. 

Nie na každej odpruženej vidlici možno meniť kompresiu 
a odskok.

22.1.1 Zmena kompresie
Kompresia predstavuje rýchlosť, ktorou sa pružinový prvok 
stláča. Ak chcete zmeniť nastavenie kompresie, otočte 
otočný volič smerom k vysokej rýchlosti kompresie (napr. -) 
alebo k nízkej rýchlosti kompresie (napr. +).

22.1.2 Zmena odskoku
Odskok predstavuje rýchlosť, ktorou sa pružinový prvok 
rozťahuje. Na zmenu odskoku nastavovacie koliesko na 
spodnej strane vidlice buď uvoľnite (= vysoká rýchlosť 
rozťahovania), alebo zatiahnite (= nízka rýchlosť 
rozťahovania).

22.1.3 Zablokovanie odpruženia

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku zlomenej vidlice. 

 ▪ Pri jazde v teréne odpruženie 
nezablokujte. Mohlo by to poškodiť odpruženú 
vidlicu. 

Na niektorých odpružených vidliciach môžete odpruženie 
zablokovať. Existujú jazdné situácie, v ktorých to môže mať 
zmysel. Napríklad pri jazde do kopca alebo pri zrýchľovaní, 
keď sa postavíte zo sedla. Na zablokovanie odpruženia stačí 
otočiť otočný ovládač, resp. diaľkový spínač na riadidlách na 
vidlici do príslušného smeru (označenie napr. Lock, ). Pre 

opätovné aktivovanie odpruženia otočte ovládač/diaľkový 
spínač smerom k polohe OPEN.

22.1.4 Zmena tlaku vzduchu
Na niektorých odpružených vidliciach môžete zmeniť 
tlak vzduchu. Na tento úkon potrebujete pomoc vášho 
odborného predajcu alebo – ak si trúfate na nastavenie 
sami – pumpu na odpruženú vidlicu s manometrom a 
návodom výrobcu vidlice. Ventil s krycou čiapočkou 
(označenie napr. AIR) býva umiestnený na ľavej strane 
vidlice.

22.2 Starostlivosť a údržba
Pravidelne čistite vonkajšie časti vidlice a pružinových 
prvkov mierne navlhčenou handričkou. 

23. Brzdy

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Na bicykli jazdite len vtedy, ak bezpečne dosiahnete 
na brzdové páčky. Váš odborný predajca môže 
zmeniť polohu, sklon a činnosť brzdových páčok. 
Pri mnohých modeloch možno nastaviť aj polohu 
tlakového bodu. 

 ▪ Pred prvou jazdou skontrolujte, ktorá brzdová 
rukoväť ovláda ktorú brzdu. Ak ste zvyknutí na 
opačné ovládanie, 
nechajte si pred prvou jazdou prerobiť brzdové páčky 
u vášho odborného predajcu.

 ▪ Keďže každý bicykel môže v závislosti od odlišnosti 
modelov reagovať mierne odlišne, mali by ste sa 
oboznámiť so správnou technikou brzdenia. Brzdenie 
si nacvičte na bezpečnom mieste, predtým ako 
vstúpite do premávky. Brzdenie cvičte dovtedy, kým 
sa nebudte cítiť dostatočne sebaisto. Ak sa vám 
situácia zdá príliš nebezpečná, z bicykla zostúpte.

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Ak zistíte, že brzdná sila je príliš vysoká alebo príliš 
nízka, prestaňte bicykel používať a obráťte sa na 
odborný servis.

 ▪ Za mokra sa brzdná dráha ráfikových bŕzd predĺži 
až o 40 %. Pri kotúčových či nábojových brzdách sú 
hodnoty takmer identické. Pozor, pneumatiky majú za 
mokra menšiu priľnavosť k vozovke. Prispôsobte svoj 
štýl jazdy vonkajším podmienkam.

 ▪ Batožina mení jazdné vlastnosti. Brzdná dráha sa 
predĺži. Brzdite teda o to skôr. Aj riadenie sa tým 
spomalí. Prispôsobte svoj štýl jazdy  30. Nosič 
batožiny S. SK-60.

Závažné pády a nehody v dôsledku nesprávneho 
posúdenia pri brzdení.

 ▪ Netlačte brzdu predného kolesa príliš silno, pretože 
by sa mohlo zablokovať predné koleso, čo by mohlo 
viesť k pádu.

Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania bŕzd.

 ▪ Dbajte na to, aby sa na brzdové doštičky a brzdové 
plochy nedostal olej ani mazivo. To môže zhoršiť 
funkčnosť bŕzd. Nechajte vymeniť komponenty, ktoré 
prišli do kontaktu s olejom alebo mazivom. 

 ▪ Hydraulické brzdy: Ak uniká kvapalina, nepoužívajte 
hydraulické brzdy. Navštívte odbornú dielňu na 
vyriešenie problému.

 ▪ Všetky práce na brzdových systémoch nechajte 
vykonať v odbornej dielni.
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Informácie 
Pedelec/S-Pedelec: Váš bicykel typu Pedelec/S-
Pedelec nemá tlačidlo núdzového zastavenia. Na rýchle 
zastavenie bicykla v nebezpečnej situácii musíte použiť 
brzdy. Maximálna brzdná sila je silnejšia ako dostupný 
pohon. To zaisťuje zastavenie bicykla použitím bŕzd. 
Upozorňujeme, že systém pohonu sa po zabrzdení 
automaticky nevypne. Po skončení jazdy vypnite 
systém pohonu.

Brzdy bicykla môžete použiť na spomalenie alebo 
zastavenie bicykla. V Nemecku musia mať bicykle dve 
nezávislé brzdy: predné a zadné brzdy. Tie sa dajú 
aplikovať buď spätným pedálovaním (pedálová brzda), 
alebo rukou (ručná brzda). Ak sú na bicykli dve brzdové 
páčky, brzdová páčka prednej brzdy sa zvyčajne nachádza 
vľavo a brzdová páčka zadnej brzdy väčšinou vpravo. 
V Austrálii a Spojenom kráľovstve je to naopak. Páčka 
prednej brzdy je vpravo a páčka zadnej brzdy vľavo. V 
zásade existujú tri typy brzdových systémov: Nábojové 
brzdy, ráfikové brzdy a kotúčové brzdy. Každý brzdový 
systém možno zase rozdeliť na rôzne typy. Ráfikové a 
kotúčové brzdy môžu fungovať mechanicky - prenos brzdnej 
sily cez bowdenové lanko - alebo hydraulicky - prenos 
brzdnej sily kvapalinou. Hydraulické brzdy väčšinou 
pracujú na báze piestov, ktoré brzdia brzdový kotúč 
symetricky z oboch strán.

Obr. 40 Kotúčová brzdaObr. 39 Ráfiková brzda

Ráfik Brzdový kotúč

23.1 Pedálové brzdy

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku zníženého brzdného 
výkonu.

 ▪ Na dlhých zjazdoch z kopca sa vyhýbajte 
nepretržitému používaniu pedálovej brzdy, pretože 
vnútorné časti bŕzd sa môžu príliš zahriať, čo má 
za následok znížený brzdný výkon. Pri dlhých a 
strmých zjazdoch používajte hlavne brzdu predného 
kolesa a ak je k dispozícii, tak aj brzdu zadného 
kolesa, ktorú možno ovládať páčkou na riadidlách, 
aby pedálová brzda mohla vychladnúť. Extrémne 
prehriatu pedálovú brzdu (zmena farby a únik tuku) 
je potrebné skontrolovať v špecializovanej predajni. 

 Pozor
Popáleniny pri dotyku s brzdovým bubnom.

 ▪ Keďže brzdový bubon sa môže pri dlhšom brzdení 
veľmi zahriať, aspoň 30 minút po jazde sa ho 
nedotýkajte.

Pedálová brzda spadá do kategórie nábojových bŕzd. Pokiaľ 
je váš bicykel vybavený pedálovou brzdou, na brzdenie 
musíte pedále použiť v opačnom smere. V závislosti od 
polohy vašich pedálov alebo kľúk pedálov sa pedálová 
brzda aplikuje s rôznou intenzitou. Ak sú kľuky pedálov vo 
vertikálnej polohe, jednu nohu máte úplne hore a jednu 
úplne dole, teda nebudete môcť brzdiť s veľkou intenzitou. 
Keď chcete alebo potrebujete brzdiť, uveďte kľuky pedálov 
do vodorovnej polohy. Brzdná sila sa prenáša na brzdový 
systém cez reťaz, prostredníctvom nohy. Ak máte pocit, že 
výkon pedálovej brzdy klesá, kontaktujte svojho odborného 
predajcu.

Obr. 41 Aktivovanie pedálovej brzdy

23.2 Ráfikové brzdy
Ráfikové brzdy sú umiestnené na vidlici alebo zadnej 
časti. Pri brzdení sa brzdové doštičky pritlačia priamo na 
boky ráfika kolesa. Brzdové doštičky zvyčajne pozostávajú 
z gumovej zmesi. K dispozícii sú okrem iného U-brzdy, 
stredové lankové brzdy a hydraulické ráfikové brzdy. Predné 
mechanické ráfikové brzdy môžu byť vybavené modulátorom 
brzdnej sily. Tým sa zabraňuje silnému zablokovaniu 
predného kolesa pri brzdení.
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V-brzda

Obr. 42 Mechanické ráfikové brzdy (príklad)

1 Lanko  3 Ráfik

2 Pneumatika  4 Brzdový kotúč

U-brzdy

Obr. 43 Hydraulické ráfikové brzdy (príklad)

1 Brzdové lanko, resp. vedenie 3 Ráfik

2 Pneumatika   4 Brzdové obloženie

1

23.3 Kotúčové brzdy

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zníženého brzdného 
výkonu.

 ▪ Vyhnite sa nepretržitému používaniu kotúčovej brzdy 
na dlhých zjazdoch z kopca. Radšej brzdite periodicky 
s prerušeniami.

 ▪ Ak je brzdový kotúč prasknutý alebo zdeformovaný, 
okamžite ho nechajte vymeniť a prestaňte na bicykli 
jazdiť. 

 Pozor

Obr. 44 Nedotýkajte sa 
brzdových kotúčov

Popáleniny pri dotyku s brzdovým kotúčom.

 ▪ Keďže brzdový kotúč sa môže pri dlhšom brzdení 
veľmi zahriať, aspoň 30 minút po jazde sa ho 
nedotýkajte.

Zranenie pri dotyku s rotujúcimi brzdovými kotúčmi.

 ▪ Dbajte na to, aby sa prsty nedostali do blízkosti 
rotujúceho brzdového kotúča. Brzdový kotúč je taký 
ostrý, že môže dôjsť k vážnemu poraneniu prstov, ak 
sa zachytia v otvoroch brzdového kotúča.

Brzdové doštičky pripevnené na strmeň tlačia na brzdový 
kotúč,ktorý je pripevnený k osi kolesa a otáča sa spolu s 
kolesom. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeBrzdový kotúč

Brzdový strmeň

Brzdové obloženie

Obr. 45 Kotúčová brzda ©Shimano

Brzdenie s kotúčovými brzdami
S novou kotúčovou brzdou nemáte na začiatku k dispozícii 
plnú brzdnú silu! V priebehu brzdenia sa brzdný výkon 
zlepšuje, až kým sa doštičky na brzdovom kotúči úplne 
nezabehnú. Niekoľko silných zabrzdení proces urýchli.

23.4 Brzdová páčka
Na bicykli sú nainštalované jedna alebo dve brzdové páčky. 
Stlačením brzdových páčok môžno bicykel spomaliť alebo 
zastaviť. Ak je váš bicykel vybavený pedálovou brzdou a 
brzdovou páčkou, prednú brzdu môžete ovládať potiahnu-
tím brzdovej páčky, ktorá je namontovaná na pravej strane 
riadidiel. Ak sú namontované dve brzdové páčky, prednú 
brzdu môžete ovládať ľavou brzdovou páčkou a zadnú brzdu 
pravou brzdovou páčkou. V Austrálii a Spojenom kráľovstve 
je to naopak. Páčka prednej brzdy je vpravo a páčka zadnej 
brzdy vľavo. Ak ste zvyknutí na opačné ovládanie, nechajte 
si pred prvou jazdou prerobiť brzdové páčky vo vašej 
odbornej dielni. Existujú brzdové páčky na jeden až štyri 
prsty. Čím menej prstov je určených na ovládanie páčky, 
tým je páčka kratšia. 
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Obr. 46 Brzdová rukoväť

Upevňovacia skrutka

Brzdová páčka
Poistná matica

Nastavovacia 
skrutka dráha páčky

Nastavovacia 
skrutka napnutie 
brzdového lanka

Špecialitou sú rukoväte, ktoré umožňujú brzdenie a tiež 
radenie prevodových stupňov (napr. páčky Dual Control od 
Shimano  24.3.1.3 Páčka Shimano Dual-Control S. SK-40). 
Nechajte si vo svojej odbornej dielni podrobne ukázať, 
ako sa tieto brzdové páčky používajú.

23.4.1 Zmena polohy brzdovej páčky
Ak chcete zmeniť polohu brzdových páčok na riadidlách, 
postupujte takto:

1.  Uvoľnite upevňovaciu skrutku otočením proti smeru 
hodinových ručičiek o jednu až dve otáčky.

2.  Ak chcete posunúť brzdovú rukoväť, posuňte ju doľava 
alebo doprava do požadovanej polohy. Možno bude 
potrebné posunúť páčku prehadzovačky mierne 
smerom dovnútra  24.3.1.1 Páčka prehadzovačky 
Shimano Standard: Variant 1 S. SK-39. 

3.  Ak chcete nastaviť uhol brzdovej páčky, položte na 
páčku jeden alebo dva prsty. Teraz otočte páčku nadol, 
až kým prsty, zápästie a predlaktie nevytvoria jednu 
líniu.

4.  Následne utiahnite upevňovaciu skrutku v smere 
hodinových ručičiek predpísaným krútiacim 
momentom pomocou momentového kľúča  13. 
Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

Obr. 48 Nesprávna poloha 
brzdovej páčky

Obr. 47 Správna poloha 
brzdovej páčky

23.4.2 Nastavenie dráhy páčky
U väčšiny brzdových páčok možno meniť nastavovacou 
skrutkou dráhu páčky, teda vzdialenosť medzi páčkou a 
riadidlami. Táto skrutka sa zvyčajne nachádza na vnútornej 
alebo vonkajšej strane brzdovej rukoväte. Vzdialenosť 
medzi páčkou a riadidlami by mala byť dostatočne veľká na 
to, aby sa dala uchopiť prvým článkom prsta.

1.  Ak chcete zmenšiť dráhu páčky, otočte nastavovaciu 
skrutku v smere hodinových ručičiek. Ak chcete zväčšiť 
dráhu páčky, otočte nastavovaciu skrutku proti smeru 
hodinových ručičiek.

Obr. 49 Nastavovacia skrutka dráha páčky

Nastavovacia skrutka

23.4.3 Zmena tlakového bodu
Tlakový bod opisuje moment, pri ktorom sa páka zablokuje 
pri aktivácii ručnej brzdy, t. j. brzdové doštičky dosadnú 
na ráfik (ráfiková brzda) alebo na brzdový kotúč (kotúčová 
brzda) a zabrzdia bicykel. Odporúčame, aby ste si tlakový 
bod nastavili čo najkratšie, aby ste mohli využiť plnú 
brzdnú silu skôr, ako sa brzdová páčka dotkne rukoväte 
riadidiel. Oboznámte sa s brzdným účinkom! Tlakový bod je 
príliš nízky, ak brzdovú páčku možno potiahnuť viac ako do 
polovice k riadidlám, kým brzda nezareaguje. Odporúčame 
tlakový bod nastaviť približne na 30 % zdvihu páčky. 
Dôvodom nízkeho tlaku môžu byť aj opotrebované brzdové 
doštičky. Pred nastavovaním napnutia lanka lankových bŕzd 
skontrolujte opotrebovanie brzdových doštičiek  14.5 
Vyskúšanie bŕzd S. SK-22. S nastavením brzdového vedenia 
pre hydraulické ráfikové alebo kotúčové brzdy sa obráťte na 
vašu odbornú dielňu.

Obr. 50 Odporúčané nastavenie tlakového bodu

Tlakový bod

30 %

70 %
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23.5 Lankové brzdy: Upravenie napnutia 
brzdového lanka

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zníženého brzdného 
výkonu.

