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Moje kolo

Znamka:

Model:

Barva:

Teža kolesa:

Serijska številka (S/N)1:

Št. okvirja2:

Datum nakupa:

Moj_a trgovec_ka

Podjetje:

Sogovornik_ca:

Ulica:

Poštna številka, kraj bivanja:

Telefon:

E-pošta:

Moji podatki za stik

Prvi_a lastnik_ca 

Številka stranke:

Ime:

Priimek:

Ulica:

Poštna številka, kraj bivanja:

Telefon:

E-pošta:

Datum nakupa:

Datum, podpis

Drugi_a lastnik_ca

Številka stranke:

Ime:

Priimek:

Ulica:

Poštna številka, kraj bivanja:

Telefon:

E-pošta:

Datum nakupa:

Datum, podpis

1 glejte  10.3 Kolo (brez motorja)/S-električno kolo: Serijska številka in številka izdelka S. SLO-16 in  10.4 Električno kolo: Tipska ploščica S. SLO-16

2 glejte  10.1 Številka okvirja S. SLO-16
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4. Standardni obseg dobave SLO-9
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uporabo – Sistem SLO-10
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14.5 Vadba zaviranja SLO-22
15. Pred vsako vožnjo SLO-22
15.1 Seznam za preverjanje SLO-22
16. Okvir kolesa SLO-23
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19.2 Nastavitev nagiba krmila SLO-28
19.3 Nastavitev višine krmila SLO-29
19.3.1 Steblo kratkega roga: nastavitev višine krmila SLO-29
19.3.2 Kratki rogovi Ahead: nastavitev višine krmila SLO-29
19.4 Čiščenje in nega SLO-29

20. Spreminjanje položaja ročajev kolesa SLO-29
20.1 Nastavitev privitih ročajev kolesa SLO-30
20.2 Čiščenje in nega SLO-30
21. Preverjanje zračnosti ležajev in ponastavitev SLO-30
21.1 Preverjanje zračnosti ležajev SLO-31
21.2 Ponastavljanje krmilnega kompleta z navoji SLO-31
21.3 Ponastavitev krmilnih kompletov Ahaed SLO-31
21.3.1 Krmilni komplet Ahaed I  SLO-31
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22.1 Vzmetne vilice SLO-32
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23.2 Zavore na platiščih SLO-33
23.3 Kolutne zavore SLO-34
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24.3.2.5 Sram AXS: polnilna postaja in kabel USB SLO-43



SLO-4     Izvirna navodila za uporabo – Splošno

24.3.3 Nastavitev zadnjega in sprednjega menjalnika SLO-44
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24.3.3.4 Elektronsko prestavljanje Sram eTap AXS SLO-46
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24.4.2 Nastavljanje prestav SLO-48
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26.2.1 Konec vilic I: nastavitev napetosti jermena SLO-51
26.2.2 Konec vilic II: nastavitev napetosti jermena SLO-51
26.3 Preverjanje obrabljenosti jermena SLO-52
26.4 Čiščenje in nega SLO-52
27. Kolesa SLO-52
27.1 Pritrditev koles s hitrimi vpenjalniki SLO-52
27.2 Pritrditev kolesa z vtičnimi osmi SLO-53
27.2.1 Montaža vtične osi R.A.T. SLO-53
27.3 Platišča SLO-53
27.3.1 Pri zavori na platiščih preverite obrabo/utrujenost  
 platišč SLO-54
27.3.2 Čiščenje in nega SLO-54
28. Pnevmatike in zračnice SLO-54
28.1 Preverjanje tlaka pnevmatik SLO-54
28.2 Pnevmatike brez zračnic SLO-55
28.3 Zračnice SLO-55
28.3.1 Ventili SLO-55

Kazalo

28.3.1.1 Ventili Sclaverand ali tekmovalni ventili SLO-55
28.3.1.2 Ventili Dunlop oz. Blitz in ventili Schrader oz. avtomobilski  
 ventil SLO-55
29. Odpravljanje okvar pnevmatike SLO-55
29.1 Razpiranje zavore SLO-56
29.1.1 Demontaža kolesa z zavoro z vrtenjem pedala nazaj SLO-56
29.1.2 Razpiranje stranske zavore z žico SLO-56
29.1.3 Razpiranje V zavore SLO-56
29.1.4 Odstranjevanje hidravlične zavore na platišču SLO-56
29.2 Demontaža kolesa SLO-56
29.2.1 Demontaža sprednjega kolesa SLO-56
29.2.2 Demontaža zadnjega kolesa SLO-56
29.2.2.1 Prestave: demontaža zadnjega kolesa SLO-56
29.2.2.2 Menjalnik v pestu: demontaža zadnjega kolesa SLO-56
29.3 Demontiranje pnevmatike in zračnice SLO-57
29.4 Krpanje zračnice SLO-57
29.5 Montaža pnevmatik in zračnice SLO-57
29.6 Vgradnja kolesa SLO-57
29.6.1 Vstavljanje sprednjega kolesa SLO-58
29.6.1.1 Osna matica: vstavljanje sprednjega kolesa SLO-58
29.6.1.2 Hitri vpenjalnik: vstavljanje sprednjega kolesa SLO-58
29.6.1.3 Vstavljanje vtične osi sprednjega kolesa SLO-58
29.6.2 Vstavljanje zadnjega kolesa SLO-58
29.6.2.1 Prestave: vstavljanje zadnjega kolesa SLO-58
29.6.2.2 Menjalnik v pestu: vstavljanje zadnjega kolesa SLO-58
30. Prtljažnik SLO-60
31. Prtljaga SLO-60
31.1 Košare za kolesa SLO-60
31.2 Otroški sedeži in prikolice SLO-61
31.2.1 Otroški sedeži SLO-61
31.2.2 Prikolica SLO-61
32. Prevoz kolesa SLO-62
32.1 Transport z avtomobilom ali avtodomom SLO-62
32.1.1 Karbonski okvir ali sestavni deli SLO-62
32.2 Transport z avtobusom, železnico in letalom SLO-62
33.  Zaščita proti kraji, manipulaciji in izgubi SLO-62
33.1 Naknadno naročilo ključev SLO-63
34. Čiščenje kolesa in njegovih sestavnih delov SLO-63
35. Električno kolo/S-električno kolo: shranjevanje SLO-64
36. Odstranjevanje med odpadke SLO-64
37. Garancijski predpisi SLO-64