 ▪ Brzdové lanká sú diely podliehajúce opotrebovaniu. 
Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a v prípade 
potreby nechajte brzdové lanká vymeniť.

Brzdové lanko spája brzdovú páčku s brzdou. Je vyrobené z 
ocele alebo hliníka a je uložené v brzdovom puzdre. Ak ste 
zatiahli ručnú brzdu až na doraz, ale nedochádza k plnej 
brzdnej sile, pri malom opotrebovaní brzdových doštičiek 
stačí viac utiahnuť brzdové lanko. Tým sa znižuje vzdiale-
nosť medzi brzdovými čeľusťami a ráfikom (ráfiková brzda) 
alebo medzi brzdovými doštičkami a brzdovým kotúčom 
(kotúčová brzda) a kompenzuje sa menšie opotrebovanie 
brzdových doštičiek. Pri výraznom opotrebovaní brzdových 
doštičiek je potrebná ich výmena  23.6 Výmena brzdových 
doštičiek S. SK-36.

Obr. 51 Ráfiková brzda Obr. 52 Brzdové 
čeľuste

Brzdové čeľuste

Brzdové lanko
Brzdové obloženie

Obr. 53 Kotúčová brzda Obr. 54 Brzdové obloženie

Brzdové doštičky

Brzdový kotúč

Brzdové obloženie

Väčšina brzdových páčok má skrutky na nastavenie dĺžky 
a pnutia brzdových káblov. Ak chcete zmeniť pnutie, 
postupujte takto:

1.  Odskrutkujte poistnú maticu o niekoľko otáčok proti 
smeru hodinových ručičiek. 

2.  Ráfiková brzda: Aby ste zvýšili napnutie, 
musíte teraz postupne vyskrutkovať nastavovaciu 
skrutku proti smeru hodinových ručičiek, kým medzera 
medzi brzdovými čeľusťami a ráfikom nebude 1 – 2 
mm na každej strane. Uistite sa, že brzdové čeľuste 
dosadnú na ráfik alebo brzdový kotúč na oboch 
stranách naraz. Ak chcete zmenšiť napnutie, otočte 
nastavovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek.

3.  Kotúčová brzda: Aby ste zvýšili napnutie, musíte 
teraz postupne vyskrutkovať nastavovaciu skrutku 
proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nedosiahne 
požadovaný tlakový bod na brzdách 
 23.4.3 Zmena tlakového bodu S. SK-35. Ak chcete 
zmenšiť napnutie, otočte nastavovaciu skrutku v smere 
hodinových ručičiek.

4.  Potom poistnú maticu opäť utiahnite v smere 
hodinových ručičiek.

Ak brzdný účinok ešte stále nenastupuje, pravdepodobne 
bude potrebné vymeniť brzdové doštičky 
 23.6 Výmena brzdových doštičiek S. SK-36.

Obr. 55 Nastavovacia skrutka napnutie brzdového lanka

Nastavovacia skrutka

Poistná matica

23.6 Výmena brzdových doštičiek

 Výstrahy
Závažné pády v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Aby ste dosiahli správne trenie, 
musíte použiť správne brzdové doštičky. 
Uhlíkové vlákno: Najmä na ráfikoch z uhlíkových 
vlákien sa smú používať len podložky, ktoré sú 
vyslovene určené na tento účel.

 ▪ Brzdové doštičky nesmú prísť do kontaktu s olejom 
alebo mazivom. V opačnom prípade bude ovplyvnený 
brzdový výkon. 
Ak sa brzdové doštičky dostali do kontaktu s olejom 
alebo mazivom, nechajte ich vymeniť. 

 ▪ Ak sú brzdové doštičky opotrebované, 
prestaňte jazdiť na bicykli. Nechajte ich 
vymeniť v odbornej dielni.

Brzdové doštičky sú trecie materiály na brzdových 
čeľustiach (ráfikové brzdy) alebo nosných doskách 
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23.7 Čistenie a starostlivosť
Brzdové rukoväte možno vyčistiť jednoducho mierne 
navlhčenou handričkou. 

Ráfiková brzda: Ráfiky možno čistiť špongiou a 
vodou s čistiacim prostriedkom.

Kotúčové brzdy: Kotúčovú brzdu očistite špongiou a 
vlažnou vodou. V prípade výrazného znečistenia je vhodné 
použiť nejaký typ čističa bŕzd nastriekaného na handru.

24. Prehadzovačka na bicykli

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Ak sú komponenty prehadzovačky uvoľnené, 
opotrebované, poškodené, nesprávne nastavené, 
vydávajú nezvyčajné zvuky, radenie jednotlivých 
stupňov nefunguje bezproblémovo alebo sa vyskytujú 
iné problémy, nechajte prehadzovačku skontrolovať v 
odbornej dielni a prípadne ju dajte opraviť.

Pomocou radenia rýchlostí môžete meniť prevod pohonu, 
aby ste s minimálnou námahou jazdili tempom, ktoré je pre 
vás pohodlné. Prevodové stupne môžete meniť pomocou 
ovládacích prvkov (páčka prehadzovačky, otočné rukoväte, 
tlačidlá, ...) na riadidlách. Čím nižšie je číslo zobrazené 
na ovládacom prvku, tým ľahšie sa pedáluje. Čím vyššie je 
číslo zobrazené na ovládacom prvku, tým väčší je odpor pri 
pedálovaní. Nízke prevodové stupne sú užitočné pri stúpaní 
do kopca, aby ste sa dostali do kopca s minimálnou náma-
hou. Na rovných a rovinatých úsekoch sú užitočné stredné 
prevodové stupne, vďaka ktorým dosiahnete vyššiu rýchlosť 
a udržíte ju bez prílišného šliapania. Pre úseky z kopca sa 
odporúčajú vysoké prevody.

(kotúčové brzdy), a preto sú dielmi podliehajúcimi 
opotrebovaniu. Ak sú opotrebované, musia sa 
bezpodmienečne vymeniť, pretože brzdná sila sa 
opotrebovaním znižuje. V prípade ráfikových bŕzd je 
opotrebovanie citeľné, pretože brzdovú páčku treba pri 
brzdení ťahať stále viac k riadidlám, aby sa dosiahol brzdný 
účinok. Opotrebenie brzdových doštičiek na kotúčových 
brzdách je evidentné na základe zvuku pripomínajúcom 
kovové škrabanie, ktorý sa objaví až vtedy, keď je brzdová 
doštička už úplne opotrebovaná. Preto má zmysel 
pravidelne vizuálne kontrolovať stav opotrebovania. 
Stav opotrebovania spoznáte podľa označenia, napr. na 
základe drážok v brzdových doštičkách. Pri brzdových 
čeľustiach Shimano je na brzdových doštičkách viditeľná 
línia opotrebovania (Wear Line). Táto línia sa nesmie 
prekročiť. V prípade systému Magure musia byť drážky v 
obložení viditeľné zvonku. Ak už línia opotrebovania alebo 
drážka nie je viditeľná, brzdové doštičky sa musia vymeniť. 
Nechajte ich vymeniť v odbornej dielni.

Obr. 57 Brzdové čeľuste od ShimanoObr. 56 Brzdové čeľuste od 
Magura

Obr. 58a Do kopca: 
Nízke stupne

Obr. 58b Po 
rovine: Stredné 
stupne

Obr. 58c Z kopca:  
Vysoké stupne
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24.2 Nastavenie napnutia lanka 
prehadzovačky
Ak sa po radení rýchlostí počas jazdy vyskytnú zvuky, dôvo-
dom môže byť zle nastavené napnutie lanka prehadzovačky. 
Na riešenie problému postupujte takto:

1.  Otočte nastavovacou skrutkou lanka na páčke 
prehadzovačky proti smeru hodinových ručičiek o pol 
otáčky.

2.  Ak sa zvuky zmiernia, otočte nastavovacou skrutkou 
lanka proti smeru hodinových ručičiek ďalej. Ak sa 
zvuky zvýraznia, budete musieť nastavovacou skrutkou 
otočiť do opačnej strany, v smere hodinových ručičiek. 
Otáčajte dovtedy, kým nebude počuť žiadne zvuky.

Ak sa zvuky ozývajú aj po nastavení, obráťte sa na odbornú 
dielňu.

Obr. 61  Zmena napnutia lanka ©Shimano

Nastavovacia skrutka napnutia

24.1 Zmena polohy ovládacích prvkov 

Informácie 
Páčky prehadzovačky by mali byť namontované v 
rovnakom uhle ako brzdové páčky.

1.  Uvoľnite upevňovaciu skrutku otočením proti 
smeru hodinových ručičiek o jednu až dve otáčky.

2.  Ak chcete posunúť ovládací prvok, posuňte ho 
doľava alebo doprava do požadovanej polohy. 

3.  Ak chcete nastaviť uhol ovládacieho prvku, položte 
na páčku prehadzovačky jeden alebo dva prsty. 
Teraz otočte páčku nadol, až kým prsty, zápästie a 
predlaktie nevytvoria jednu líniu.

4.  Následne utiahnite upevňovaciu skrutku v smere 
hodinových ručičiek predpísaným krútiacim 
momentom pomocou momentového kľúča 13. 
Uťahovacie momenty pre skrutkové spoje S. SK-19.

Obr. 59  
Ovládací prvok od  
Shimano@Shimano

Upevňovacia 
skrutka

Obr. 60  
Správna poloha  
páčky prehadzovačky

24.3 Prehadzovačka

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Vyhnite sa dlhodobej jazde na najmenšom ozubenom 
kolese vpredu v kombinácii s najmenším ozubeným 
kolesom vzadu. Rovnako sa vyhnite aj dlhodobej 
jazde na najväčšom ozubenom kolesu vpredu v 
kombinácii s najväčším ozubeným kolesom vzadu. 
Jazda s vyosenou reťazou vedie 
k vyššej miere opotrebovania. 

 ▪ Rýchlosti preraďujte pomaly a postupne a nikdy 
pritom pedálmi netočte dozadu. Tým sa môže 
prehadzovačka poškodiť.

 ▪ Nejazdite bez chrániča. Ak nie je namontovaný 
chránič, musíte ho dodatočne namontovať. V 
opačnom prípade sa reťaz bicykla môže zachytiť 
medzi ozubené koleso a lúče.

Informácie 
Aj pri optimálne nastavenej prehadzovačke môže 
dochádzať k hluku, ak je reťaz extrémne vyosená. 
Toto nie je chyba a nedochádza k poškodeniu pohonu. 
Len čo bude reťaz v menej šikmej polohe, zvuk sa už 
nebude vyskytovať.

Prehadzovačka sa skladá zo 6 až 12 ozubených kolies na 
zadnom kolese a 1 až 3 ozubených kolies na kľukovom 
pohone. Počet prevodových stupňov vyplýva z počtu 
predných a zadných ozubených kolies. Predný preraďovací 
mechanizmus ovládate ľavým ovládačom na riadidlách. 
Navádza reťaz na ďalšie ozubené koleso. Pravý ovládací 
prvok ovláda zadný preraďovací mechanizmus a tým 
navádza reťaz k rôznym ozubeným kolesám na zadnom 
kolese. Pri mechanickej prehadzovačke ovládajú ovládacie 
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prvky predný a zadný preraďovací mechanizmus pomocou 
laniek, pri elektronických prehadzovačkách sa o ovládanie 
starajú káble a motory. Elektronická prehadzovačka je 
napájaná nabíjateľným akumulátorom. Ľavým ovládacím 
prvkom môžete urobiť približnú predvoľbu, napr. pre 
jazdu do kopca najmenšie predné ozubené koleso a potom 
s pravým ovládacím prvkom – v závislosti od sklonu 
– príslušné zadné ozubené koleso. Najmenšie predné 
ozubené koleso používajte pri stúpaniach a najväčšie na 
rovinách alebo zjazdoch.

Obr. 62 Mechanická prehadzovačka

Predné ozubené kolesá

Motor

Zadný preraďovací mechanizmus

Lanko prehadzovačky Balík ozubených kolies

Obr. 63 Elektronická prehadzovačka

Predný preraďovací 
mechanizmus

Kábel

Zadný preraďovací mechanizmus

Balík ozubených kolies

Predné ozubené kolesá

24.3.1 Mechanická prehadzovačka: Ovládacie 
prvky

24.3.1.1 Páčka prehadzovačky Shimano 
Standard: Variant 1

Informácie 
Nehýbte páčkami A a B naraz. Ak sa 
páčky posunú súčasne, prevodové stupne sa 
nepreradia.

Obr. 64 Páčka prehadzovačky Shimano Standard ©Shimano

 B B

 A A

Vľavo: Predný preraďovací 
mechanizmus (vpredu)

Vpravo: Zadný preraďovací 
mechanizmus (vzadu)

Preradenie na vyšší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Páčka A vľavo: Posuňte páčku A nahor. Reťaz sa 
presunie na vyššie predné ozubené koleso. Potom sa 
páčka A vráti do svojej pôvodnej polohy.

3.  Páčka B vpravo: Posuňte páčku B nahor. Reťaz sa 
presunie na menšie zadné ozubené koleso. Potom sa 
páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy.

Obr. 65 Preradenie na vyšší stupeň ©Shimano

Veľkosť predných ozubených kolies

Veľkosť ozubeného kolesa

Preradenie na nižší stupeň

4.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

5.  Páčka A vpravo: Ak chcete podradiť z vyššieho na 
najbližší nižší prevodový stupeň, posuňte páčku A 
do polohy cvaknutia 1. Na podradenie o dva stupne 
posuňte páčku do polohy cvaknutia 2. Pri podraďovaní 
sa reťaz premiestni na väčšie zadné ozubené koleso. 
Potom sa páčka A vráti do svojej pôvodnej polohy.

6.  Páčka B vľavo: Posuňte páčku B nadol. Reťaz sa 
presunie na väčšie zadné ozubené koleso. Potom sa 
páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy.

Obr. 66 Podradenie na nižší stupeň ©Shimano

Veľkosť predných ozubených kolies

Veľkosť ozubeného kolesa
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24.3.1.2 Páčka prehadzovačky Shimano 
Standard: Variant 2 

Obr. 67 Páčka prehadzovačky Shimano Standard ©Shimano

 A  A

 B  B

Vľavo: Predný preraďovací 
mechanizmus (vpredu)

Vpravo: Zadný preraďovací 
mechanizmus (vzadu)

Preradenie na vyšší stupeň

7.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

8.  Páčka A vľavo: Posuňte páčku A nahor. Reťaz sa 
presunie na vyššie predné ozubené koleso. Potom sa 
páčka A vráti do svojej pôvodnej polohy.

9.  Páčka B vpravo: Stlačte alebo potiahnite páčku B. 
Reťaz sa presunie na menšie zadné ozubené koleso. 
Potom sa páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy. Na 
niektorých modeloch prebieha radenie v dvoch fázach.

Obr. 68 Preradenie na vyšší stupeň ©Shimano

Veľkosť predných ozubených kolies

Veľkosť ozubeného kolesa

Preradenie na nižší stupeň

10.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

11.  Páčka A vpravo: Ak chcete podradiť z vyššieho na 
najbližší nižší prevodový stupeň, posuňte páčku A 
do polohy cvaknutia 1. Na podradenie o dva stupne 
posuňte páčku do polohy cvaknutia 2. Pri podraďovaní 
sa reťaz premiestni na väčšie zadné ozubené koleso. 
Potom sa páčka A vráti do svojej pôvodnej polohy.

12.  Páčka B vľavo: Stlačte alebo potiahnite páčku B. Reťaz 
sa presunie na väčšie zadné ozubené koleso. Potom sa 
páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy.

Obr. 69 Podradenie na nižší stupeň ©Shimano

Veľkosť predných ozubených kolies

Veľkosť ozubeného kolesa

24.3.1.3 Páčka Shimano Dual-Control

Informácie 
Nestláčajte páčky A a B naraz. Ak sa páčky stlačia 
súčasne, prevodové stupne sa nepreradia.

Páčky Dual-Control značky Shimano umožňujú brzdenie  
23. Brzdy S. SK-32 a zároveň aj preraďovanie.
Preradenie na vyšší stupeň

Vľavo: Predný preraďovací 
mechanizmus (vpredu)

Vpravo: Zadný preraďovací 
mechanizmus (vzadu)

Obr. 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B

Páčky 
prehadzovačky 
a brzdové páčky

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Páčka A vľavo: Ak chcete preradiť z nižšieho na 
najbližší vyšší prevodový stupeň, stlačte páčku A 
až do cvaknutia a potom ju uvoľnite. Ak preradenie 
neprebehlo úspešne, stlačte páčku až do cvaknutia 
ešte raz. Pri preradení reťaz prejde na väčšie predné 
ozubené koleso. Potom sa páčka A vráti do svojej 
pôvodnej polohy.
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24.3.1.3 Páčka Shimano Dual-Control

Informácie 
Nestláčajte páčky A a B naraz. Ak sa páčky stlačia 
súčasne, prevodové stupne sa nepreradia.

Páčky Dual-Control značky Shimano umožňujú brzdenie  
23. Brzdy S. SK-32 a zároveň aj preraďovanie.
Preradenie na vyšší stupeň

Vľavo: Predný preraďovací 
mechanizmus (vpredu)

Vpravo: Zadný preraďovací 
mechanizmus (vzadu)

Obr. 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B

Páčky 
prehadzovačky 
a brzdové páčky

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Páčka A vľavo: Ak chcete preradiť z nižšieho na 
najbližší vyšší prevodový stupeň, stlačte páčku A 
až do cvaknutia a potom ju uvoľnite. Ak preradenie 
neprebehlo úspešne, stlačte páčku až do cvaknutia 
ešte raz. Pri preradení reťaz prejde na väčšie predné 
ozubené koleso. Potom sa páčka A vráti do svojej 
pôvodnej polohy.

3.  Páčka B vpravo: Ak chcete preradiť z nižšieho na 
najbližší vyšší prevodový stupeň, stlačte raz páčku B. 
Pri preraďovaní sa reťaz premiestni na menšie zadné 
ozubené koleso. Potom sa 
páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy.

Obr. 71 Preradenie na vyšší stupeň ©Shimano

Veľkosť ozubeného kolesa

Veľkosť predných ozubených kolies

Preradenie na nižší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Páčka B vľavo: Ak chcete podradiť z vyššieho na 
najbližší nižší prevodový stupeň, stlačte páčku B až 
do cvaknutia a potom ju uvoľnite. Pri podradení reťaz 
prejde na menšie predné ozubené koleso. Potom sa 
páčka B vráti do svojej pôvodnej polohy.

3.  Páčka A vpravo: Ak chcete podradiť z vyššieho na 
najbližší nižší prevodový stupeň, posuňte páčku A 
do polohy cvaknutia 1. Na podradenie o dva stupne 
posuňte páčku do polohy cvaknutia 2. Pri podraďovaní 
sa reťaz premiestni na väčšie zadné ozubené koleso. 
Potom sa páčka A vráti do svojej pôvodnej polohy.

Obr. 72 Podradenie na nižší stupeň ©Shimano

Veľkosť predných ozubených kolies

Veľkosť ozubeného kolesa

24.3.2 Elektronická prehadzovačka: 
Ovládacie prvky

24.3.2.1 Páčka prehadzovačky Shimano 
Ultegra Di2

Obr. 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Vľavo: Predný preraďovací 
mechanizmus (vpredu)

Vpravo: Zadný preraďovací  
mechanizmus (vzadu)

 A  A
 B  B

Brzdová páčka

Preradenie na vyšší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Tlačidlo A vľavo: Ak chcete preradiť z nižšieho na 
najbližší vyšší prevodový stupeň, krátko stlačte 
tlačidlo A. Pri preradení reťaz prejde na väčšie predné 
ozubené koleso.

3.  Tlačidlo B vpravo: Ak chcete preradiť z nižšieho 
na najbližší vyšší prevodový stupeň, krátko stlačte 
tlačidlo B. Pri preraďovaní sa reťaz premiestni na 
menšie zadné ozubené koleso.

Obr. 74 Preradenie na vyšší stupeň ©Shimano

 B A
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Preradenie na nižší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.

2.  Tlačidlo B vľavo: Ak chcete podradiť z vyššieho na 
najbližší nižší prevodový stupeň, krátko stlačte 
tlačidlo B. Pri preradení reťaz prejde na menšie predné 
ozubené koleso.

3.  Tlačidlo A vpravo: Ak chcete podradiť z vyššieho 
na najbližší nižší prevodový stupeň, krátko stlačte 
tlačidlo A. Pri preraďovaní sa reťaz premiestni na 
väčšie zadné ozubené koleso.

Obr. 75 Podradenie na nižší stupeň ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: Nabíjačka a 
USB kábel 
Nabíjanie akumulátora: Ak chcete nabiť akumulátor 
prehadzovačky, postupujte takto:

1.  Zapojte systémovú zástrčku nabíjačky do nabíjacej 
zásuvky modulu ukazovateľa.

2.  Zapojte konektor microUSB do konektora microUSB na 
nabíjačke.

3.  Zapojte konektor USB do nástennej USB nabíjačky 
alebo portu USB počítača. Indikátor CHARGE svieti 
naoranžovo. Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie 
je dokončené. Doba nabíjania sieťovou USB nabíjačkou 

pri vybitom akumulátore je približne 1,5 hodiny. Pri 
použití portu USB počítača môže byť doba nabíjania 
až 3 hodiny.

Obr. 74 Nabíjačka ©Shimano

Obr. 76 USB kábel ©Shimano

Indikátor Charge Indikátor Error

Micro USB konektor USB konektor

Systémová zástrčka

Indikátor CHARGE: Keď sa akumulátor nabíja, indikátor 
CHARGE sa rozsvieti naoranžovo. Po dokončení nabíjania 
indikátor zhasne. Ak indikátor bliká, znamená to, že sa 
vyskytla chyba nabíjania. V takom prípade postupujte 
takto:

 ▪ Nabíjací kábel alebo kábel USB pripojte ešte raz 
a nabíjanie skúste znova.

 ▪ Použite sieťový zdroj s USB konektorom 
a prúdovou kapacitou 1,0 Adc alebo viac.

 ▪ Akumulátor alebo spoj je chybný. V takomto prípade 
sa obráťte na vašu odbornú dielňu.

Indikátor ERROR: Ak indikátor ERROR bliká, znamená to, 
že sa vyskytla chyba. V takom prípade postupujte takto:

 ▪ Nabíjací kábel alebo kábel USB pripojte ešte raz 
a nabíjanie skúste znova.

 ▪ Skontrolujte teplotu okolia.

 ▪ Akumulátor alebo spoj je chybný. V takomto prípade 
sa obráťte na vašu odbornú dielňu.

Nabíjacia zásuvka

Modul ukazovateľa

Obr. 77 Nabíjanie akumulátora ©Shimano

24.3.2.3 Páčka prehadzovačky Sram Eagle 
AXS

Obr. 78 Páčka prehadzovačky Sram Eagle AXS ©Sram

Radiaca páčka

Preradenie na vyšší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.
2.  Zatlačte radiacu páčku nahor alebo zatlačte prednú 

časť radiacej páčky nadol. Na preradenie viacerých 
stupňov radiacu páčku podržte.

Preradenie na nižší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.
2.  Zatlačte radiacu páčku nadol. Na podradenie 

viacerých stupňov radiacu páčku 
podržte.
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24.3.2.4 Páčka prehadzovačky Sram eTap 
AXS

Obr. 79 Páčka prehadzovačky Sram eTap AXS ©Sram

Preradenie na vyšší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.
2.  Stlačením pravej páčky prehadzovačky sa preraďovací 

mechanizmus posunie smerom von na menšie zadné 
ozubené koleso. Na preradenie viacerých stupňov 
páčku prehadzovačky podržte.

Preradenie na nižší stupeň

1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov pedálujte.
2.  Stlačením ľavej páčky prehadzovačky sa preraďovací 

mechanizmus posunie smerom dovnútra na väčšie 
zadné ozubené koleso. Na preradenie viacerých 
stupňov páčku prehadzovačky podržte.

Pre duálne systémy: Súčasným stlačením oboch páčok 
prehadzovačky posuniete predný preraďovací mechanizmus 
dovnútra alebo von.

24.3.2.5 Sram AXS: Nabíjacia stanica a USB 
kábel

Obr. 80 Nabíjacia stanica a akumulátor ©Sram

Nabíjanie akumulátora: Ak chcete nabiť akumulátor 
prehadzovačky, postupujte takto:

1.  Zapojte konektor microUSB do konektora microUSB na 
nabíjacej stanici.

2.  Zapojte konektor USB do portu USB počítača.

3.  Odstráňte kryt z akumulátora. Kryt si odložte pre 
budúce použitie. 

4.  Akumulátor vložte do nabíjacej stanice. Rozsvietenie 
LED diódy nabíjacej stanice môže trvať až 5 sekúnd. 
Úplné nabitie akumulátora trvá približne hodinu.

Upozornenie 
Ak sa po 5 sekundách nerozsvieti žiadna LED dióda, 
skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá do nabíjacej 
zásuvky a či ide o štandardný nabíjací port USB (1 A a 
5 V). Ak sa LED dióda nerozsvieti ani potom, obráťte sa 
na odbornú dielňu.

5.  Stlačením tlačidla na nabíjacej stanici akumulátor 
uvoľníte.

6.  Plne nabitý akumulátor vložte do predného/zadného 
preraďovacieho mechanizmu a držiak akumulátora 
zatvorte. Ak je akumulátor nainštalovaný správne, 
západka zapadne na svoje miesto.

Obr. 81 Vloženie akumulátora ©Sram

Indikátor CHARGE: Neprerušovane svietiaca modrá 
LED dióda indikuje, že nabíjačka má dostatok energie. 
Blikajúca modrá LED dióda indikuje, že nabíjačka nie je 
optimálne napájaná energiou. Akumulátor sa aj tak nabije, 
ale nabíjanie potrvá dlhšie. Žltá LED dióda signalizuje, 
že akumulátor sa nabíja. Zelená LED dióda signalizuje, že 
nabíjanie je dokončené. 



SK-44     Originálny návod na obsluhu Všeobecne

Indikátor ERROR: Červená LED dióda signalizuje, že sa 
vyskytla chyba. Postupujte takto:

 ▪ Vyberte a znova založte akumulátor do nabíjacej stanice 
a odpojte a znova pripojte nabíjací konektor. Ak LED 
dióda stále svieti načerveno, akumulátor alebo nabíjacia 
stanica môžu byť chybné. Obráťte sa na vašu odbornú 
dielňu.

24.3.3 Nastavenie zadného a predného 
preraďovacieho mechanizmu
24.3.3.1 Mechanická prehadzovačka
Ak reťaz rachotí a už nechodí hladko, odporúča sa nastaviť 
zadný a predný preraďovací mechanizmus. Ďalej sa 
dozviete, ako to funguje. Ak si pri prácach nie ste istí, 
obráťte sa na svojho odborného predajcu.

Zadný preraďovací mechanizmus: Nastavenie horného 
dorazu

1.  Presuňte reťaz na najmenšie predné a zadné ozubené 
koleso pomocou ovládacích prvkov na riadidlách.

2.  Teraz musí byť napínacia kladka presne pod 
najmenším ozubeným kolesom. Reťaz takto tvorí 
priamku. V opačnom prípade je potrebné zmeniť 
polohu pomocou nastavovacej skrutky.

3.  Otočte  
nastavovaciu skrutku 
lanka doprava, 
ak chcete, aby bol zadný 
preraďovací 
mechanizmus 
vychýlený viac dovnútra, 
alebo doľava, ak chcete, 
aby bol vychýlený 
viac smerom von. 
Počítajte otáčky, 
aby ste skrutku mohli 
zaskrutkovať naspäť, 
ak ste otočili 
nesprávnu skrutku 
a zadný preraďovací 
mechanizmus 
sa nehýbe.

4.  Ak chcete skontrolovať, či je napnutie lanka nastavené 
správne, pomocou ovládacieho prvku preraďte o 
niekoľko prevodových stupňov nahor a nadol. Kľuka 
pedálu musí byť pritom v pohybe.

5.  Ak sa reťaz na najbližšie väčšie ozubené koleso 
presúva ťažkopádne, musíte zvýšiť napnutie. Ak sa 
reťaz na najbližšie menšie ozubené koleso presúva 
ťažkopádne, musíte znížiť napnutie.

6.  Napnutie lanka 
možno zmeniť 
nastavovacou 
skrutkou lanka 
na ovládacích prvkoch.  
Otáčaním nastavovacej 
skrutky v smere 
hodinových ručičiek 
znížite napätie kábla. 
Otáčaním nastavovacej 
skrutky proti smeru 
hodinových ručičiek zvýšite napnutie kábla. Lanko 
by malo byť napnuté tak, aby sa reťaz neodierala o 
najbližšie väčšie ozubené koleso. 

Obr. 82 Otočenie hornej 
nastavovacej skrutky ©Shimano

Nastavovacia skrutka

Obr. 83 Zmena napnutia lanka 
©Shimano

Nastavovacia skrutka napnutia

Zadný preraďovací mechanizmus: Nastavenie spodného 
dorazu

7.  Presuňte reťaz na najväčšie predné a zadné ozubené 
koleso pomocou ovládacích prvkov na riadidlách.

8.  Teraz otáčajte spodnou nastavovacou skrutkou, 
až kým nebude napínacia kladka tesne pod najväčším 
ozubeným kolesom.

Predný preraďovací mechanizmus: Nastavenie horného 
dorazu

1.  Presuňte reťaz na najmenšie predné a najväčšie 
zadné ozubené koleso pomocou ovládacích prvkov na 
riadidlách. 

2.  Teraz by mala byť vzdialenosť medzi reťazou a 
vnútorným vodiacim plechom minimálna. Reťaz by sa 
nemala dotýkať vodiaceho plechu.

3.  Vzdialenosť možno zmeniť pomocou spodnej skrutky 
(L). Ak ju otočíte v smere hodinových ručičiek, predný 
preraďovací mechanizmus sa pohne smerom von ku 
kľuke, ak je už napnutie lanka dostatočne vysoké. 
Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa predný 
preraďovací mechanizmus pohne 
smerom k rámu.

4.  Ak chcete nastaviť správne napnutie lanka, pomocou 
ovládacích prvkov na riadidlách preraďte na veľké 
ozubené koleso vpredu a najmenšie ozubené koleso 
vzadu. Reťaz by sa nemala dotýkať vonkajšieho plechu 
predného preraďovacieho mechanizmu.

5.  Napnutie lanka možno zmeniť nastavovacou 
skrutkou lanka. Otáčaním nastavovacej skrutky 
lanka v smere hodinových ručičiek napätie zvýšite. 
Otáčaním nastavovacej skrutky lanka proti smeru 
hodinových ručičiek napätie znížite. Lanko by malo 
byť napnuté tak, aby sa reťaz neodierala o najbližšie 
väčšie ozubené koleso a aby sa vodiaci plech predného 
preraďovacieho mechanizmu nedotýkal reťaze.
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Obr. 84 Nastavovacie skrutky ©Shimano

Predný preraďovací mechanizmus

Nastavovacie skrutky

Predný preraďovací mechanizmus: Nastavenie horného 
dorazu

6.  Ak chcete nastaviť obmedzenie, otočte hornú skrutku 
(H). Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa 
predný preraďovací mechanizmus priblíži k rámu. 
Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa predný 
preraďovací mechanizmus pohne smerom od rámu. 

7.  Vonkajší vodiaci plech predného preraďovacieho 
mechanizmu by teraz mal byť zarovnaný s predným 
ozubeným kolesom. Vzdialenosť medzi vonkajším 
vodiacim plechom a veľkými zubami predného 
ozubeného kolesa by mala byť 1 až 3 mm.

24.3.3.2 Elektronická prehadzovačka 
Shimano Ultegra Di2
Nastavenie zadného preraďovacieho mechanizmu 

1.  Presuňte reťaz na najmenšie predné a najväčšie zadné 
ozubené koleso pomocou ovládacích prvkov na 
riadidlách a potočte kľukami pedálov smerom dozadu.

2.  Následne otočte 
nastavovacou skrutkou, 
aby ste priviedli 
napínaciu kladku čo 
najbližšie k ozubenému 
kolesu bez dotyku.

3.  Teraz presuňte reťaz na 
najmenšie ozubené koleso 
a zopakujte kroky, aby 
ste sa uistili, že kladka 
sa nedotýka ozubeného 
kolesa.