37.1 Garancijski pogoji SLO-64
37.1.1 Pogoj za zahtevek iz garancije SLO-64
37.1.2 Izključitev garancije SLO-65
37.1.3 Obrabni deli SLO-65
38. Predaja SLO-66
38.1 Kontrola ob predaji in nastavitve SLO-66
38.2 Pogovor ob predaji SLO-67
39. Intervali vzdrževanja SLO-67
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1   Kratki rog
2   Ročaji kolesa
3   Zvonec
4   Krmilo
5   Komplet za upravljanje
6   Cev za upravljanje
7   Žaromet
8   Zaščitna pločevina
9   Vilice
10   Pnevmatiki
11   Zavorni kolut
12   Pesto sprednjega kolesa
13   Platišči
14   Napere
15   Zavora sprednjega kolesa
16   Kolesi
17   Motor
18   Pedali
19   Ročica
20   Veriga
21   Zobati venec
22   Pesto zadnjega kolesa
23   Stojalo
24   Vzvratna luč
25   Odsevnik
26   Prtljažnik
27   Sedlo
28   Opora sedla
29   Vpetje sedla
30   Cev sedeža
31   Zgornja cev
32   Akumulator
33   Spodnja cev

Električno treking kolo

Ta slika je le kot primer za naše kolesarje
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Ta slika je le kot primer za naše kolesarje
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1   Komplet za upravljanje
2   Sprednji del
3   Ročaji kolesa
4   Krmilo
5   Cev za upravljanje
6   Vilice 
7   Pnevmatiki
8   Pesto sprednjega kolesa
9   Kolesi 
10   Platišči
11   Zavorni kolut
12   Zavora sprednjega kolesae
13   Motor
14   Ročica
15   Veriga
16   Zobati venec
17   Pesto zadnjega kolesa
18   Zavora zadnjega kolesa
19   Sedež
20   Opora sedla
21   Vpetje sedla
22   Cev sedeža
23   Zgornja cev
24   Blažilnik
25   Spodnja cev
26   Akumulator

Električno gorsko kolo

Ta slika je le kot primer za naše kolesarje
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Treking kolo

Ta slika je le kot primer za naše kolesarje

1   Kratki rog
2   Ročaji kolesa
3   Zvonec
4   Krmilo
5   Komplet za upravljanje
6   Cev za upravljanje
7   Žaromet
8   Zaščitna pločevina
9   Vilice
10   Pnevmatiki
11   Zavorni kolut
12   Pesto sprednjega kolesa
13   Platišči
14   Napere
15   Zavora sprednjega kolesa
16   Kolesi
17   Pedali
18   Ročica
19   Jermen
20   Zobati venec
21   Pesto zadnjega kolesa
22   Stojalo
23   Vzvratna luč
24   Odsevnik
25   Prtljažnik
26   Sedež
27   Opora sedla
28   Vpetje sedla
29   Cev sedeža
30   Zgornja cev
31   Spodnja cev
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1   Komplet za upravljanje
2   Kratki rog
3   Krmilo
4   Ročica zavore
5   Cev za upravljanje
6   Ročaji kolesa
7   Vilice
8   Zavora sprednjega kolesa
9   Pnevmatiki
10   Pesto sprednjega kolesa
11   Kolesi
12   Platišči
13   Ročica
14   Veriga
15   Zobati venec
16   Pesto zadnjega kolesa
17   Sedlo
18   Opora sedla
19   Zavora zadnjega kolesa
20   Vpetje sedla
21   Cev sedeža
22   Zgornja cev
23   Spodnja cev
24   Pedali

Tekmovalno kolo

Ta slika je le kot primer za naše kolesarje
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1. Ta navodila in vsi drugi dokumenti

 Opozorila
Zelo hude poškodbe in/ali poškodbe opreme zaradi 
neupoštevanja navodil.

 ▪ Pred prvo uporabo kolesa natančno preberite ta 
navodila. Upoštevajte in preberite tudi vse druge 
priložene dokumente 
 4. Standardni obseg dobave S. SLO-9.

 ▪ Seznanite se z ustreznim prikazom in pomenom 
varnostnih navodil. 
 6. Varnost S. SLO-11. Če je kar koli nejasno 
se obrnite na svojega specializiranega prodajalca_
ko. 

 ▪ Prepričajte se, ali vam je specializirani prodajalec 
izročil vse dokumente, ki so bili priloženi kolesu ob 
dobavi  4. Standardni obseg dobave S. SLO-9.

 ▪ Ta navodila in vse druge dokumente shranite za 
poznejšo prebiranje. Ta navodila in vse druge 
dokumente predajte vsem, ki to kolo uporabljajo, 
vzdržujejo, popravljajo ali odstranjujejo med 
odpadke.

 ▪ Proizvajalčeva odgovornost, garancija in jamstvo, 
če obstajajo, so nični za poškodbe in škodo, ki 
nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil 
 37.1 Garancijski pogoji S. SLO-64.

Predvidevamo, da imate osnovno in zadostno znanje o 
ravnanju s kolesi. Kljub temu preberite celotna  
navodila in upoštevajte navodila posameznih sestavnih 
delov za posebne nastavitve.

Spoštovana nakupovalka, 
spoštovani kupec,
ta navodila vam bodo pomagala, da boste kolo uporabljali 
varno in v skladu z njegovim namenom, da bi lahko z njim 
lahko dolgo uživali.

Če vam kolo ni bilo dostavljeno v celoti sestavljeno in 
nastavljeno, se za vse nastavitve obrnite na prodajalko_ca.

 Opozorilo
Zelo hude poškodbe in/ali poškodbe opreme zaradi 
nepopolne montaže.

 ▪ Kolesa ne smete uporabljati, 
dokler niso vsi sestavni deli 
sestavljeni v skladu z navodili 
 4. Standardni obseg dobave 
S. SLO-9 in dokler niso priviti 
vsi vijaki/ matice ter vsi 
vijaki/matice z ustreznim 
navornim ključem zategnjeni do 
predpisanega navora 
 13. Zatezni navori za vijačne 
povezave S. SLO-19.

Sl. 1 Navorni ključ

2. Spletne strani
Dodatne informacije o kolesu dobite 
tudi na spletni strani blagovne znamke.

3. Vaš specializirani prodajalec_ka
Če imate vprašanja, se obrnite na enega od naših 
specializiranih prodajalcev_k. Vsi specializirani prodajalci_
ke na vašem območju so navedeni na spletnem mestu 
blagovne znamke.

4. Standardni obseg dobave
Kolo  
(brez  
motorja)

Električno kolo Električno kolo S

Prevod 
izvirnih  
navodil za 
uporabo  
Splošno

Izvirna navodila za 
uporabo – Splošno

Izvirna navodila za 
uporabo – Splošno

Prevod izvirnih 
navodil za uporabo 
– Sistem

Prevod izvirnih 
navodil za uporabo – 
Sistem

Prevod izjave 
EU o skladnosti/
Prevod izjave ZK o 
skladnosti

Prevod potrdila EU 
o skladnosti (Prevod 
potrdila o 
skladnosti)
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4.1 Prevod izvirnih navodil za uporabo – 
Splošno

Informacija 
Tako kolesa brez motorja kot kolesa z motorjem se 
v nadaljevanju imenujejo kolesa. Ko se del besedila 
nanaša le na eno od treh vrst koles, se imenuje kolo 
(brez motorja), električno kolo ali električno kolo S. Če 
ni razlikovanja, so mišljene vse tri vrste koles.

Ta prevod originalnih navodil za uporabo - Splošno opisuje 
delovanje, nego, vzdrževanje in odstranjevanje koles (brez 
motorja), električnih koles in električnih koles S.

4.2 Električno kolo/električno kolo S: Prevod 
izvirnih navodil za uporabo – Sistem
Sistemska navodila opisujejo najpomembnejše sestavne 
dele vašega električnega kolesa. To so običajno motor, 
zaslon, krmilni element, baterija in polnilec. Če priročnik 
ni priložen v tiskani obliki, ga lahko prenesete s spletnega 
mesta proizvajalca sistema.

Proizvajalec sistema Spletno mesto

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Električno kolo: Izjave o skladnosti
Z izjavami o skladnosti potrjujemo, da so izpolnjene 
vse varnostne zahteve direktiv, ki veljajo za polnilnik in 
električno kolo.

4.4 Električno kolo S: Potrdilo ES o 
skladnosti
Potrdilo ES o skladnosti dokazuje, da je električno kolo S  
skladno s standardi. Vsebuje  
tehnične podrobnosti in značilnosti električnega kolesa S.

5. Navodila za sestavne dele
V navodilih za sestavne dele boste našli pomembne 
informacije o uporabi in vzdrževanju delov, nameščenih 
na kolesu. Pogosto boste tam našli tudi informacije o 
morebitnih jamstvih. V nadaljevanju boste našli pregled 
proizvajalcev, s katerimi sodelujemo.

Proizvajalec Sestavni del Spletna stran

3 T  Vilice, 
 Krmilo, 

 Kratki rog

3tcycling.com

Abus  Ključavnica abus.de

Akros  Komplet za 
krmiljenje

acros.de

Axa  Osvetlitev, 
 Ključavnica

axasecurity.com

BBB Cycling  Krmilo bbbcycling.com

Brooks  Sedlo brooksengland.com

Büchel  Osvetlitev buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Osvetlitev bumm.de

byschulz  Opora sedla, 
 Hitri dvižnik

byschulz.com

Campagnolo  Veriga campagnolo.com

Continental  Pnevmatike conti-online.com

Crankbrothers  Kolesa crankbrothers.com

Curana  Zaščitna pločevina curana.com

Dt-Swiss  Pnevmatike, 
 Vilice, 
 Blažilnik

dtswiss.com

Easton  Pnevmatike, 
 Krmilo

eastoncycling.com

Proizvajalec Sestavni del Spletna stran

Ergon  Ročaji,  
 Sedlo

ergon-bike.com

Fizik  Sedlo fizik.it

Fox  Blažilnik,  
 Vilice, 
 Opora sedla

foxracingshox.de

Fsa  Garnitura ročic fullspeedahead.com

Fulcrum  Kolesa fulcrumwheels.com

Gates  Jermen gatescarbondrive.com

Hayes  Zavore hayesdiscbrake.com

Hebie  Ščitnik verige, 
 Zaščitna 

pločevina, 
 Stojalo 

hebie.de

Hermans  Ročaji, 
 Žarometi

herrmans.eu

JD  Opora sedla tranzx.com

Kindshock  Blažilniki,  
 Opora sedla

kindshock.com

KMC  Veriga kmcchain.de

KS  Opora sedla kssuspension.com

Magura  Zavora,  
 Blažilnik, 
 Vilice

magura.com

Manitou  Blažilnik,  
 Vilice

manitoumtb.com

Marzocchi  Vilice marzocchi.com

Mavic  Kolesa mavic.de

Maxxis  Pnevmatike maxxis.de

Mooncruiser  Krmilo ergotec.de

Novatec  Pesto novatecusa.net

Pinion  Garnitura ročic, 
 Prestave

pinion.eu

Prologo  Sedlo prologotouch.com
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Proizvajalec Sestavni del Spletna stran

Promax  Zavora promaxcomponents.
com

Prowheel  Garnitura ročic pro-wheel.com

Raceface  Platišča, 
 Krmilo

raceface.com

Racktime  Prtljažnik racktime.com

RockShox  Vilice sram.com

Rodi  Platišča cycling.rodi.pt

RST  Vilice rstsuspension.com

Samox  Garnitura ročic chainway.com

Schürmann  Platišča schuermann-rims.com

Schwalbe  Pnevmatike schwalbe.com

Selle  Sedlo selleroyal.com

Shimano  Zavora,  
 Veriga,  Pesto, 

 Prestavna ročica, 
 Prestave, 

 Zobati venec 

shimano.com

Spanninga  Zadnja luč spanninga.com

Speedlifter  Kratki rog  byschulz.com

Sr Suntour  Vilice srsuntour-cycling.com

Sram  Prestave sram.com

Supernova  Osvetlitev supernova-lights.com

Tektro  Zavora tektro.com

Trelock  Osvetlitev, 
 Ključavnica

trelock.de

Truvativ  Garnitura ročic sram.com

Tubus  Prtljažnik, 
 Zaščitna pločevina

tubus.com

Ursus  Stojalo ursus.it

Velo  Sedlo velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Ročaji westphal-gmbh.de

Wittkop  Sedlo wittkop.eu

6. Varnost
6.1  Opozorila, varnostni napotki in napotki 
Opozorila, varnostni napotki in napotki so strukturirani v 
skladu z naslednjo shemo:

Opozorilni znak in signalna beseda
Možna posledica in vzrok nevarnosti.

 ▪ Ukrep, ki ga je treba sprejeti, da bi se izognili 
nevarnosti.

Uporabljajo se različni opozorilni znaki in signalne besede, 
prilagojeni razmeram. 

 Opozorilo
Označuje možno nevarno situacijo. Če se situaciji ne 
izognete, lahko pride do smrti ali hudih poškodb.

 Previdnost
Označuje morebitno nevarno situacijo. Če se situaciji 
ne izognete, lahko pride do manjših ali lažjih poškodb.

Napotek 
Označuje možno škodljivo situacijo. Če se ji ne 
izognete, se lahko poškoduje izdelek ali nekaj v njegovi 
okolici.

Informacija 
Ta simbol označuje navodila za uporabo, posebej 
koristne ali pomembne informacije o izdelku ali 
njegovih dodatnih prednostih. To ni simbol za nevarno 
ali škodljivo stanje.

6.2 Splošna varnostna navodila

 Opozorila
Hude poškodbe glave zaradi padca brez kolesarske 
čelade.

 ▪ Med vožnjo vedno nosite kolesarsko čelado. 
Prepričajte se, ali se čelada pravilno prilega.