Obr. 85 Nastavovacia skrutka 
©Shimano

4.  Preraďte zadný preraďovací mechanizmus pomocou 
tlačidiel na pravej páčke prehadzovačky na 5. ozubené 
koleso.

5.  Ak chcete prepnúť z režimu radenia do režimu 
nastavenia, stlačte 
a podržte tlačidlo na module ukazovateľa, kým sa 
nerozsvieti LED dióda.

6.  Stlačte tlačidlo A na pravej 
páčke prehadzovačky a 
zároveň otáčajte predným 
ozubeným kolesom, aby 
ste posunuli napínaciu 
kladku dovnútra, kým sa 
reťaz nebude dotýkať 4. 
ozubeného kolesa a nebude 
vydávať zvuk.

7.  Potom stlačte tlačidlo 
B na pravej páčke prehadzovačky štyrikrát, aby ste 
posunuli napínaciu kladku smerom von o 4 úrovne 
do cieľovej polohy.

8.  Ak chcete prepnúť zadný preraďovací mechanizmus z 
režimu nastavenia do režimu radenia, stlačte a podržte 
tlačidlo na module ukazovateľa, kým nezhasne červená 
LED dióda.

Tlačidlo

Modul ukazovateľa

Obr. 87 Stlačenie tlačidla 
©Shimano

Ozubené  
koleso
Napínacia  
kladka

           Zadný 
preraďovací 
mechanizmus

Tlačidlo A Tlačidlo B

Obr. 88 Nastavenie 
zadného preraďovacieho 
mechanizmu ©Shimano

 A
 B

Obr. 86 Pravá páčka 
prehadzovačky ©Shimano

9.  Raďte jednotlivé prevodové stupne a skontrolujte, či 
sa pri žiadnom stupni neozývajú žiadne zvuky.

10.  Ak je potrebné nastavenie, prepnite späť do režimu 
nastavenia a zadný preraďovací mechanizmus dolaďte.

Nastavenie predného preraďovacieho mechanizmu

1.  Reťaz preraďte na najväčšie ozubené koleso.

2.  Ak chcete prepnúť z režimu radenia do režimu 
nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo na module 
ukazovateľa, kým sa nerozsvieti LED dióda.

3.  Stlačte tlačidlo A alebo B pravej páčky prehadzovačky. 
Nastavte vzdialenosť medzi reťazou a predným 
preraďovacím mechanizmom na 0 – 0,5 mm.

4.  Presuňte predný a zadný preraďovací mechanizmus do 
všetkých polôh. Uistite sa, že vodiaca lišta reťaze sa 
nedotýka reťaze.

5.  Ak chcete prepnúť zadný preraďovací mechanizmus z 
režimu nastavenia do režimu radenia, stlačte a podržte 
tlačidlo na module ukazovateľa, kým nezhasne červená 
LED dióda.

Horná 
nastavovacia skrutka

Dolná 
nastavovacia  
skrutka

Obr. 89 Nastavovacie skrutky @Shimano
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24.3.3.3 Elektronická prehadzovačka Sram 
Eagle AXS

Nastavenie predného preraďovacieho mechanizmu

1.  Preraďte reťaz na druhé najväčšie ozubené koleso. 
Zarovnajte napínaciu kladku na stred druhého 
najväčšieho ozubeného kolesa nastavením zadného 
preraďovacieho mechanizmu.

2.  Stlačte a podržte tlačidlo AXS na ovládači a súčasne 
stlačte radiacu páčku. Zatlačením radiacej páčky nadol 
nastavíte zadný preraďovací mechanizmus smerom 
dovnútra a zatlačením páčky nahor nastavíte zadný 
preraďovací mechanizmus smerom von.

Obr. 90 Nastavenie zadného preraďovacieho mechanizmu ©Shimano

Tlačidlo AXS

3.  Presuňte zadný preraďovací mechanizmus smerom 
dovnútra na najväčšie ozubené koleso.

4.  Nastavte skrutku spodného dorazu (L) tak, aby 
sa zľahka dotýkala dorazu vonkajšieho telesa 
rovnobežníka, a potom skrutku uvoľnite o 1/4 otáčky.

5.  Presuňte zadný preraďovací mechanizmus smerom von 
na najmenšie ozubené koleso.

6.  Nastavte skrutku horného dorazu (H) tak, aby 
sa zľahka dotýkala dorazu vnútorného telesa 
rovnobežníka, a potom skrutku uvoľnite o 1/4 otáčky.

      

Obr. 92 Skrutka dorazu H ©Sram

Obr. 91 Skrutka dorazu L ©Sram

24.3.3.4 Elektronická prehadzovačka Sram 
eTap AXS

Nastavenie zadného preraďovacieho mechanizmu

1.  Zarovnajte hornú kladku prehadzovačky na stred 
druhého najväčšieho ozubeného kolesa tak, že stlačíte 
a podržíte tlačidlo AXS na zadnom preraďovacom 
mechanizme a súčasne zatlačíte smerom dovnútra 
páčku prehadzovačky. Ľavá páčka prehadzovačky 
nastavuje zadný preraďovací mechanizmus smerom 
dovnútra, pravá páčka ho nastavuje smerom von.

Obr. 93 Nastavenie kladky prehadzovačky ©Sram

Tlačidlo AXS Páčka prehadzovačky

2.  Presuňte zadný preraďovací mechanizmus smerom 
dovnútra na najväčšie ozubené koleso. Klietka 
prehadzovačky sa pred namontovaním reťaze môže 
dotýkať zadného kolesa. To je normálne.

3.  Nastavte skrutku spodného dorazu (L) tak, aby 
sa zľahka dotýkala dorazu vnútorného telesa 
rovnobežníka.

4.  Presuňte zadný preraďovací mechanizmus smerom von 
na najmenšie ozubené koleso.

5.  Nastavte skrutku horného dorazu (H) tak, aby 
sa zľahka dotýkala dorazu vnútorného telesa 
rovnobežníka.
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Obr. 95 Skrutka dorazu 
H ©Sram

Obr. 94 Skrutka dorazu 
L ©Sram

Nastavenie predného preraďovacieho mechanizmu

Nastavenie predného preraďovacieho mechanizmu je 
potrebné len pre duálne systémy. Na nastavenie skrutky 
horného dorazu musí byť predný preraďovací mechanizmus 
vo vonkajšej polohe. Nastavenie skrutky horného dorazu 
predného preraďovacieho mechanizmu, keď je predný 
preraďovací mechanizmus vo vnútornej polohe, môže 
predný preraďovací mechanizmus trvalo poškodiť. Skrutka 
horného dorazu má ľavotočivý závit.

1.  Presuňte zadný preraďovací mechanizmus smerom von 
na najmenšie ozubené koleso. Uistite sa, že predný 
preraďovací mechanizmus je vo vonkajšej polohe a 
že reťaz nachádza sa na veľkom prednom ozubenom 
kolese a najmenšom zadnom ozubenom kolese.

2.  Otáčajte skrutkou horného dorazu, kým nebude 
vzdialenosť medzi vnútornou stranou vonkajšej platne 
klietky predného preraďovacieho mechanizmu a 
reťazou 0,5 až 1 mm.

Obr. 96 Nastavenie horného dorazu ©Sram

3.  Presuňte reťaz na malé predné a najväčšie zadné 
ozubené koleso.

4.  Otáčajte skrutkou dolného dorazu, kým nebude 
vzdialenosť medzi vnútornou stranou vnútornej platne 
klietky predného preraďovacieho mechanizmu a 
reťazou 0,5 až 1 mm.

Obr. 97 Nastavenie horného dorazu ©Sram

24.4 Nábojová prehadzovačka

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Dbajte na to, aby ste s otočnou rukoväťou 
preraďovali iba o jeden prevodový stupeň, či už 
nahor alebo nadol. Počas preraďovania by ste 
nemali pedálovať.

 ▪  Ak sa koleso otáča ťažko, je potrebné vymeniť 
brzdové čeľuste alebo namazať náboj. To by mala 
vykonať odborná dielňa.

Informácie 
V ojedinelých prípadoch môže byť radenie sprevádzané 
zvukmi spôsobenými vnútornými ozubenými kolesami a 
západkami v náboji. Tieto zvuky sú zvyčajne neškodné.

Pri nábojových prehadzovačkách sa  
zmenaprevodu uskutočňuje v náboji 
zadného kolesa a podľa princípu 
planétovej prevodovky. Nábojové 
prehadzovačky môžu byť ovládané 
lankom (mechanické) alebo 
motorom (elektrické). V prípade 
oboch variantov sa ovláda pomocou 
ovládacieho prvku na riadidlách.

24.4.1 Ovládacie prvky
24.4.1.1 Páčka prehadzovačky Shimano 
Standard
1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov nepedálujte.

2.  Na podradenie o jeden stupeň posuňte páčku A nahor. 
Číslo na ukazovateli sa zmenší. Po preradení sa páčka 
A vráti do pôvodnej polohy.

3.  Na preradenie o jeden 
stupeň posuňte páčku B 
nahor alebo nadol. Číslo na 
ukazovateli sa zväčší. Po 
preradení sa páčka B vráti 
do pôvodnej polohy.

Obr. 98 Nábojová 
prehadzovačka

Obr. 99 Páčka 
prehadzovačky Shimano 
Standard ©Shimano
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24.4.1.2 Otočná rukoväť prehadzovačky 
Shimano Standard
1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov nepedálujte.

2.  Na preradenie o jeden stupeň postupne otáčajte 
otočnú rukoväť smerom k vám. Číslo na ukazovateli 
sa zväčší. 

3.  Na podradenie o jeden stupeň postupne otáčajte 
otočnú rukoväť smerom od vás. Číslo na ukazovateli 
sa zmenší.

Obr. 100 Otočná rukoväť prehadzovačky Shimano Standard ©Shimano

Nastavovacia skrutka

24.4.1.3 Otočná rukoväť Enviolo
1.  Pri preraďovaní prevodových stupňov nepedálujte.

2.  Pri rozbiehaní alebo stúpaní do kopca zaraďte nižší 
prevodový stupeň. Na tento účel otočte otočnú rukoväť 
do smeru, ktorý označuje „horu“.

3.  Ak chcete jazdiť rýchlejšie na rovine alebo z kopca, 
otočte otočnú rukoväť do smeru, ktorý označuje 
„rovinku“.

Obr. 101 Podradenie na nižší stupeň ©Shimano

Nastavovacie skrutky

Obr. 102 Preradenie na vyšší stupeň ©Shimano

24.4.2 Nastavenie prevodov
Ak sa prevody počas jazdy nedajú správne preraďovať, 
dôvodom môže byť nesprávne nastavené lanko 
prehadzovačky. Ďalej sa dozviete, ako problém opraviť. 
Ak máte otázky týkajúce sa postupu, obráťte sa na svoju 
odbornú dielňu alebo si nechajte prácu vykonať priamo 
tam.

24.4.2.1 Ovládacie prvky Shimano
Bez ohľadu na to, či na svojom bicykli ovládate prevody 
pomocou páčky prehadzovačky alebo otočnej rukoväte, 
kontrola a nastavenie lanka prehadzovačky je takmer 
totožné pre oba ovládacie prvky:

1.  Páčka prehadzovačky: Preraďte páčku prehadzovačky  
z 8. na 4. prevodový stupeň.

2.  Otočná rukoväť: Otočte rukoväť: 
• Pri 7/8-stupňovej prehadzovačke preraďte z 1. na 4. 
prevodový stupeň 
• Pri 5-stupňovej prehadzovačke preraďte z 1. na 3. 
prevodový stupeň.

3.  Skontrolujte, či sú žlté značkovacie čiary na držiaku a 
na ozubenom kolese vzájomne zarovnané. Na jednotke 
prehadzovačky sú na dvoch miestach žlté značkovacie 
čiary. Použite najlepšie viditeľné čiary.

Obr. 103 Kontrola zarovnania značkovacích čiar ©Shimano

Žlté značkovacie čiary

4.  Otáčajte nastavovacou skrutkou na ovládacom prvku, 
kým sa značkovacie čiary nezarovnajú. 

Obr. 104 Otočenie nastavovacej skrutky 
©Shimano

5.  Pri 7/8-stupňovej prehadzovačke podraďte zo 4. na 
1. prevodový stupeň a následne opäť preraďte na 4. 
prevodový stupeň. Pri 5-stupňovej prehadzovačke 
podraďte z 3. na 1. prevodový stupeň a následne opäť 
preraďte na 3. prevodový stupeň. 

6.  Skontrolujte, či sú žlté značkovacie 
čiary stále vzájomne zarovnané.



Originálny návod na obsluhu Všeobecne     SK-49

24.4.2.2 Otočná rukoväť Enviolo
Ak je vôľa lanka prehadzovačky väčšia ako 1,5 mm, mali 
by ste ju zmenšiť. Vôľa väčšia ako 1,5 mm môže negatívne 
ovplyvniť kvalitu radenia a znížiť životnosť laniek preha-
dzovačky.

1.  Ak chcete zmeniť vôľu lanka prehadzovačky, otočte 
nastavovacie skrutky.

2.  Potom mierne potiahnite lanká prehadzovačky, aby ste 
vôľu skontrolovali. Ideálna vôľa lanka prehadzovačky 
je 0,5 mm.

Obr. 105 Otočenie nastavovacích 
skrutiek ©Shimano

Obr.106 Jemné potiahnutie 
laniek prehadzovačky ©Shimano

Nastavovacie skrutky Lanká prehadzovačky

24.5 Čistenie a starostlivosť
Ovládacie prvky možno vyčistiť jednoducho mierne 
navlhčenou handričkou. Jednotku prehadzovačky a predný 
preraďovací mechanizmus možno očistiť od hrubých 
nečistôt jemnou kefkou. Na precíznejšie čistenie malých 
komponentov prehadzovačky použite malú, ešte jemnejšiu 
kefku a handričku. Neodporúčajú sa používať rozpúšťadlá 
ani čističe bŕzd, pretože by tak mohlo dôjsť k odstráneniu 
maziva aj z miest, kde je potrebné. Potom je vhodné 
jednotlivé komponenty jednotky prehadzovačky namazať 
olejom.

25. Reťaz
Reťaz bicykla je súčasťou pohonu. Prenáša krútiaci moment 
generovaný pedálovaním na zadné koleso. Jednotlivé 
články reťaze sú väčšinou vyrobené z ocele. Existujú dva 
základné typy reťazí na bicykle, široká reťaz pre nábojovú 
prehadzovačku a úzka reťaz pre reťazovú prehadzovačku. 
Tie sú dostupné v rôznych šírkach podľa toho, koľko 
ozubených kolies má použitá kazeta. 

 Výstrahy
Pedelec/S-Pedelec: Závažné pomliaždeniny spôsobené 
náhodným stlačením tlačidla zapnutia.

 ▪ Pred meraním, nastavovaním alebo čistením bicykla 
typu Pedelec/S-Pedelec vyberte akumulátor.

Závažné zranenia a nehody v dôsledku 
prasknutia alebo nesprávne napnutej reťaze bicykla.

 ▪ Pred každou jazdou skontrolujte, či je reťaz správne 
napnutá a či nevykazuje známky opotrebovania. Ak 
je reťaz opotrebovaná, poškodená alebo nesprávne 
napnutá, na bicykli nejazdite. V takom prípade 
navštívte odbornú dielňu.

25.1 Zmeranie a nastavenie napnutia reťaze

Informácie 
Ak je reťaz bicykla napnutá príliš, pri pedálovaní 
je potrebné vynaložiť väčšie úsilie. Trvalé napnutie 
jednotlivých článkov reťaze okrem toho zvyšuje 
opotrebovanie reťaze. Nedostatočné napnutie reťaze 
bicykla spoznáte na výraznom prevísaní reťaze alebo jej 
odskakovaní pri jazde po nerovnom teréne. Najneskôr 
vtedy je potrebné reťaz napnúť. 

25.1.1 Reťazová prehadzovačka: Meranie 
napnutia reťaze
Pri reťazovej prehadzovačke 
udržuje reťaz v správnom 
napnutí pružina v zadnom 
preraďovacom mechanizme. 
Ak však reťaz aj napriek tomu 
prevísa, dôvodom môže byť 
znečistený napínač reťaze. Ak 
je reťaz po vyčistení napínača 
reťaze stále príliš voľná, môže 
byť chybná pružina v zadnom 
preraďovacom mechanizme. V tomto prípade je potrebné 
vymeniť zadný preraďovací mechanizmus. Obráťte sa s 
touto záležitosťou na svojho odborného predajcu.