 ▪ Električno kolo S: če vozite S-električno kolo, morate 
po zakonu nositi čelado 
  7.2.2 Pravila vedenja S. SLO-14.

Hudi padci, nesreče in/ali globe zaradi neupošteva-
nja ustreznih nacionalnih prometnih predpisov in 
standardov.

 ▪ Pred uporabo kolesa v tujini se seznanite z 
zakonodajo, ki velja tam  7. Zakonske zahteve za 
udeležbo v cestnem prometu S. SLO-13.

 ▪ Vaše kolo mora izpolnjevati zahteve ustreznih 
nacionalnih predpisov o uporabi in veljavnih 
standardov. Če izvajate tehnične spremembe, 
upoštevajte te zahteve  7. Zakonske zahteve za 
udeležbo v cestnem prometu S. SLO-13.

Električno kolo: kazenske in resne kršitve zakonodaje 
o zavarovanju zaradi posebnih nastavitev električnega 
kolesa.

 ▪ Ne spreminjajte pogonskega sistema električnega 
kolesa. Če se mejna hitrost poveča nad 25 km/h in/
ali hitrost potisnega pripomočka poveča nad 6 km/h, 
je treba električno kolo registrirati in zavarovati 
 7. Zakonske zahteve za udeležbo v cestnem prometu 
S. SLO-13.
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 Opozorila
 ▪ Morda je mogoče na okvirju vašega električnega 

kolesa spremeniti velikost koles. To vpliva na 
končno hitrost. Spremembo velikosti koles lahko 
opravijo le v specializirani delavnici in po postopku, 
ki je za to predviden in ki smo ga odobrili. 

Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom. 

 ▪ Specializiranemu prodajalcu_ki dovolite, da vam 
predstavi delovanje in posebnosti kolesa ter 
njegovih sestavnih delov. Upoštevajte 
navodila za sestavne dele 
 5. Navodila za sestavne dele S. SLO-10.

 ▪ Kolo prilagodite svoji višini 
 14.4 Individualne nastavitve S. SLO-21.

 ▪ Električno kolo: priporočamo, da lahko mladi vozijo 
električno kolo šele po 14. letu starosti.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: vožnjo s podporo 
vadite na varnem mestu in preden se podate v 
promet. Vozite v najnižjem načinu podpore, dokler 
niste dovolj samozavestni za vožnjo v višjih načinih. 
Če se vam zdi situacija preveč nevarna, sestopite.

 ▪ Zaviranje vadite na varnem mestu 
in preden se odpravite v cestni promet. 
 23. Zavore S. SLO-32.

 ▪ Svoj način vožnje prilagodite razmeram na cesti. 
Upoštevajte na primer daljšo zavorno pot na mokrih 
ali poledenelih cestah. Pod takimi pogoji vozite 
previdno in zmanjšajte hitrost.

 ▪ Izogibajte se sunkovitemu krmiljenju in zaviranju. 
Če se vam zdi situacija preveč nevarna, sestopite.

 ▪ Bodite pripravljeni na zaviranje, zlasti nepreglednih  
mestih in po klancu navzdol.

 ▪ Nikoli ne vozite prostoročno. Lahko zelo grdo padete 
in ob storite prekršek, saj je zakonsko predpisano, 
da morate imeti na krmilu vedno vsaj eno roko  
7.4 Pravila obnašanja na spletu S. SLO-14.

 ▪ Osredotočite se na promet. Naj prikaz na zaslonu 
ali pametni telefon ne odvračata pozornosti. 
Priporočamo, da med kolesarjenjem ne poslušate 
glasbe prek slušalk.

 ▪ Pri zamenjavi konstrukcijskih in obrabnih delov 
uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Ob 
originalnih rezervnih delih se lahko uporabljajo tudi 
združljivi sestavni deli, ki smo jih izrecno odobrili.

 ▪ Pred ponovno uporabo kolesa zamenjajte 
poškodovane ali upognjene sestavne dele.  
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare delov, 
pomembnih za delovanje.

Hudi padci in nesreče zaradi razrahljanih ali zlomljenih 
sestavnih delov.

 ▪ Montažo in vse nastavitve naj opravijo v  
specializirani delavnici. Če 
morate nekaj zategniti sami, 
uporabite ustrezen navorni ključ 
in upoštevajte predpisane 
zatezne navore  13. Zatezni 
navori za vijačne povezave S. 
SLO-19. Premalo zategnjeni vijaki/ 
matice se lahko sprostijo, od-
trgajo ali zlomijo. Premočno 
zategnjeni vijaki/ matice lahko poškodujejo  
sestavne dele. 
Zatezne navore boste našli na sestavnih delih in v 
navodilih. Navori proizvajalcev sestavnih delov 
imajo prednost pred specifikacijami navora v teh 
navodilih 
 5. Navodila za sestavne dele S. SLO-10.

Sl. 2 Navorni ključ

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi neustrezne razsvetljave.

 ▪ V neugodnih svetlobnih razmerah  
(megla, dež, somrak, tema) vozite le ob zadostni 
osvetlitvi  7. Zakonske zahteve za udeležbo v 
cestnem prometu S. SLO-13.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: če ima vaše 
električno kolo/S-električno kolo rezervno luč 
priporočamo, da naj bo ta vedno vklopljena.

Hude poškodbe zaradi eksplozije akumulatorja.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: ne odpirajte 
akumulatorja. 

Napotki 
Pokvarjeni sestavni deli in razveljavljena garancija 
zaradi neustreznega popravila.

 ▪ V primeru težav s sestavnimi deli 
se obrnite na svojo specializirano delavnico.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: ne odpirajte 
motorja, 
zaslona, elementa upravljanja ali polnilnika. 

Poškodovani sestavni deli, ker kolo ni bilo varno 
parkirano in se je prevrnilo. 

 ▪ Kolo vedno parkirajte tako, da se ne more prevrniti. 
Če stojalo za kolo ni na voljo, ga lahko po potrebi 
namestite naknadno. Za to se obrnite na svojega 
specializiranega prodajalca_ko.

Informacija 
Električno kolo/S-električno kolo: raven emisije 
zvočnega tlaka z oceno A na ušesih voznika_ce je 
manjša od 70 dB(A). To pomeni, da hrup, ki ga med 
uporabo oddaja električno kolo/S električno kolo ne 
presega 70 dB(A).
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6.3 Karbon (ogljik): splošna varnostna 
navodila
Karbon (ogljik) je nerjaveč, zelo lahek in močan material, 
vendar potrebuje posebno pozornost. Tipični sestavni 
deli iz karbonskih vlaken so krmila, kratki rogovi, opore 
in ogrodja sedel, ročice, okvirji in vilice. Za navodila za 
uporabo tega materiala prosite svojega specializiranega 
prodajalca.