25.1.2 Nábojová prehadzovačka: Meranie 
napnutia reťaze
1.  Pedelec: Odstráňte akumulátor.
2.  Zatlačte reťaz nahor alebo nadol v jej najužšom bode. 

Správne napnutie sa dosiahne, keď reťaz prevísa.
3.  Skontrolujte reťaz na štyroch až piatich miestach 

počas jednej otáčky reťaze.

25.1.3 Nábojová prehadzovačka: Nastavenie 
napnutia reťaze
1.  Pedelec/S-Pedelec: Odstráňte akumulátor.
2.  Uvoľnite matice zadného kolesa.
3.  V prípade potreby uvoľnite ukotvenie brzdy.
4.  Zatiahnite koleso smerom dozadu v rámci pätky rámu, 

kým reťaz bicykla nebude mať len povolenú vôľu.
5.  Opatrne utiahnite všetky uvoľnené skrutkové spoje 

v smere hodinových ručičiek krútiacim momentom 35 - 
40 Nm. Nezabudnite 
namontovať koleso rovno.

Obr. 107 Napínač reťaze
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25.2 Kontrola opotrebovania reťaze
1.  Pedelec/S-Pedelec: Odstráňte akumulátor.
2.  Skontrolujte opotrebovanie reťaze pomocou mierky 

opotrebovania reťaze.
3.  Ak je reťaz opotrebovaná, nechajte ju vymeniť u vášho 

odborného predajcu.

25.3 Čistenie a starostlivosť

Upozornenie 
Poškodenie elektroniky v dôsledku vniknutia vody.

 ▪ Bicykel ani jeho komponenty nestriekajte hadicou 
ani ich nečistite vysokotlakovým čistiacim 
zariadením. Aj keď sú komponenty utesnené, môže 
dôjsť k poškodeniu bicykla. Bicykel čistite mierne 
navlhčenou jemnou handričkou.

Ak chcete vyčistiť reťaz na bicykli typu S-Pedelec alebo 
Pedelec, musíte najskôr vybrať akumulátor. Potom reťaz 
bicykla a napínač reťaze jemne očistite jemnou kefou. Starý 
olej z reťaze môžete následne odstrániť suchou handričkou. 
Teraz môžete naolejovať reťaz. Odporúčame kvalitné 
reťazové oleje a ich používanie s mierou. Pri otáčaní kľukou 
naneste olej zhora na spodnú vetvu reťaze. Potom točte 
kľukou ďalej a v prípade reťazovej prehadzovačky preraďte 
všetky prevodové stupne.

26. Remeň

 Výstrahy
Pedelec/S-Pedelec: Závažné pomliaždeniny spôsobené 
náhodným stlačením tlačidla zapnutia.

 ▪ Pred meraním, nastavovaním alebo čistením bicykla 
typu Pedelec/S-Pedelec vyberte akumulátor.

Závažné poranenia v dôsledku opotrebovaného alebo 
poškodeného remeňa.

 ▪ Pred každou jazdou skontrolujte známky 
opotrebovania remeňa  26.3 Kontrola 
opotrebovania remeňa S. SK-52. Opotrebovaný alebo 
poškodený remeň sa môže roztrhnúť.

Upozornenie 
Poškodený remeň v dôsledku nesprávneho používania.

 ▪ Remeň nezalamujte, neskrúcajte, neohýbajte, 
neotáčajte, nezauzľujte ani nezaväzujte.

26.1 Zmeranie napnutia remeňa
Existuje niekoľko metód na meranie napnutia remeňa. 
Jedným z nich je meranie pomocou aplikácie Carbon Drive. 
Tá meria napnutie remeňa na základe vlastnej frekvencie 
(Hz) dĺžky remeňa. Aplikáciu si môžete stiahnuť na adrese 
www.gatescarbondrive.com/products/tools.

Informácie 
Aplikácia Carbon Drive funguje najlepšie v tichom 
prostredí.

1.  Pedelec/S-Pedelec: Odstráňte akumulátor.

2.  Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu.

3.  Otvorte aplikáciu.

4.  Vyberte ikonu napnutia.

5.  Zapnite mikrofón, kliknite na tlačidlo „Measure“ a 
podržte smartfón nad stredom remeňa – uistite sa, že 
mikrofón smeruje k remeňu.

6.  Brnknite po remeni tak, aby zavibroval ako struna na 
gitare. Aplikácia prevedie hluk na vlastnú frekvenciu 
remeňa.

7.  Otočte kľukou pedála o štvrť otáčky a meranie 
zopakujte.

8.  Porovnajte frekvenciu remeňa so špecifikáciou, aby ste 
zistili, či je potrebné upraviť jeho napnutie.

Údaje o napnutí
menší, ľahší 
jazdec

väčší, ťažší 
jazdec

Nábojová 
prehadzovačka 50 Hz 60 Hz
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26.2 Nastavenie napnutia remeňa

Upozornenie 

Správne 
zarovnanie 

Ozubené kolesá 
nie sú zarovnané 
správne

Ozubené kolesá 
nie sú zarovnané 
správne

Obr. 108 Zarovnanie remeňa ©Gates

Počas nastavovania napnutia musí byť dodržané 
správne nastavenie remeňa. V opačnom prípade 
to môže viesť k hlučnej prevádzke, predčasnému 
opotrebovaniu remeňa alebo ozubeného kolesa a 
odskočeniu remeňa.

26.2.1 Pätka rámu I: Nastavenie napnutia 
remeňa
1.  Pedelec/S-Pedelec:  

Odstráňte akumulátor.

2.  Uvoľnite skrutky pätky 
rámu ich otáčaním 
proti smeru hodinových 
ručičiek. Skrutky 
neodskrutkujte úplne.

Obr. 109 Uvoľnenie skrutiek

3.  Otáčaním 
nastavovacej skrutky 
zvýšite 
alebo znížite napnutie. 

4.  Utiahnite skrutky 
pätky rámu 
v smere hodinových 
ručičiek na krútiaci 
moment 16 – 20 Nm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Pätka rámu II: Nastavenie napnutia 
remeňa
1.  Pedelec/S-Pedelec: Odstráňte akumulátor.

2.  Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite 
štyri skrutky na oboch stranách podpier zadnej časti 
rámu. Dve skrutky sú za plastovým krytom, jedna zo 
skrutiek na druhej strane drží platňu stojanu. Skrutky 
neodskrutkujte úplne. 

3.  Otáčaním oboch nastavovacích skrutiek môžete 
zvýšiť alebo znížite napnutie remeňa.

Nastavovacia skrutka

Obr. 110 Otočenie nastavovacej skrutky

Obr. 111 Utiahnutie skrutiek

Obr. 112 Nastavenie napnutia remeňa

2. Upravenie nastavovacích skrutiek

1. Uvoľnenie skrutiek

4.  Štyri skrutky na oboch stranách zadnej časti rámu 
znovu utiahnite na špecifikovaný krútiaci moment a v 
smere hodinových ručičiek.

Fixácia platničky
9,5 Nm

Napnutie remeňaNapnutie 
remeňa

Obr. 113 Nastavenie napnutia remeňa
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26.3 Kontrola opotrebovania remeňa
1.  Pedelec/S-Pedelec: Odstráňte akumulátor.

2.  Skontrolujte opotrebovanie remeňa.

Obr. 114 Remeň bez opotrebovania ©Gates

Tento remeň je v dobrom stave. Strata modrého sfarbenia 
nie je známkou opotrebovania.

Obr. 115 Opotrebovaný remeň ©Gates

Odtrhnuté zuby a praskliny na koreni zuba: Tento remeň je 
v mimoriadne zlom stave.

3.  Po dosiahnutí hranice opotrebovania sa musí remeň 
okamžite vymeniť. Nechajte tento úkon vykonať vo 
vašej odbornej dielni.

26.4 Čistenie a starostlivosť

Upozornenie 
Poškodenie elektroniky v dôsledku vniknutia vody.

 ▪ Bicykel ani jeho komponenty nestriekajte hadicou 
ani ich nečistite vysokotlakovým čistiacim 
zariadením. Aj keď sú komponenty utesnené, môže 
dôjsť k poškodeniu bicykla. Bicykel čistite mierne 
navlhčenou jemnou handričkou.

Ak chcete vyčistiť remeň na bicykli typu Pedelec alebo 
S-Pedelec, najskôr vyberte akumulátor. Remeň potom 
očistite mierne navlhčenou jemnou handričkou. Nechajte 
ho vyschnúť než si novu sadnete na bicykel.

27. Kolesá
Kolesá tvoria spojenie medzi bicyklom a cestou. K rámu 
a vidlici môžu byť pripevnené pomocou axiálnych matíc, 
rýchloupínačov alebo pevných osí.

27.1 Upevnenie kolesa rýchloupínačmi

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku uvoľnených komponentov.

 ▪ Pred jazdou musia byť všetky rýchloupínače správne 
zatvorené. Rýchloupínacie páky sa nedajú zatvoriť 
jednoduchým otočením.

 ▪ Pred každým použitím skontrolujte tesnosť všetkých 
rýchloupínačov.

 ▪ Pri zatváraní rýchloupínača neohýbajte brzdový 
kotúč ani sa ho nedržte.

Kolesá sú pripevnené k väčšine bicyklov pomocou 
rýchloupínačov. Ide o upínacie zariadenia, ktoré majú tú 
výhodu, že ich možno rýchlo povoliť alebo utiahnuť rukou. 
Rýchloupínače sa zvyčajne skladajú z piatich častí: Os, 
upínacia páka, upínacia matica a dve pružiny. Upínacia 
páka a os sú navzájom pevne spojené, pričom upínacia 
matica je naskrutkovaná na koniec osi. Upínacia páka 
vytvára upínaciu silu, predpätie sa nastavuje pomocou 
upínacej matice.

spínanie

Upínacia páka

Upínacia 
matica

Pružiny

Os

Obr. 116 Rýchloupínač na kolese

1.  Upínaciu páku otvorte otočením o 180˚. Teraz by mal 
byť viditeľný nápis OPEN.

2.  Skontrolujte, či je koleso správne umiestnené.

3.  Upínaciu páku zatvorte otočením o 180˚. Teraz by mal 
byť viditeľný nápis CLOSE. Páka sa musí pohybovať 
veľmi ľahko od začiatku upínacieho pohybu až do 
polovice. Potom sa musí odpor páky výrazne zvýšiť a 
na konci by sa mala páka pohybovať ťažko.

4.  a) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ľahko, je 
potrebné zvýšiť predpätie: Podržte upínaciu páku a 
otočte upínaciu maticu na opačnej strane v smere 
hodinových ručičiek. Zatvorením upínacej páky 
skontrolujte, či bolo dosiahnuté správne predpätie. 
b) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ťažko, 
je potrebné znížiť predpätie: Podržte upínaciu páku 
a otočte upínaciu maticu na opačnej strane proti 
smeru hodinových ručičiek. Zatvorením upínacej páky 
skontrolujte, či bolo dosiahnuté správne predpätie.

5.  Zatvorte upínaciu páku. Páka musí byť umiestnená tak, 
aby sa nedala neúmyselne otvoriť. 
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27.2 Upevnenie kolesa s pevnými osami

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku uvoľnených komponentov.

 ▪ Zatvorte páku opísaným spôsobom. V opačnom 
prípade sa môže koleso počas jazdy uvoľniť a vy sa 
môžete vážne zraniť a/alebo zomrieť. Ak si nie ste 
istí,nechajte si nastavenie ukázať v odbornej dielni. 

Pevné osi sú podobné rýchloupínačom. Avšak, zatiaľ čo 
rýchloupínače v kolesách sú pretlačené cez os náboja, 
pevné osi sú samotnými osami. Na rozdiel od 
rýchloupínačov nemajú upínaciu maticu, ale závit. Pevné 
osi môžu byť úplne priskrutkované alebo môžu byť najskôr 
priskrutkované a potom utiahnuté ako rýchloupínač 
prostredníctvom páky. Ďalšou možnosťou je pripevnenie 
cez T spoj, ktorý je zase zaistený pákou (napr. pevná os 
R.A.T.). 

Závit

Obr. 117 Pevná os Obr. 118 Pevná os s pákou

Závit Upínacia páka

Os

T spoj Otočné koliesko

Os Upínacia páka

Obr. 119 Pevná os R.A.T.

27.2.1 Montáž pevnej osi R.A.T.
1.  S pákou v otvorenej polohe zasuňte os R.A.T. cez 

rám/vidlicu a koleso, kým T spoj na konci osky R.A.T. 
neprenikne vložku na druhej strane.

Vložka

Obr. 120 Zavedenie pevnej osi

2.  Otočte páku o 90° v smere hodinových ručičiek, kým T 
spoj nenarazí na vložku. Os by sa mala ľahko otáčať a 
už by sa nemala vyťahovať z rámu.

Obr. 121 Otáčanie pákou v smere hodinových ručičiek

3.  Len čo bude os na svojom mieste, preklopením páky sa 
systém utiahnite.

Obr. 122 Napnutie páky

4.  Ak páka ku koncu pohybu neaplikuje žiadnu upínaciu 
silu, musí sa zvýšiť predpätie. To sa zvyšuje otáčaním 
otočného kolieska pod pákou. Otvorte páku a zvýšte 
predpätie otáčaním páky proti smeru hodinových 
ručičiek, kým páka nebude mať dostatočnú upínaciu 
silu na zatvorenie rukou.

Obr. 123 Zvýšenie predpätia

27.3 Ráfiky

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania ráfikov.

 ▪ Uhlíkové vlákno: Ak na bicykli používate ráfiky 
z uhlíkových vlákien s ráfikovými brzdami, 
nezabudnite, že v porovnaní s hliníkovými ráfikmi sa 
uhlíkové vlákna vyznačujú výrazne horšími brzdnými 
vlastnosťami. Upozorňujeme tiež, že možno použiť 
iba schválené brzdové doštičky.

Ráfik bicykla je nosný okrúhly kovový profil kolesa, v 
ktorom je uložená pneumatika, duša a páska do ráfiku. 
Ráfik je zvyčajne spojený s nábojom bicykla pomocou lúčov.
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27.3.1 Kontrola opotrebovania/únavy 
ráfikových bŕzd

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku zablokovania kolesa.

 ▪ Aspoň raz za rok skontrolujte opotrebovanie ráfikov. 
Ak je hrúbka steny ráfika menšia ako 0,7 mm, ráfik 
môže počas jazdy prasknúť. 

Opotrebenie/únavu ráfika možno identifikovať mnohými 
spôsobmi. Najjednoduchšia je vizuálna kontrola. Pozrite sa 
na ráfik a ak spozorujete jeden z nasledujúcich bodov, mali 
by ste ráfiky vymeniť alebo navštíviť odbornú dielňu:

 ▪  Prasknutý oblúk ráfika

 ▪  Praskliny na spodnej časti lúča

 ▪  Do okrúhla vybrúsené boky bŕzd

 ▪  Tmavé škvrny vo výške lúčov

 ▪  Opotrebovaný indikátor opotrebovania.

Mnohé ráfiky majú vyfrézovaný krúžok alebo jeden malý 
otvor, takzvaný indikátor opotrebenia. Ak už nie je viditeľ-
ný alebo nahmatateľný, ráfik je opotrebovaný.

Obr. 124 Prasknutý oblúk ráfika Obr. 125 Praskliny na lúči

Obr. 126 Tmavé miesta Obr. 127 Indikátor opotrebovania

27.3.2 Čistenie a starostlivosť

Upozornenie 
Pedelec/S-Pedelec: Poškodenie motora vniknutím vody.

 ▪ Dbajte na to, aby sa do motora počas čistenia 
nedostala žiadna voda. 

Ak chcete vyčistiť ráfiky na bicykli typu Pedelec alebo 
S-Pedelec, najskôr vyberte akumulátor. Potom ráfiky 
očistite jemnou kefou. Hrubé nečistoty možno odstrániť 
jednoducho mierne navlhčenou, jemnou handričkou.

28. Pneumatiky a duše

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku prasknutia pneumatík.

 ▪ Pneumatiky sú diely podliehajúce opotrebovaniu. 
Pravidelne kontrolujte hĺbku dezénu, tlak v pneu-
matikách a stav bočníc pneumatík. Pred opätovným 
použitím bicykla vymeňte opotrebované pneuma-
tiky.