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki se 
lomijo.

 ▪ Karbonskih delov ne smete več uporabljati, če imajo 
razpoke ali so celo zlomljeni.

 ▪ Karbonskih delov nikoli ne izpostavljajte visokim 
temperaturam! Že v avtomobilu se pod močno 
sončno svetlobo lahko razvijejo temperature, ki 
ogrožajo varnost delov. Če niste povsem prepričani 
o celovitosti, preverite v specializirani delavnici in 
zamenjajte prizadete karbonske dele, če je treba.

 Previdnost
Lahke poškodbe zaradi karbonskih delcev.

 ▪ Karbonska vlakna so zelo tanka in trda. Zato s 
poškodovanimi karbonskimi deli ravnajte zelo 
previdno. Lahko se zgodi, da se posamezna vlakna 
odcepijo in štrlijo. Če pridejo v stik s kožo, obstaja 
nevarnost, da se poškodujete z majhnimi črepinjami.

7. Zakonske zahteve za udeležbo v 
cestnem prometu
Če s kolesom sodelujete v javnem cestnem prometu, morate 
upoštevati zakonske zahteve. Kršitve teh predpisov so 
prekrški in se kaznujejo z globami. V času pisanja tega 
priročnika (06/2021) so med drugim veljali naslednji 
predpisi:

7.1 Kolo (brez motorja)/električno kolo
V Evropi so električna kolesa s zakonsko obravnavana kot 
kolesa brez motorja, če ima njihov motor nazivno trajno 
moč 250 W in zagotavlja pomoč pri uporabi pedalov do 
hitrosti približno 25 km/h, pri hitrosti nad 25 km/h pa se 
pomoč izklopi. Zato za električna kolesa in njihove voznike 
na javnih cestah veljajo enake zahteve kot za kolesa brez 
motorja. Za električno kolo ne potrebujete vozniškega 
dovoljenja ali zavarovanja. Čelade niso obvezne, vendar jo 
zaradi lastne varnosti med vožnjo vedno nosite.

7.1.1 Predpisi za uporabo 
Če želite sodelovati v javnem cestnem prometu, mora imeti 
vaše kolo (brez motorja) ali električno kolo vsaj naslednje 
sestavne dele:

 ▪ zavore

 ▪ zvonec

 ▪ naprave za osvetlitev

V Nemčiji so na primer te svetlobne naprave obvezne (člen 
67 Zakona o varnosti v cestnem prometu (StVZO)): 
bel žaromet, rdeča zadnja luč, dva rumena odsevnika 
na vsakem pedalu in dva rumena odsevnika na vsakem 
kolesu (lahko tudi beli odsevni obročki na pnevmatikah ali 
platiščih).

Obstajajo tudi dodatne zahteve, ki so obravnavane v 
nacionalnih zakonih o predpisih o delovanju  7.3 Predpisi 
o uporabi na spletu S. SLO-14. Če sestavni deli, ki so v vaši 
državi zakonsko predpisani, niso bili vgrajeni na vaše kolo, 
jih morate namestiti, preden se odpravite na javne ceste.

7.1.2 Pravila vedenja
Če vozite kolo (brez motorja)/električno kolo po javnih ce-
stah, morate tudi vi, kot voznik_ca, upoštevati predpise. Ob 
specifičnih nacionalnih predpisih  7.4 Pravila obnašanja 
na spletu S. SLO-14 so to praviloma: 

 ▪ upoštevanje drugih udeležencev v prometu; 

 ▪ prepoved vožnje pod vplivom alkohola ali drog; 

 ▪ prepoved prostoročne vožnje;

 ▪ prepoved vožnje skozi rdečo luč;

 ▪ uporaba kolesarskih stez;

 ▪ vožnja na pravi strani ceste. 
Kolesarsko stezo morate 
uporabiti, tudi če se nahaja 
samo na drugi strani ceste in je 
na njej prometni znak za vožnjo 
s kolesom.

7.2 S-električno kolo
V Evropi so S-električna kolesa zakonsko razvrščena kot 
mopedi razreda L1e. Zanje veljajo drugačna pravila za 
uporabo in ravnanje na javnih cestah kot za kolesa brez 
motorja in električna kolesa:

7.2.1 Predpisi za uporabo
Če želite s S-električnim kolesom sodelovati v javnem 
cestnem prometu, morate upoštevati naslednje zakonske 
predpise:

 ▪ potrebujete potrdilo EU o skladnosti (Certificate of 
Conformity)  4.4 Električno kolo S: Potrdilo ES o 
skladnosti S. SLO-10;

 ▪ potrebujete obvezno zavarovanje; imeti morate tudi 
osvetljeno registrsko številko;

 ▪ potrebujete vozniško dovoljenje najmanj  
razreda AM;

Sl. 3 Posebne poti 
za kolesarje
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 ▪ na S-električnem kolesu mora biti nameščena troblja, 
ogledalo in stransko stojalo;

 ▪ S-električno kolo mora biti opremljeno z belim 
žarometom in rdečo zadnjo lučjo. Žaromet in zadnja 
luč morata biti med vožnjo stalno prižgana. Na vsakem 
pedalu morata biti dva rumena odsevnika in na vsakem 
kolesu po dva rumena odsevnika (lahko tudi beli odsevni 
obročki na pnevmatikah ali platiščih). Ob tem so za 
S-električna kolesa potrebni rumeni stranski odsevniki, 
ki so običajno pritrjeni na vilice. 

Obstajajo tudi dodatne zahteve, ki so obravnavane v 
nacionalnih zakonih o predpisih o delovanju  7.3 Predpisi 
o uporabi na spletu S. SLO-14. Če sestavni deli, ki so v vaši 
državi zakonsko predpisani, niso bili vgrajeni na vaše kolo, 
jih morate namestiti, preden se odpravite na javne ceste.

7.2.2 Pravila vedenja
Če vozite S-električno kolo  po javnih cestah, morate tudi 
vi, kot voznik_ca, upoštevati predpise. Ob specifičnih 
nacionalnih predpisih  7.4 Pravila obnašanja na spletu S. 
SLO-14 so to praviloma: 

 ▪ obvezna čelada. Priporočamo čelado po standardu NTA 
8776.

 ▪ upoštevanje drugih udeležencev v prometu; 

 ▪ prepoved vožnje pod vplivom alkohola ali drog; 

 ▪ prepoved vožnje skozi rdečo luč;

 ▪ uporaba kolesarskih stez 
v naselju le, če vozite brez 
pomoči motorja, ali to dovoljuje 
prometni znak Dovoljeno za 
mopede. V nasprotnem primeru 
morate voziti po cesti. Zunaj 
mest morate s S-električnim 
kolesom uporabljati kolesarske steze. Če to ni dovoljeno, 
je to je označeno z znakom Prepovedano za mopede.

Sl. 4 Prepoved za mopede

7.3 Predpisi o uporabi na spletu
Kode QR lahko poskenirate z ustreznim programom na 
svojem pametnem telefonu. To storite tako, da kamero za 
nekaj sekund usmerite v kodo QR. Nato sledite navodilom. 

Nemčija 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Francija 
Code de la Route

Velika Britanija 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Avatrija 
Fahrradordnung

Italija 
Codice della strada

Švica 
Odlok o tehničnih zahtevah za 
cestna vozila (VTS)

Španija 
Reglamento de Tráfico

7.4 Pravila obnašanja na spletu
Kode QR lahko poskenirate z ustreznim programom na 
svojem pametnem telefonu. To storite tako, da kamero za 
nekaj sekund usmerite v kodo QR. Nato sledite navodilom. 

Nemčija 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Velika Britanija 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Francija 
Code de la Route

Italija 
Codice della strada

Avatrija 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Švica 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Španija 
La ley del Tráfico 

8. Električno kolo/S-električno kolo: 
doseg
Ker na doseg vplivajo številni dejavniki, ga ni mogoče 
natančno napovedati. Na splošno velja: večja je poraba 
energije, krajši je doseg. Če se želite voziti na daljše 
razdalje, je priporočljivo, da s seboj vzamete nadomestno 
baterijo ali polnilnik. V nekaterih primerih na obseg močno 
vplivajo naslednji dejavniki:

 ▪ Izbrani način podpore: v načinu najvišje podpore 
porabite največ energije in doseg se zmanjša. Zato 
spreminjajte načine podpore. Z vetrom v hrbet, po 
klancu navzdol ali na ravnem odseku lahko vozite hitro 
tudi z načinom nižje podpore.

 ▪ Način prestavljanja: nizka hitrost pri vožnji s pedali v 
kombinaciji z visokimi prestavami prav tako povzroči 
veliko porabo energije. Zato pravočasno, zlasti pred 
začetkom vožnje, tekoče prestavite v nižjo prestavo, da 
ohranite stalno hitrost vožnje s pedali  24. Prestave 
kolesa S. SLO-37. 

 ▪ Obnašanje med vožnjo in s tem povezano število 
zagonov: ob pospeševanju porabite več energije. Zato 
vozite s stalno hitrostjo in gladko pretikajte prestave. 
Doseg se zmanjša tudi zaradi stalnega ustavljanja in 
zagona. Vozite predvidljivo!

 ▪ Profil in lastnosti poti: če se vzpenjate ali cesta ni ravna, 
stopate na pedala močneje. Senzor sile to zabeleži in 
tudi motor deluje močneje.

 ▪ Nasprotni veter in temperatura okolja: pritisk na pedala 
se poveča tudi pri nasprotnem vetru. Zaradi tega motor 
pomaga intenzivneje. Doseg se zmanjšuje tudi pri nižjih 
zunanjih temperaturah. Zato (npr. pozimi) vstavite 
akumulator v električno kolo šele tik pred začetkom 
vožnje.

 ▪ Skupna teža: manjša kot je skupna teža  12. Dovoljena 
skupna teža S. SLO-19, ki obremenjuje kolo, lažje je voziti.

 ▪ Položaj sedenja: poskrbite za dober položaj med 
vožnjo, ki je prilagojen vam, da boste lahko z malo 

truda premagovali daljše poti. Na ta način boste lahko 
povečali doseg, saj bo moral e-sistem zagotavljati 
manjšo podporo  14.4 Individualne nastavitve S. SLO-21. 

 ▪ Kotalni upor pnevmatik: lastnosti pnevmatik vplivajo 
na kotalni upor. Do tega pride, ko se pnevmatike med 
kotaljenjem deformirajo. Ob tem se izgublja energija. 
Na kotalni upor najbolj vpliva tlak v pnevmatikah. Če 
je tlak previsok ali prenizek, se poveča kotalni upor in 
motor mora zagotoviti večjo podporo  28.1 Preverjanje 
tlaka pnevmatik S. SLO-54. Na kotalni upor pa vplivajo tudi 
premer, širina in profil. 

 ▪ Stanje kolesa: boljše je stanje vašega kolesa, bolje bo 
vozilo. Zato poskrbite, da boste upoštevali vzdrževalne 
intervale 
 39. Intervali vzdrževanja S. SLO-67. 

 ▪ Model kolesa: tudi če je pogonski sistem enak, imajo 
lahko različni modeli koles različne dosege. To je 
odvisno od 
npr. vgrajenih sestavnih delov. Toda tudi pri enakih 
kolesih lahko pride do majhnih razlik v porabi energije 
zaradi odstopanj sestavnih delov sistema. 

 ▪ Polnjenje pametnega telefona: če pametni telefon 
priključite na zaslon in ga polnite, se porabi dodatna 
energija.

 ▪ Starost in stanje nege akumulatorja: veliko krajši čas 
delovanja po polnjenju pomeni, da je baterija izgubila 
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veliko kapacitete (zmožnost shranjevanja). Morebiti 
boste potrebovali novi baterijo. V tem primeru se 
obrnite na specializirano delavnico. Upoštevajte tudi 
opombe o uporabi baterije v sistemskih navodilih  4.2 
Električno kolo/električno kolo S: Prevod izvirnih navodil 
za uporabo – Sistem S. SLO-10.

9. Opis kolesa
9.1 Kolo (brez motorja)
Kolo je vozilo z vsaj dvema kolesoma, običajno enosledno 
vozilo. Poganja ga izključno uporaba pedal, tj. moč mišic 
osebe,  
ki se na njem vozi.

9.2 Električno kolo
Pri električnem kolesu, gre za kolo, ki ga poganja električni 
motor (angl. EPAC: Electrically power assisted cycle = 
električno gnano kolo). Podpira vas s pomožnim pogonom, 
ko je vklopljen podporni način in dokler poganjate pedale. 
Stopnjo podpore lahko uravnavate sami. Stopnjo podpore 
lahko nastavite v več načinih podpore  4.2 Električno 
kolo/električno kolo S: Prevod izvirnih navodil za uporabo 
– Sistem S. SLO-10. Podpora pogona je odvisna od sile, ki jo 
uporabljate pri vrtenju pedal, pogostosti poganjanja pedal 
in vozne hitrosti. Takoj ko prenehate vrteti pedala, izklopite 
asistenco, se izprazni baterija ali dosežete hitrost več 
kot 25 km/h, se asistenca pogona izklopi. Če želite voziti 
hitreje od 25 km/h, morate sami močneje vrteti pedala.

9.3 S-električno kolo
S pravnega vidika je S-električno kolo moped razreda 
L1e. Pri vožnji samo s pomočjo motorja ni dovoljeno 
voziti hitreje od 20 km/h. Hitrost nad to vrednostjo lahko 
dosežete le s kombinacijo moči motorja in lastne telesne 
moči. Ko dosežete hitrost približno 45 km/h, se podpora 
motorja izklopi.