Existuje množstvo rôznych typov pneumatík. Schopnosť 
prejazdu terénom a valivý odpor závisia od profilu 
pneumatiky.

28.1 Kontrola tlaku v pneumatikách

 Výstraha
Závažné pády v dôsledku nedostatku kontroly nad 
bicyklom. Prehustené pneumatiky môžu prasknúť alebo 
zísť z ráfika. Pritom môže prasknúť duša, čo môže viesť 
k okamžitej strate kontroly nad bicyklom. Ak je tlak v 
pneumatike príliš nízky, pneumatika sa môže z ráfika 
uvoľniť.

 ▪ Tlak vzduchu uvedený na pneumatike nesmie byť 
prekročený ani nižší. Taktiež nesmie byť prekročený 
ani maximálny tlak vzduchu stanovený pre niektoré 
ráfiky. Platí najnižší maximálny tlak vzduchu 
uvedený na pneumatike alebo ráfiku. Prípustný tlak 
v pneumatike je uvedený v baroch alebo PSI na 
bočnici pneumatiky a/alebo na ráfiku. Na internete je 
veľa nástrojov, ktoré možno použiť na prevod hodnôt 
z barov na PSI alebo naopak.

 ▪ Dodržujte aj odporúčania na internetových stránkach 
a v pokynoch výrobcov pneumatík a ráfikov.

Informácie 
Použite pumpu s integrovaným indikátorom tlaku. Tlak 
v pneumatikách môžete kedykoľvek skontrolovať alebo 
upraviť. V prípade niektorých ventilov na to potrebu-
jete adaptér. Môžete si ich zakúpiť spolu s pumpou vo 
vašej odbornej dielni.
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28.2 Bezdušové pneumatiky

 Výstrahy
Závažné pády v dôsledku prasknutia pneumatík.

 ▪ Bezdušové pneumatiky používajte len na ráfiky 
pre ne určené. Tie sú príslušne označené štítkom 
„tubeless ready“.

 ▪ Bezdušové pneumatiky by sa mali montovať alebo 
demontovať bez použitia náradia. V prípade potreby 
možno použiť aj plastovú montážnu páku. Je pritom 
dôležité dbať na to, aby sa nepoškodila tesniaca 
pätka pneumatiky. V opačnom prípade môže dôjsť 
k netesnostiam. Ak na odstránenie defektu nestačí 
tekutý tesniaci prípravok, po odstránení ventilu 
možno použiť normálnu dušu.

 ▪ Bezdušové pneumatiky by sa mali z ráfika 
odstraňovať bez použitia nástrojov, inak môže dôjsť 
k netesnostiam. Ak na odstránenie defektu nestačí 
tekutý tesniaci prípravok, po odstránení ventilu 
možno použiť normálnu dušu.

 ▪ Dodržiavajte aj pokyny výrobcu pneumatík.

Bezdušové pneumatiky, takzvané tubeless tires, dnes 
nájdeme najmä na moderných horských bicykloch a 
zriedkavejšie aj na pretekárskych bicykloch.

28.3 Duše
Duša je potrebná na udržanie tlaku 
vo vnútri pneumatiky. Vzduchom sa plní cez ventil.

28.3.1 Ventily
Existujú tri typy ventilov: Ventil typu Sclaverand, resp. 
galuskový ventil, ventil typu Schrader, resp. autoventil 
a ventil typu Dunlop, resp. veloventil. Všetky tri typy 
ventilov sú chránené pred nečistotami čiapočkami. Spýtajte 
sa v odbornom obchode, ktorá pumpa je vhodná pre váš 
ventil.

Obr. 128

1 2 3

1 Sclaverand, resp. galuskový ventil

2 Schrader, resp. autoventil

3 Dunlop, resp. veloventil

28.3.1.1 Sclaverand, resp. galuskový ventil
Pri fúkaní duše s ventilom typu Sclaverand, resp 
galuskovým ventilom postupujte nasledovne:

1.  Prstami odskrutkujte čiapočku ventilu 
proti smeru hodinových ručičiek.

2.  Odskrutkujte ryhovanú maticu proti smeru hodinových 
ručičiek.

3.  Prstom krátko zatlačte ryhovanú maticu 
do ventilu, kým nevyjde vzduch.

4.  Nafúknite dušu vhodnou pumpou. Dodržiavajte 
špecifikáciu tlaku pneumatík.

5.  Ryhovanú maticu naskrutkujte späť.

6.  Naskrutkujte čiapočku ventilu v smere hodinových 
ručičiek na ventil.

28.3.1.2 Ventil typu Dunlop, resp. veloventil 
a ventil typu Schrader, resp. autoventil
Ak chcete nafúknuť dušu s ventilom typu Dunlop, resp. 
veloventilom a ventilom typu Schrader, resp. autoventilom, 

postupujte takto:

1.  Odskrutkujte čiapočku ventilu proti smeru hodinových 
ručičiek.

2.  Nafúknite dušu vhodnou pumpou.

3.  Naskrutkujte čiapočku ventilu v smere hodinových 
ručičiek na ventil.

29. Oprava defektu

 Výstrahy
Závažné nehody v dôsledku nedostatku kontroly nad 
bicyklom.

 ▪ Pri výmene pneumatík používajte iba pneumatiky 
rovnakého typu, rozmeru a profilu. V opačnom 
prípade by mohli byť negatívne ovplyvnené jazdné 
vlastnosti.

 ▪ Ak si nieste istí, požiadajte o pomoc odbornú dielňu.

 ▪ Dodržiavajte návod na obsluhu súpravy na opravu 
defektov.

Ak chcete opraviť defekt pneumatiky, 
potrebujete súpravu na opravu defektov a vhodné nástroje 
pre daný typ bicykla.

Ak chcete opraviť defekt na bicykli typu Pedelec/S-Pedelec, 
najskôr vyberte akumulátor. Potom otvorte alebo vyberte 
brzdu. Postup závisí od typu bicyklovej brzdy. Potom 
odstráňte defektné koleso.

29.1 Otvorenie bŕzd
29.1.1 Odmontovanie zadného kolesa s 
pedálovou brzdou
Otvorte skrutkový spoj ramena brzdy na reťazovej podpere.
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29.2.2.1 Reťazová prehadzovačka: 
Vymontovanie zadného kolesa
1.  Preraďte na najmenšie ozubené koleso. 

V tejto polohe bráni zadný preraďovací mechanizmus 
vymontovaniu najmenej.

2.  a) Ak váš bicykel disponuje axiálnymi maticami, 
uvoľnite ich pomocou vhodného kľúča proti smeru 
hodinových ručičiek. 
b) Ak váš bicykel disponuje rýchloupínačom, otvorte 
rýchloupínač  27.1 Upevnenie kolesa rýchloupínačmi 
S. SK-52. 
c) Ak je váš bicykel vybavený pevnou osou, odstráňte 
ju  27.2 Upevnenie kolesa s pevnými osami S. SK-53.

3.  Zadný preraďovací mechanizmus sklopte mierne 
dozadu.

4.  Mierne zdvihnite bicykel.
5.  Koleso vytiahnite z rámu.

29.2.2.2 Nábojová prehadzovačka: 
Vymontovanie zadného kolesa
Tu je príklad odstránenia nábojovej prehadzovačky 
Shimano na bicykli s axiálnymi maticami.

1.  Pomocou vhodného kľúča uvoľnite axiálne matice proti 
smeru hodinových ručičiek.

2.  Odpojte kábel od jednotky prehadzovačky, aby ste 
mohli demontovať zadné koleso z rámu.

Jednotka prehadzovačky

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK

Obr. 129 Tip: odstránenie puzdra kábla ©Shimano

3.  Nastavte ovládací prvok na riadidlách do polohy 1.

4.  Vytiahnite puzdro kábla z držiaka puzdra kábla 
jednotky prehadzovačky a odstráňte kábel 
z otvoru v držiaku.

1 z držiaka puzdra kábla 
2 odstránenie zo štrbiny

CJ-8S20
JAPAN

Puzdro

Držiak puzdra kábla

Štrbina

1

2

Obr. 130 Odstránenie kábla ©Shimano

5.  Odstráňte upevňovaciu skrutku kábla 
z ozubeného kolesa.

Upozornenie 
Ak je ťažké vytiahnuť puzdro kábla z držiaka 
v jednotke prehadzovačky, vložte 2-milimetrový im-
busový kľúč alebo vreteno #14 do otvoru v ozubenom 
kolese a otáčaním uvoľnite kábel. Následne najskôr 
odstráňte upevňovaciu skrutku kábla z ozubeného 
kolesa a až potom vytiahnite puzdro kábla z držiaka 
puzdra kábla.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Otočenie 
ozubeného 
kolesa Otvor pre ozubené koleso

2 mm imbusový kľúč alebo vreteno # 14

Odstránenie upevňovacej 
skrutky kábla

Vytiahnutie z 
držiaka puzdra 
kábla

1

2 3

Obr. 131 Tip: odstránenie puzdra kábla ©Shimano

29.1.2 Otvorenie U-bŕzd
Otvorte upínaciu páku na brzdovom ramene alebo na 
brzdovej páčke. Ak nie sú k dispozícii žiadne rýchloupínače 
bŕzd, vypustite vzduch z pneumatiky. Koleso teraz možno 
vytiahnuť pomedzi brzdovými doštičkami.

29.1.3 Otvorenie V-bŕzd
Jednou rukou uchopte koleso. Brzdové doštičky alebo 
brzdové ramená pritlačte k ráfiku. Na jednom z brzdových 
ramien vyháknite brzdové lanko.

29.1.4 Odstránenie hydraulickej ráfikovej 
brzdy
Ak sú k dispozícii rýchloupínače bŕzd, odmontujte jednu 
brzdovú jednotku. Dodržiavajte návod na obsluhu výrobcu 
bŕzd. Ak nie sú k dispozícii žiadne rýchloupínače bŕzd, 
vypustite vzduch z pneumatiky.

29.2 Vymontovanie kolesa
29.2.1 Vymontovanie predného kolesa
Upozorňujeme, že tu opísané pracovné kroky sú príklady.

Dodržujte pokyny príslušného výrobcu alebo sa obráťte na 
svojho odborného predajcu.

1.  a) Ak váš bicykel disponuje axiálnymi maticami, 
uvoľnite ich pomocou vhodného kľúča proti smeru 
hodinových ručičiek. 
b) Ak váš bicykel disponuje rýchloupínačom, otvorte 
rýchloupínač  27.1 Upevnenie kolesa rýchloupínačmi 
S. SK-52. 
c) Ak je váš bicykel vybavený pevnou osou, odstráňte 
ju  27.2 Upevnenie kolesa s pevnými osami S. SK-53.

2.  Teraz z vidlice vytiahnite predné koleso.

29.2.2 Vymontovanie zadného kolesa
Upozorňujeme, že tu opísané pracovné kroky sú príklady.
Dodržujte pokyny príslušného výrobcu alebo sa obráťte na 
svojho odborného predajcu.
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Obr. 132 Odstránenie upevňovacej skrutky kábla ©Shimano

6.  Uvoľnite skrutku ramena brzdy a vyberte ju.
7.  Uvoľnite matice kolesa a odložte ich. Odstráňte 

poistné podložky z osi kolesa.
8.  Vytiahnite zadné koleso z pätky rámu. 

29.3 Demontáž pneumatiky a duše
1.  Z ventilu odskrutkujte čiapočku, upevňovaciu maticu a 

prípadne prírubovú maticu.
2.  Vypustite zvyšný vzduch z duše.
3.  Montážnu páku umiestnite na vnútorný okraj 

pneumatiky oproti ventilu.
4.  Vypáčte bočnicu pneumatiky cez prírubu ráfika.
5.  Zasuňte druhú montážnu páku medzi ráfik a 

pneumatiku asi 10 cm od prvej pneumatiky.
6.  Montážnou pákou prevlečte pneumatiku cez ráfik 

opakovane, až kým sa pneumatika neuvoľní po celom 
obvode.

7.  Vyberte dušu z pneumatiky.

29.4 Oprava defektu na duši
1.  Napumpujte dušu.
2.  Na zistenie miesta, kde je duša porušená ju vložte do 

nádoby s vodou.
3.  Zatlačte dušu pod hladinu vody. Z miesta, kde je duša 

poškodená, budú vychádzať bubliny.

4.  Ak defekt dostanete na ceste a nebudete vedieť určiť, 
kde sa dierka nachádza, jednoducho napumpujte dušu 
silno. Duša sa v takom prípade zväčší a väčší tlak 
unikajúceho vzduchu vám umožní lepšie počuť, kde sa 
dierka nachádza.

5.  Nechajte dušu vyschnúť.
6.  Teraz môžete dušu opraviť. Dodržiavajte návod na 

obsluhu súpravy na opravu defektov.

29.5 Montáž pneumatiky a duše
1.  Uistite sa, že páska do ráfiku zakrýva matice lúčov a že 

nie je poškodená.
2.  Umiestnite ráfik so stenou ráfika do pneumatiky.
3.  Jednu stranu pneumatiky zatlačte kompletne do ráfika.
4.  Ventil pretlačte cez otvor na ventil v ráfiku a vložte 

dušu do pneumatiky.
5.  Pretlačte pneumatiku cez stenu ráfika.
6.  Pevne potiahnite pneumatiku smerom k stredu ráfika.
7.  Už namontovaná oblasť sa zasunie do základne ráfika.
8.  Znova skontrolujte, či je duša nasadená správne.
9.  Pomocou rúk nasuňte druhú stranu pneumatiky úplne 

cez prírubu ráfika.
10.  Pri Dunlop alebo velo ventiloch: Umiestnite vložku 

ventilu späť na miesto a utiahnite prírubovú maticu.
11.  Dušu trochu napumpujte.
12.  Skontrolujte uloženie a sústrednosť pneumatiky 

pomocou ovládacieho krúžku na stene ráfika. Ak 
sústrednosť nie je v poriadku, opravte dosadnutie 
pneumatiky rukou.

13.  Nafúknite dušu na odporúčaný tlak.  28. Pneumatiky 
a duše S. SK-54.

29.6 Namontovanie kolesa
Upozorňujeme, že tu opísané pracovné kroky sú príklady. 
Dodržujte pokyny príslušného výrobcu alebo sa obráťte na 
svojho odborného predajcu.

29.6.1 Vloženie predného kolesa

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Pri vkladaní predného kolesa dávajte pozor na smer 
chodu pneumatiky.

 ▪ Ak je váš bicykel vybavený kotúčovými brzdami, 
skontrolujte, či sú brzdové kotúče správne 
umiestnené medzi brzdovými doštičkami.

29.6.1.1 Axiálna matica: Vloženie predného 
kolesa
1.  Vložte koleso do pätky rámu vidlice.
2.  Utiahnite axiálne matice v smere hodinových 

ručičiek príslušným krútiacim momentom pomocou 
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momentového kľúča  13. Uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje S. SK-19.

29.6.1.2 Rýchloupínač: Vloženie predného 
kolesa
1.  Vložte koleso do pätky rámu vidlice.
2.  Upínaciu maticu na rýchloupínači otočte mierne v 

smere hodinových ručičiek.
3.  Upínaciu páku zatvorte otočením o 180˚. Páka sa musí 

pohybovať veľmi ľahko od začiatku upínacieho pohybu 
až do polovice. Potom sa musí odpor páky výrazne 
zvýšiť a na konci by sa mala páka pohybovať ťažko.

4.  a) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ľahko, je 
potrebné zvýšiť predpätie: Podržte upínaciu páku a 
otočte upínaciu maticu na opačnej strane v smere 
hodinových ručičiek. Zatvorením upínacej páky 
skontrolujte, či bolo dosiahnuté správne predpätie. 
b) Ak sa rýchloupínacia páka zatvára príliš ťažko, 
je potrebné znížiť predpätie: Podržte upínaciu páku 
a otočte upínaciu maticu na opačnej strane proti 
smeru hodinových ručičiek. Zatvorením upínacej páky 
skontrolujte, či bolo dosiahnuté správne predpätie.

5.  Zatvorte upínaciu páku. Páka musí byť umiestnená tak, 
aby sa nedala neúmyselne otvoriť.

29.6.1.3 Vloženie pevnej osi predného 
kolesa
1.  Naneste na pevnú os tenkú vrstvu maziva.
2.  Koleso zasuňte medzi pätky rámu.
3.  Namontujte pevnú os  27.2.1 Montáž pevnej osi R.A.T. 