10. Oznaka okvirja
Na okvirju kolesa so različne oznake, ki so vtisnjene ali 
nalepljene. V nadaljevanju boste izvedeli, kaj pomenijo. Ne 
odstranjujte oznak.

10.1 Številka okvirja
Številka okvirja je posebna koda, 
vtisnjena v okvir. V primeru kraje 
pomaga identificirati kolo. Zato je 
najbolje, da številko okvirja zapišete 
takoj po  
nakupu kolesa. Če številke okvirja ne 
najdete, se obrnite na specializirano 
servisno delavnico ali si oglejte 
spletno stran blagovne znamke.

10.2 S-električno kolo: FIN
Z identifikacijsko številko vozila 
(Fahrzeugidentifikationsnummer FIN) se lahko edinstveno 
označi vsako S-električno kolo. Številko FIN najdete na 
sedežni cevi na desni strani v smeri vožnje in na tovarniški 
ploščici  10.5 S-električno kolo: Tovarniška ploščica S. 
SLO-17 ter potrdilu EU o skladnosti  4.4 Električno kolo S: 
Potrdilo ES o skladnosti S. SLO-10.

... AT2100001
Sl. 5  
Številka okvira

Sl. 6 Identifikacijska številka kolesa (Fahrzeugidentifikationsnummer = FIN)

10.3 Kolo (brez motorja)/S-električno kolo: 
Serijska številka in številka izdelka
Serijska številka (S/N) in številka izdelka (P/N) označujeta 
kolo (brez motorja)/S-električno kolo in 
dajeta informacije o pogojih proizvodnje 
ter uporabljenih sestavnih delih. 

Ser. št.: 376784 082 
P/N: 628568224

Sl. 3 Nalepka S/N in številka P/N

Sl. 7 Možni položaji nalepk

10.4 Električno kolo: Tipska ploščica
Tipska tablica vsebuje različne podatke, ki opisujejo 
električno kolo in omogočajo njegovo prepoznavnost.
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Sl. 8 Tipska ploščica

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

Naslov in telefonska številka 
proizvajalca
Tip: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Leto proizvodnje 
20XX 
Ser. Št.: XXXXXXXXX
P/N: XXXXXXXXX
1  = XXX kg  2  = XXX kg  3  = XXX kg
4  = XXX km/h 5  = XXX kW

1   Predvidena uporaba

2  Znak CE

3   Kolo na  
električni pogon

4  Dovoljena skupna teža

5  Teža električnega kolesa

6  Model

7  Serijska številka

8   Znak UKCA

9   Električnega kolesa 
in sestavnih delov ne 
odvrzite med gospodinjske 
odpadke

10   Upoštevani  
evropski standard

11  Izklopna hitrost

12  Največja nazivna stalna moč

13   Naslov in telefonska številka 
proizvajalca

14  Leto izdelave

15  Številka izdelka

Sl. 9 Možni položaji tipske ploščice

10.5 S-električno kolo: Tovarniška ploščica
Tovarniška ploščica vsebuje različne podatke, ki opisujejo 
S-električno kolo in omogočajo njegovo prepoznavnost.

Proizvajalec 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

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

Sl. 10 Tovarniška ploščica

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Proizvajalec

2  Razred vozila

3  Homologacijska številka ES

4  Identifikacijska številka vozila

5  Hrup v mirovanju pri številu vrtljajev motorja

6  Največja nazivna stalna moč

7  Izklopna hitrost

8  Dovoljena skupna teža

Sl. 11 Položaj tovarniške ploščice

10.6 Kolo (brez motorja)/električno kolo: 
predvidena uporaba
Slika o predvideni uporabi je v bližini  
serijske številke in številke izdelka 
 10.3 Kolo (brez motorja)/S-električno kolo: Serijska 
številka in številka izdelka S. SLO-16 oz. na tipski ploščici 
 10.4 Električno kolo: Tipska ploščica S. SLO-16. Opisuje 
uporabo, za katero je vaše kolo (brez motorja)/električno 
kolo tehnično in konstrukcijsko zasnovano.

Proizvajalec in prodajalec nista odgovorna za kakršno koli 
drugo uporabo ali neupoštevanje varnostnih navodil v 
navodilih za uporabo in za morebitno nastalo škodo. Pred-
videna uporaba vključuje tudi skladnost s pogoji uporabe, 
vzdrževanja in servisiranja.

Informacija 
Oznaka vas ne odvezuje od dejstva, da mora vaše kolo 
(brez motorja)/električno kolo pri vožnji po javnih 
cestah izpolnjevati ustrezne nacionalne cestnopromet-
ne predpise, npr. v zvezi z osvetlitvijo  7.1 Kolo (brez 
motorja)/električno kolo S. SLO-13.
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Po
go

j Slika Vrsta kolesa 
(prim.) Predvideni namen uporabe Priporočljivo znanje 

vožnje

Predvidena 
višina 
spustov/
skokov

Predvideno območje 
povprečne hitrosti Opis

1

Mestna 
in urbana 
kolesa

Vožnje s poganjanje 
pedalov in prostočasne 
vožnje ob zmernem 
naporu

Posebno znanje 
vožnje ni potrebno.

< 15 cm 15 do 25 km/h Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem, ki se uporabljajo na običajnih 
utrjenih površinah, kjer so pnevmatike namenjene ohranjanju stika s tlemi pri 
povprečni hitrosti. Spusti (vožnja po stopnicah navzdol) so 
omejeni na največ 15 cm.

2

Treking in 
potovalna 
kolesa

Vožnje s poganjanje 
pedalov in prostočasne 
vožnje ob zmernem 
naporu

Posebno znanje 
vožnje ni potrebno.

< 15 cm 15 do 25 km/h Kolesa in električna kolesa, za katera velja pogoj 1 in ki se uporabljajo tudi na 
neasfaltiranih cestah in gramoznih poteh z zmernimi vzponi in spusti. V teh 
razmerah lahko pride do stika z neravnim terenom in izgube stika pnevmatike 
s podlago. Spusti (vožnja po stopnicah navzdol) so omejeni na največ 15 cm.

3

Kolesa za 
kros in 
maraton

Športne in tekmovalne 
vožnje z zmerno tehnično 
zahtevnostjo prog.

Potrebne so 
tehnične zmožnosti 
in vaja.

< 60 cm Ni relevantno Kolesa in električna kolesa, za katera veljata pogoja 1 in 2 in, ki se uporabljajo 
tudi na neurejenih poteh, neravnih neasfaltiranih cestah in zahtevnih terenih 
ter na javnih poteh, na katerih je za uporabo potrebno tehnično znanje. Skoki 
in spusti (vožnja po stopnicah navzdol) so omejeni na največ 60 cm

4

Gorska 
kolesa, 
pohodniška 
kolesa

Športne in tekmovalne 
vožnje z zelo izzivajočo 
tehnično zahtevnostjo 
prog.