S. SK-53.

29.6.2 Vloženie zadného kolesa

29.6.2.1 Reťazová prehadzovačka: Vloženie 
zadného kolesa
1.  Pri montáži zadného kolesa nasaďte reťaz späť okolo 

najmenšieho ozubeného kolesa.

2.  Vložte koleso čo najďalej a vycentrujte ho 
v rámci pätiek rámu.

3.  Silno zatiahnite maticu náboja alebo zatvorte 
rýchloupínač  27.1 Upevnenie kolesa rýchloupínačmi 
S. SK-52.

29.6.2.2 Nábojová prehadzovačka: Vloženie 
zadného kolesa
I. Montáž kolesa s nábojom prehadzovačky do rámu

1.  Nasaďte reťaz na ozubené koleso 
a pripevnite nábojovú os do pätiek rámu.

CJ-NX10
JAPAN

Nábojová os

Pätka rámu

Obr. 133 Nasadenie zadného kolesa ©Shimano

2.  Nainštalujte poistné podložky na obe strany 
nábojovej osi. Otočte rameno prehadzovačky tak, aby 
výstupky na poistných podložkách zapadli do štrbín 
v pätkách rámu. V tomto prípade môže byť rameno 
prehadzovačky namontované takmer paralelne s 
vidlicou rámu. Vyčnievajúci diel musí byť na strane 
pätky rámu. Nainštalujte poistné podložky tak, aby 
výstupky tesne zapadli do výsuvných pätiek rámu na 
prednej alebo zadnej strane osi náboja.
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Poistná podložka (ľavá strana)

Rameno prehadzovačky
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Poistná podložka 
(pravá strana)

Obr. 134 Montáž poistných podložiek ©Shimano

3.  Napnite reťaz a koleso pripevnite k rámu pomocou 
klobúkových matíc.
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Krútiaci moment 
30 – 45 Nm

Obr. 135 Upevnenie kolesa ©Shimano

4.  Brzdové rameno pripevnite správne k vidlici rámu 
pomocou svorky ramena brzdy.

Brzdové rameno
Matica svorky

Skrutka svorky

Svorka ramena brzdy
Vidlica rámu

Obr. 136 Upevnenie ramena brzdy ©Shimano
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Informácie 
Pri inštalácii svorky ramena brzdy podržte maticu svor-
ky pomocou 10 mm kľúča, aby ste utiahli maticu svor-
ky. Krútiaci moment je 2 až 3 Nm. Po inštalácii svorky 
ramena brzdy skontrolujte, či skrutka svorky vyčnieva 
asi 2 až 3 mm z matice svorky.

Svorka ramena brzdy

Skrutka svorky (M6 × 16 mm)
2 – 3 mm

Brzdové 
ramenoMatica svorky

Obr. 137 Montáž svorky ramena brzdy ©Shimano

5.  Pred použitím pedálovej brzdy skontrolujte, či brzda 
správne funguje a či sa koleso ľahko otáča.

6.  Zaveste brzdové lanko a upevnite ho 
alebo zatvorte rýchloupínač brzdy.

7.  Skontrolujte, či sa brzdové doštičky dotýkajú brzdných 
plôch.

8.  Skontrolujte, či je rameno brzdy bezpečne pripevnené.
9.  Vykonajte test brzdy.

II. Montáž lanka prehadzovačky pri nábojových 
prehadzovačkách

1.  Pripojte lanko k prehadzovačke tak, aby upevňovacia 
matica lanka smerovala von k pätke rámu. Zasuňte 
rovnú stranu medziplatničky do otvorenej strany 
ozubeného kolesa.

Rovná strana 
medziplatničky

Otvorená strana ozubeného kolesa
Upevňovacia 
matica lanka

Ozubené koleso
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Obr. 138 Zapojenie kábla ©Shimano

2.  Otočte kábel o 60° doprava a pripevnite ho na hák.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Otočenie o 60°

Hák

Obr. 139 Otočenie kábla doprava ©Shimano

3.  Kábel pripojte k ozubenému kolesu, ako je to uvedené 
na obrázku. Kábel prevlečte cez štrbinu v držiaku 
jednotky prehadzovačky a koniec puzdra kábla 
zaklapnite pevne do držiaka puzdra kábla.
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Kábel prehadzovačky

Puzdro
Držiak puzdra kábla
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1 Ťahanie cez štrbinu 
2 Vložiť do držiaka puzdra kábla

Obr. 140 Ťahanie kábla cez štrbinu ©Shimano

Informácie 
Ak je to pre vás jednoduchšie, najskôr vložte puzdro 
kábla do držiaka puzdra kábla. Potom otočte ozubené 
koleso pomocou 2 milimetrového imbusového kľúča 
alebo vretena # 14 vloženého do otvoru pre ozubené 
koleso. Takto správne vsadíte upevňovaciu skrutku 
kábla do otvorenej strany ozubeného kolesa.

4.  Skontrolujte, či je kábel správne vložený do vedenia 
ozubeného kolesa.
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Obr. 141 Kontrola vedenia kábla ©Shimano

30. Nosič batožiny

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania 
komponentov.

 ▪ Neprekračujte nosnosť nosiča batožiny. Maximálna 
nosnosť je vyrytá na nosiči batožiny.

 ▪ Nevykonávajte žiadne zmeny na nosiči batožiny.

Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Nosič batožiny na prednom kolese: Dokonca aj 
malé bremená sťažujú riadenie, pretože pri každom 
pohybe riadenia sa musí posunúť hmotnosť batožiny. 
Dbajte na to, aby ste ťažisko batožiny umiestnili čo 
najbližšie k osi riadenia. Získate tak bezpečnejšie 
jazdné vlastnosti.

Upozornenie 
Odrenie spôsobené uchytením tašky.

 ▪ Nosič batožiny chráňte na všetkých kontaktných 
miestach pred odrením spôsobeným uchytením 
tašky. Použite napríklad ochrannú fóliu alebo 
ochranu proti oderu.

Obr. 142 Nosič batožiny na 
zadnom kolese

Obr. 143 Nosič batožiny na 
prednom kolese

Nosiče batožiny na zadné kolesá sú pripevnené k 
zadnej časti bicykla. Nosiče batožiny na predné kolesá 
sú pripevnené k osi alebo vidlici predného kolesa. 
Sú určené pre ľahšiu batožinu ako nosiče na zadných 
kolesách. Ak chcete presne vedieť, akým spôsobom bol 
nosič namontovaný na vašom bicykli, môžete si z našej 
internetovej stránky stiahnuť rozložený pohľad. Ak by 
ste si na svoj bicykel chceli nosič batožiny namontovať 
dodatočne, obráťte sa s touto požiadavkou na vašu odbornú 
dielňu.

31. Batožina
31.1 Košíky na bicykle
Ak by ste chceli na nosič batožiny alebo na riadidlá svojho 
bicykla pripevniť košík, spýtajte sa v odbornej dielni, ktorý 
model je vhodný pre váš bicykel. Ak na svoj bicykel chcete 
namontovať košík na bicykel, dodržujte tieto bezpečnostné 
pokyny:

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania 
komponentov.

 ▪ Dodržiavajte špecifikácie výrobcu. Košík nezaťažujte 
viac ako odporúča výrobca.

 ▪ Predný košík: Uistite sa, že brzdové lanká a lanká 
prehadzovačky nie sú pri montáži zauzlené alebo 
stlačené. V najhoršom prípade by brzdy mohli zlyhať 
alebo sa zablokovať.

Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom.

 ▪ Predný košík: Dokonca aj malé bremená sťažujú 
riadenie, pretože pri každom pohybe riadenia sa 
musí posunúť hmotnosť batožiny. Dbajte na to, aby 
ste ťažisko batožiny umiestnili čo najbližšie k osi 
riadenia. Získate tak bezpečnejšie jazdné vlastnosti.

 ▪ Predný košík: Pri vyšších rýchlostiach, 
napr. pri jazde z kopca, môže viesť ku kmitaniu 
riadenia. Uchopte riadidlá bicykla oboma rukami a 
znížte rýchlosť.
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Upozornenie 
Odrenie a poškodenie spôsobené upevnením košíka na 
bicykel.

 ▪ Nosič batožiny a/alebo riadidlá chráňte na všetkých 
kontaktných miestach pred odrením spôsobeným 
uchytením. Použite napríklad ochrannú fóliu alebo 
ochranu proti oderu.

 ▪ Predný košík: Dávajte pozor, aby ste pri 
pripevňovaní košíka nepoškodili riadidlá alebo 
predstavec.

31.2 Detské sedačky a prívesy

 Výstrahy
Závažné pády a nehody v dôsledku zlyhania 
komponentov.

 ▪ Používajte iba detské sedačky a prívesy, ktoré 
spĺňajú príslušné národné zákony. Detské sedačky 
by mali byť navrhnuté a testované podľa normy EN 
14344, prívesy na bicykle podľa normy EN 15918. 
Prívesy na bicykle typu Pedelec musia byť vybavené 
aj osvetlením. Ak by ste si chceli zakúpiť detskú 
sedačku alebo príves, požiadajte o radu svojho 
odborného predajcu.

 ▪ Dodržiavajte špecifikácie výrobcu. Detské sedačky 
a prívesy montujte podľa pokynov výrobcu a len 
na povolených miestach. Pravidelne kontrolujte 
bezpečné uchytenie. Dávajte pozor na to, aby sa do 
lúčov a/alebo rotujúcich kolies nezachytili žiadne 
stužky atď.

Závažné pády a nehody v dôsledku nedostatku kontroly 
nad bicyklom. 

 ▪ Detské sedačky a prívesy ovplyvňujú jazdné vlast-
nosti. Brzdná dráha sa predĺži. Brzdite teda o to 
skôr. Aj riadenie sa tým spomalí. Nacvičte si rozbeh, 
brzdenie, zatáčanie a zjazdy z kopca na začiatku s 
neobsadeným/nezaťaženým prívesom. Prispôsobte 
svoj štýl jazdy.

 ▪ Vyhnite sa nadmernému zaťaženiu detskej sedačky 
a prívesu. Čím väčšia je hmotnosť, tým ťažšie je 
brzdenie.

Ťažké poranenia hlavy v dôsledku jazdenia bez 
cyklistickej prilby.

 ▪ Uistite sa, že vaše dieťa má dobre sediacu 
cyklistickú prilbu. Vysvetlite svojmu dieťaťu, že 
prilbu musí nosiť len pri jazde na bicykli a keď z 
bicykla zosadne, musíte si zložiť aj prilbu. 

31.2.1 Detské sedačky
 ▪ S-Pedelec: Na bicykle typu S-Pedelec sa nesmú 

montovať detské sedačky.

 ▪ Uhlíkové vlákno: Inštalácia detských sedačiek na 
komponenty z uhlíkových vlákien nie je povolená.

 ▪  Montáž detských sedačiek na riadidlá alebo na adaptér 
na zdvíhanie riadidiel nie je povolená. 

 ▪ Detské sedačky sa nesmú montovať na nosiče batožiny 
bicyklov (bezmotorových), resp. bicyklov typu Pedelec, 
ktorých nosnosť je menšia ako 27 kg. Poraďte sa so 
svojím predajcom alebo výrobcom detskej sedačky, 
či môžete na nosič batožiny s nosnosťou aspoň 27 kg 
namontovať detskú sedačku.

 ▪ Ak by ste chceli namontovať detskú sedačku na sedlovú 
trubku vášho bicykla (bezmotorového)/bicykla typu 
Pedelec, informujte sa u svojho odborného predajcu 
alebo u výrobcu detskej sedačky, či je to na vašom 
modeli možné.

 Pozor
Priškripnuté prsty v dôsledku nezaistených špirálových 
pružín.

 ▪ Ak sa pod vaším sedlom nachádzajú špirálové 
pružiny, prekryte ich. Dieťa prepravované v detskej 
sedačke si medzi ne môže priškripnúť prsty.

31.2.2 Príves
 ▪ S-Pedelec: Na bicykle typu S-Pedelec sa nesmú pripájať 

prívesy.

 ▪ Uhlíkové vlákno: Pripojovanie prívesov na komponenty z 
uhlíkových vlákien nie je povolené.

 ▪ Ak chcete na svoj bicykel (bezmotorový), resp. bicykel 
typu Pedelec pripojiť príves, poraďte sa so svojím od-
borným predajcom alebo výrobcom prívesu, či je možné 
pripevniť ho na váš model bicykla.
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32. Preprava bicykla
Ak chcete prepraviť svoj bicykel, dodržujte nasledujúce 
bezpečnostné pokyny.

32.1 Preprava vozidlom alebo karavanom

 Výstrahy
Pedelec/S-Pedelec: Vážne nehody spôsobené 
uvoľnením/padnutím nosičov bicyklov.

 ▪ Keďže bicykle typu Pedelec/S-Pedelec sú ťažšie 
ako bezmotorové bicykle, nosič bicyklov musí 
byť navrhnutý na vyššiu hmotnosť bicykla. 
Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu 
nosiča bicyklov.

Pedelec/S-Pedelec: Nehody spôsobené uvoľnením 
akumulátora.

 ▪ Pred prepravou vyberte z bicykla typu 
Pedelec/S-Pedelec akumulátor. Používajte špeciálne 
puzdro na akumulátor, ktoré chráni akumulátor 
pred teplom, otrasmi a nárazmi.

Vážne nehody spôsobené taškami na 
nosiče batožiny a iným príslušenstvom na ceste.

 ▪ Pred prepravou odstráňte tašky na 
nosiče batožiny a iné príslušenstvo. 

Upozornenie 
Pedelec/S-Pedelec: Poškodenie elektroniky v dôsledku 
vniknutia vody.

 ▪ Bicykle typu Pedelec/S-Pedelec prepravujte len s 
vhodným ochranným plášťom pred dažďom na nosiči 
bicyklov. Pred vniknutím vody chráňte predovšetkým 
motor a dokovaciu stanicu.

32.1.1 Rám alebo diely z uhlíkových vlákien

 Výstraha
Závažné pády a nehody v dôsledku zlomenia 
komponentov.

 ▪ Pri preprave bicykla na strešnom nosiči alebo na 
nosiči na ťažné zariadenie sa uistite, že uchytenie 
nie je nikdy pripevnené k rámu. Bicykel vždy uchyťte 
na sedlovke, nikdy nie na spodnej trubke, hornej 
trubke, sedlovej trubke, lamelách vidlice, riadiacej 
trubke vidlice, reťazových podperách, pedáloch 
alebo podpere sedla. Upínací mechanizmus by 
mohol spôsobiť viditeľné alebo skryté poškodenie 
rámu, ktoré je relevantné z hľadiska bezpečnosti. 
Ak je váš bicykel vybavený sedlovkou z uhlíkových 
vlákien, odporúčame na túto prepravu namontovať 
hliníkovú alebo oceľovú sedlovku.

32.2 Preprava autobusom, vlakom a lietadlom

Informácie 
Informujte sa včas u dopravných spoločností, s ktorými 
chcete cestovať, či a za akých podmienok si môžete 
zobrať svoj bicykel so sebou.

33.  Ochrana pred krádežou, 
manipuláciou a stratou

 Výstraha
Závažné pády a nehody spôsobené neoprávneným 
prístupom tretích osôb.

 ▪ Chráňte svoj bicykel pred neoprávneným 
prístupom. Svoj bicykel preto skontrolujte pred 
každou jazdou, po každej preprave a po každom 
odstavení na nekontrolovanom mieste. Ak je váš 
bicykel poškodený, nejazdite na ňom, kým nebude 
poškodenie opravené. Ak vám bol odcudzený alebo 
sa stratil, v rámci ručenia vám nebude poskytnutá 
žiadna náhrada.

Informácie 
Nasledujúce opatrenia vám môžu pomôcť ochrániť váš 
bicykel pred krádežou a manipuláciou a získať ho späť 
v prípade straty:

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Bicykel typu Pedelec a 
akumulátor vždy uzamknite, aj keď bicykel odstavíte 
iba na krátky čas. V ideálnom prípade bude koleso 
poháňané motorom zablokované zámkom/zámkami 
používanými na tento účel.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Kľúče nenechávajte zastrčené. 
Pre istotu môžete vybrať aj akumulátor. Aj keď 
bicykel typu Pedelec odstavíte mimo obytnej zóny 
(napr. v kôlni, pivnici), mal by byť zabezpečený aj 
zámkom
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Informácie 
 ▪ Neodstavujte svoj bicykel na osamelých miestach. 

Hlavne nie na dlhý čas. Ak je to možné, odstavte svoj 
bicykel v strážených súkromných alebo obecných 
garážach alebo v boxoch na bicykle. Bicykel 
zamknite o nejaký objekt (napríklad strom, lampu, 
plot). Tak ho neoprávnená osoba nebude vedieť 
vziať.

 ▪ Kolesá, ktoré sú upevnené rýchloupínačmi, pripojte 
spolu s rámom k pevnému predmetu. Tak sa bicykel 
nebude dať ukradnúť. Prípadne možno rýchloupínače 
nahradiť zariadeniami proti krádeži. V prípade 
otázok kontaktujte svojho odborného predajcu.

 ▪ Používajte kvalitný zámok na bicykel. Do zámkov 
investujte asi 10 % kúpnej ceny bicykla. Ak sa na 
vašom bicykli nenachádza žiaden rámový zámok, 
váš odborný predajca vám môže namontovať vhodný 
rámový zámok. Prípadne môžete použiť aj iné typy 
zámkov na bicykel. Nechajte si poradiť od svojho 
odborného predajcu.

Upozornenie 
 ▪ Poznačte si dôležité vlastnosti svojho bicykla (napr. 

do servisnej knižky, cyklopasu atď.) a prihláste ho 
na polícii. To uľahčuje opis a identifikáciu vášho 
bicykla v prípade jeho straty.

 ▪ Nechajte si bicykel zakódovať políciou. V ráme je v 
zašifrovanej podobe vyryté miesto bydliska, adresa 
a iniciály majiteľa. Kódovanie sťažuje nelegálny 
predaj bicykla na sekundárnom trhu a odrádza 
zlodejov. Kódovaný bicykel navyše dokáže ľahšie 
identifikovať aj jeho majiteľ.

 ▪ Na krádež bicyklov sa často vzťahuje poistenie 
domácnosti. Informujte sa o poistných podmienkach 
včas.

33.1 Dodatočné objednanie kľúčov
Ak je váš bicykel vybavený zámkom Abus, Axa alebo 
Trelock, kľúče si v prípade straty môžete jednoducho 
doobjednať. Všetko, čo potrebujete, je číslo kľúča. Prejdite 
na stránku schluesselservice.abus.com, keyservice.
axasecurity.com, resp trelock-keyservice.de a postupujte 
podľa pokynov. Ak by ste si kľúče nemohli objednať z 
dôvodu chýbajúceho čísla kľúča, nechajte zámok vymeniť u 
vášho odborného predajcu. 

Pedelec/S-Pedelec: Kľúčmi môžete spravidla otvárať a 
zatvárať zámok bicykla, ako aj zámok akumulátora.

34. Čistenie bicykla a jeho komponentov

 Výstraha
Pedelec/S-Pedelec: Závažné pomliaždeniny spôsobené 
náhodným stlačením tlačidla zapnutia.

 ▪ Pred čistením vyberte z bicykla typu Pedelec 
akumulátor.

Upozornenie 
Poškodenie elektroniky v dôsledku vniknutia vody.

 ▪ Bicykel ani jeho komponenty neponárajte do 
vody, nestriekajte ich hadicou ani ich nečistite 
vysokotlakovým čistiacim zariadením. Aj keď sú 
komponenty utesnené, môže dôjsť k poškodeniu 
bicykla. Čistite ho mierne navlhčenou jemnou 
handričkou.

Škrabance a matné povrchy spôsobené abrazívnymi 
čistiacimi prostriedkami a špongiami.

 ▪ Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky 
na báze rozpúšťadiel alebo abrazívne prostriedky. 
Rovnako sa nesmú používať žiadne drsné špongie 
alebo kefy. Bicykel a jeho komponenty čistite mierne 
navlhčenou jemnou handričkou alebo jemnou kefou.

Bicykel čistite pravidelne, no najmä po jazde v daždi.
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35. Pedelec/S-Pedelec: Skladovanie
Akumulátor vyberte a uložte ho separátne. Bicykel 
typu Pedelec/S-Pedelec je najlepšie skladovať v suchej 
miestnosti,ktorá nie je príliš teplá.

36. Likvidácia

Upozornenie 
Porušenie zákona a peňažná pokuta.

 ▪ Pri likvidácii jednotlivých dielov dodržujte príslušné 
národné predpisy.

Bicykel, jeho komponenty a prepravné balenie 
nevyhadzujte do netriedeného odpadu, ale odovzdajte 
ich na na to určených miestach. Len tak možno suroviny 
recyklovať a škodlivé látky zlikvidovať správnym spôsobom. 
Tým sa šetria prírodné zdroje a chráni klíma.

Balenie Kartón, papier • Zberový papier

Fólie • Zber recyklovateľných 
materiálov

Bicykel (pred 
likvidáciou 
vyberte 
akumulátory)

Hliníkový rám •  Recyklačné miesto

• Neskladné odpadky

• Odborná predajňa 
bicyklov

Oceľový rám

Rám z 
uhlíkových 
vlákien

•  Recyklačné miesto

• Odborná predajňa 
bicyklov

Elektronické 
komponenty 
(ak je to 
možné, pred 
likvidáciou 
vyberte 
batérie)

Displeje, 
ovládacie 
prvky

• Zber recyklovateľných 
materiálov

•  Recyklačné miesto

Škodlivé látky Akumulátory 
bicyklov typu 
(S-)Pedelec

• Odborná predajňa 
bicyklov

Gombíkové 
batérie

• Odborná predajňa

Tuk, montážne 
pasty, čistiace 
prostriedky, 
LED svietidlá

•  Recyklačné miesto

• Zber škodlivých látok

Komponenty 
z uhlíkových 
vlákien

Sedlovky, 
vidlice, ráfiky

•  Recyklačné miesto

• Odborná predajňa

Netriedený 
odpad

Pneumatiky a 
duše bicyklov

 Vo všeobecnosti 
likvidujte ako 
netriedený odpad. 
Niektoré kraje však 
nariaďujú recykláciu 
pneumatík bicyklov 
zákonom. Preto sa 
pre istotu obráťte 
na zberné miesto na 
recykláciu

37. Záručné ustanovenia
Zákonná záruka platná v čase dodania sa vzťahuje na 
všetky modely bicyklov. Začína sa odovzdaním bicykla 
odborným predajcom, ktorý je kontaktnou osobou na 
uplatnenie záruky.

Ako doklad o dátume kúpy alebo odovzdania si prosím 
uschovajte počas záručnej doby doklad o kúpe, napríklad 
faktúru a/alebo pokladničný blok.

37.1 Záručné podmienky
37.1.1 Predpoklad pre uplatnenie záruky
Aby ste mali nárok na zákonné ručenie, musia byť splnené 
nasledujúce body:

 ▪ Vyskytla sa výrobná chyba alebo chyba materiálu.

 ▪ Dôvodom zmeny bicykla alebo komponentu nie je 
prirodzené alebo funkčné opotrebovanie alebo starnutie 
 37.1.3 Diely podliehajúce opotrebovaniu S. SK-65.

 ▪ Škoda nebola spôsobená nesprávnym používaním 
bicykla  7.1 Bicykel (bezmotorový)/ Pedelec S. SK-13.
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37.1.2 Vylúčenie záruky
Na záruku nemáte nárok, ak platia nasledujúce body:

 ▪ Poškodenie bolo spôsobené nesprávnym používaním 
alebo vyššou mocou. Poškodenie je spôsobené nehodou 
alebo inými vonkajšími vplyvmi – za predpokladu, že 
príčinou nie je informačná chyba alebo chyba produktu. 

 ▪ Bicykel bol používaný na súťažiach. 

 ▪ Poškodenie je spôsobené nesprávnou alebo 
nedostatočnou starostlivosťou (napr. čistenie 
elektronických komponentov silným prúdom vody, 
preprava bicykla typu Pedelec na zadnom nosiči na 
batožinovom priestore vozidla bez ochranného plášťa 
pred dažďom) 

 ▪ Škoda bola spôsobená neodborne vykonanými opravami, 
úpravami alebo výmenami komponentov. Pri opravách 
sa použili použité komponenty. Používalo sa špeciálne 
vybavenie, príslušenstvo alebo neštandardné vybavenie, 
najmä ak viedlo k technickým zmenám.

 ▪ Reklamované komponenty sú zostarnuté alebo 
opotrebované v bežnej miere, pokiaľ sa nejedná o 
výrobné alebo materiálové chyby  37.1.3 Diely 
podliehajúce opotrebovaniu S. SK-65.

 ▪ Kolísanie spotreby a výkonu akumulátora, ako aj vekom 
podmienený pokles kapacity sú normálne a technicky 
nevyhnutné vlastnosti a ako také sa nepovažujú za vecný 
nedostatok.

37.1.3 Diely podliehajúce opotrebovaniu
Medzi diely podliehajúce opotrebovaniu patria v zmysle 
zákonného ručenia:

 ▪ Pneumatiky

 ▪ Ráfiky

 ▪ Brzdové doštičky

 ▪ Reťaz alebo remeň

 ▪ Ozubené kolesá, pastorok, stredové ložisko pedálov a 
kladky zadného preraďovacieho mechanizmu

 ▪ Klzné ložisko/ložisko 

 ▪ Pásy riadidiel a poťahy rukovätí

 ▪ Hydraulické oleje a mazivá 

 ▪ Lanká prehadzovačky a brzdové lanká 

 ▪ Lak 

 ▪ Akumulátory
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38. Odovzdanie
38.1 Kontrola pri odovzdaní a nastavenia
Požiadajte svojho odborného predajcu, aby vykonal nasledujúce kontroly a bicykel vám nastavil. 
Požiadajte špecializovaného predajcu, aby zaškrtol položky, ktoré boli vykonané.

Všeobecné

Inšpekcia a nastavenia

Rám/vidlica

Riadidlá/predstavec

Sedlo/Sedlovka

Kolesá 

Stredové ložisko pedálov

Pedále namontované

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy 

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Kontrola káblov

Prvky odpruženia

Skúšobná jazda absolvovaná

Technické podklady/ 
iné príslušenstvo odovzdané

Pedelec/S-Pedelec

Inšpekcia a nastavenia
Všeobecná kontrola funkcie 
(napr. pomoc bez potreby šliapania, 
režimy podpory, funkcia tlačidiel)

Displej prispôsobený zákazníkovi 
(napr. kontrast, jas, jazyk)

Akumulátor

Skrutkové spoje motora

Poloha snímača rýchlosti 
a lúčového magnetu (ak je k dispozícii)

Nabíjačka

Aktuálnosť softvéru (v závislosti od 
modelu), 
príp. vykonanie aktualizácie

Kontrola pri odovzdaní a nastavenia boli 
vykonané.

Dátum, podpis zákazníka
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38.2 Odovzdávací rozhovor
Nechajte si u svojho odborného predajcu ukázať a vysvetliť nasledujúce body a vykonajte skúšobnú jazdu. 
Požiadajte špecializovaného predajcu, aby zaškrtol položky, ktoré boli vykonané.

39. Intervaly údržby
Keďže už počas prvých najazdených kilometrov si sadnú 
lúče, predĺži sa brzdové lanko a lanko prehadzovačky a 
zabehnú sa ložiská, prvá kontrola by mala byť vykonaná asi 
po 100 najazdených kilometroch alebo po šiestich týždňoch 
od dátumu nákupu. Potom navštívte odbornú dielňu raz 
ročne alebo každých 2 000 najazdených kilometrov. V 
dielni si nechajte nastaviť, skontrolovať (uťahovacie mo-
menty, opotrebovanie), v prípade potreby vymeniť, vyčistiť 
a ak je to potrebné a možné, namazať komponenty uvedené 
v intervaloch údržby. 

 Výstrahy
 ▪ Závažné pády v dôsledku funkčných porúch. 

Dodržiavajte intervaly údržby. Intervaly odporúčané 
v tabuľkách údržby slúžia len ako normatívne 
hodnoty pre normálnu prevádzku a môžu sa líšiť 
v závislosti od podmienok (napríklad počasia). 
Svoju pozornosť venujte aj nariadeniam v návode 
komponentov  5. Návody komponentov S. SK-10. 
Uistite sa, že údržba bicykla prebieha podľa našich 
nariadení a že všetka údržba je zaznamenaná. Ak 
sa opotrebovanie a poškodenie nezistí dostatočne 
skoro, komponenty môžu zlyhať. Ak sa to stane počas 
jazdy, môžete sa vážne zraniť a/alebo zomrieť. Pred 
opätovnou jazdou na bicykli nechajte opotrebované, 
poškodené alebo ohnuté komponenty vymeniť.

 ▪ Ak svoj bicykel používate intenzívne, 
nezabudnite, že podlieha väčšiemu opotrebova-
niu. Mnoho dielov na bicykloch, najmä na ľahkých 
športových bicykloch, je navrhnutých na určitú dobu 
používania. Pri jej prekročení nastáva značné riziko 
zlyhania komponentov.

Upozornenie 
Upozorňujeme, že údržba je spoplatnená.

Všeobecné

Témy
Kontrola funkčnosti bicykla

Rám a diely z uhlíkových vlákien

Batožina, detská sedačka, príves, 
prívesný bicykel 
(napr. celková hmotnosť, montáž)

Preprava bicykla (napr. vozidlo, vlak, 
lietadlo)

Čistenie a zazimovanie bicykla

Dopravné predpisy (napr. povinné prilby)

Skúšobná jazda (bezpečné nastupovanie a 
zostupovanie, 
precvičenie si preraďovania a brzdenia)

Pedelec/S-Pedelec

Témy

Obsluha a základné funkcie

Rýchle zastavenie bicykla typu Pedelec/S-
Pedelecv nebezpečnej situácii

Témy

Vloženie a vybratie akumulátora

Akumulátor: Starostlivosť, dojazd, 
zobrazovací panel,nabíjanie, bezpečnosť

Funkcia a význam rýchlosti vypnutia

Bezpečnostné pokyny o motore

Predpisy na likvidáciu elektronických 
komponentov

Odovzdávací rozhovor prebehol.

Dátum, podpis zákazníka

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu
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Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 1
Najneskôr po 100 kilometroch alebo po šiestich týždňoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 2
Najneskôr po 2 000 kilometroch alebo po roku 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 3
Najneskôr po 4 000 kilometroch alebo po dvoch rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely
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Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 4
Najneskôr po 6 000 kilometroch alebo po troch rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 5
Najneskôr po 8 000 kilometroch alebo po štyroch rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 6
Najneskôr po 10 000 kilometroch alebo po piatich rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely
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Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 7
Najneskôr po 12 000 kilometroch alebo po šiestich rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 8
Najneskôr po 14 000 kilometroch alebo po siedmych 
rokoch od dátumu kúpy.

 Výstrahy
Sedlovku vymeňte po 14 000 kilometroch, pokiaľ 
výrobca sedlovky nešpecifikuje vo svojom návode iný 
interval. Komponent je potrebné vymeniť bez ohľadu na 
materiál a na to, či zvonku spozorujete chybu, praskliny 
alebo poškodenie sedlovky. Ak sedlovku nevymeníte 
včas, môže sa zlomiť a spôsobiť vám vážny pád.

Interval údržby 8
Najneskôr po 14 000 kilometroch alebo po siedmych 
rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Sedlovka
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Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 9
Najneskôr po 16 000 kilometroch alebo po ôsmych rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 10
Najneskôr po 18 000 kilometroch alebo po deviatich rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely

Interval údržby 11
Najneskôr po 20 000 kilometroch alebo po desiatich rokoch 
od dátumu kúpy.

Všeobecné

Údržba
Prehliadka

Skúšobná jazda

Kontrola káblov

Rám/vidlica

Riadidlá/
predstavec

Prvky odpruženia

Sedlo/Sedlovka

Kolesá

Stredové ložisko 
pedálov

Prehadzovačka

Reťaz alebo remeň

Brzdy

Osvetlenie

Skrutkové spoje

Pedelec | S-Pedelec

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkcie

Displej + blízky 
ovládací panel

Akumulátor

Motor

Nabíjačka

Softvér (v 
závislosti od 
modelu)

Obnovené diely
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