Zahteva vozno 
tehnične zmožnosti, 
vajo in dobro 
obvladovanje 
kolesa ter vaje.

< 120 cm Ni relevantno Kolesa in električna kolesa, za katere veljajo pogoji 1, 2 in 3 in ki se 
uporabljajo za spuste na neurejenih poteh s hitrostmi, manjšimi od 40 km/h. 
Skoki so omejeni na največ 120 cm.

5

Kolesa za 
spuste, 
skakalna 
kolesa in 
kolesa 
freerider

Ekstremni šport Zahteva izjemne 
spretnosti vožnje, 
vajo in nadzor nad 
vožnjo.

> 120 cm Ni relevantno Kolesa in električna kolesa, za katere veljajo pogoji uporabe 1, 2, 3 in 4, in ki 
se uporabljajo za ekstremne skoke na neurejenih poteh ob hitrostih več kot 40 
km/h, ali v eni od teh kombinacij.

6

Tekmovalna 
kolesa, 
hitrostna 
kolesa in 
kolesa za 
triatlon

Športne in tekmovalne 
vožnje z velikim naporom

Zahteva izjemne 
spretnosti vožnje, 
vajo in nadzor nad 
vožnjo.

< 15 cm 30 do 55 km/h Kolesa in električna kolesa, za katere velja pogoj uporabe 1 in ki se 
uporabljajo za tekmovanja ali druge priložnosti ob visokih hitrostih več kot 50 
km/h, na primer za spuste in šprinte.
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11. Teža kolesa

Informacija 
Če želite izvedeti natančno težo svojega kolesa, vam 
priporočamo, da ga stehtate v specializirani delavnici. 
Večina trgovcev s kolesi ima profesionalne in natančne 
kolesarske tehtnice.

Električno kolo: največja teža vašega električnega 
kolesa  
je na tipski ploščici  10.4 Električno kolo: Tipska 
ploščica S. SLO-16.

12. Dovoljena skupna teža

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki 
odpovejo.

 ▪  Ne prekoračite dovoljene skupne teže kolesa, sicer 
se lahko deli, pomembni za varnost, zlomijo ali 
odpovejo. Tudi zavorni sistem je zasnovan le za 
dovoljeno skupno težo kolesa.  
Skupna teža = teža kolesa + teža kolesarja + teža 
prikolice + teža otroškega sedeža + teža prtljage in/
ali otroka.

Vrste koles
Dovoljena  
skupna teža

Kolo 130 kg
Kolo XXL/PLUS+ 170 kg
Električno kolo 130 kg1

Električno kolo XXL/PLUS+ 170 kg1

Gorska kolesa 110 kg
Električno kolo: električna gorska 
kolesa

120 kg1

Električno kolo: električna gorska 
kolesa

135 kg1

Električno kolo: električna gorska 
kolesa

150 kg1

tekmovalna kolesa 110 kg
Električno kolo: električna tekmovalna 
kolesa

120 kg1

S-električno kolo: vse vrste koles 120 ali 130 kg2

1  Električno kolo: največja dovoljena skupna teža vašega 
električnega kolesa je tudi na tipski ploščici  10.4 Električno 
kolo: Tipska ploščica S. SLO-16.

2   S-električno kolo: dovoljena skupna teža vašega kolesa S-pedelec 
je navedena tudi v certifikatu ES o skladnosti (Certificate of 
Conformity)  4.4 Električno kolo S: Potrdilo ES o skladnosti 
S. SLO-10 in na tovarniški ploščici  10.5 S-električno kolo: 
Tovarniška ploščica S. SLO-17.

13. Zatezni navori za vijačne povezave

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi razrahljanih ali zlomljenih 
sestavnih delov.

 ▪ Montažo in vse nastavitve naj opravijo v 
specializirani delavnici. Če morate nekaj zategniti 
sami, uporabite ustrezen navorni 
ključ in upoštevajte predpisane 
zatezne navore. Premalo 
zategnjeni vijaki/matice se lahko 
odvijejo, odtrgajo ali zlomijo. 
Premočno zategnjeni vijaki/matice 
lahko poškodujejo sestavne dele. 
Zatezne navore boste našli na 
sestavnih delih in v navodilih. 
Navori proizvajalcev sestavnih 
delov imajo prednost pred  
specifikacijami navora v teh 
navodilih 
 5. Navodila za sestavne dele S. 
SLO-10.

 ▪ Upoštevajte minimalno globino privijanja. Pri trdih 
aluminijevih zlitinah je to najmanj 1,4-kratnik 
premera vijaka.

 ▪ Karbon (ogljik): pri nekaterih karbonskih sestavnih 
delih so za varno pritrditev potrebni manjši navori 
kot pri kovinskih sestavnih delih. Preveliki navori 
lahko povzročijo skrite poškodbe, ki navzven morda 
niso vidne.

 ▪ Karbon (ogljik): karbonske dele je treba pritrditi 
s posebno montažno pasto. Pri karbonskih delih 
upoštevajte tudi druge, odstopajoče informacije ali 
oznake o priporočenih navorih.

Sl. 12  
Navorni ključ
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14. Pred prvo vožnjo 
14.1 Montaža pedalov
Proste pedale lahko namestite na naslednji način:

 Opozorilo
Hudi padci zaradi zlomljenih navojev  
ročice pedala.

 ▪ Pedali privijte naravnost.

1.  Oba navoja pedal premažite z mazivom (mastjo).
2.  Desni pedal (oznaka »R«) privijete v desno  

ročico pedala z obračanjem v desno.
3.  Privijte levi pedal (z oznako »L«) 

v levo ročico pedala v levo.
4.  Zategnite obe pedali v smeri sprednjega kolesa.

Sl. 13  Montaža pedalov

Smer vožnje

Vijačni spoj Navoj Zatezni navor

Karbonsko krmilo, vpetje 
stebla

M5 | M6 5 Nm

Ročaji kolesa, ki se lahko 
privijejo

M4 | M5 3 Nm | 5 Nm

Pritrdilni vijak prostega 
teka

ni pod. 40 Nm

Kaseta, pritrdilni obroč ni pod. 30 Nm

Pedal 9/16" 30 Nm

Zavora za tekmovalno kolo 
(stranski vlek)

M6 10 Nm

Opora sedla, vpetje sedla M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Opora sedla, bat sedla M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Preklopno oko M10x1 16 Nm

Sedlo kolutne zavore, 
Shimano, IS in PM

M6 6 - 8 Nm

Sedlo kolutne zavore, 
AVID, IS in PM

M6 8 - 10 Nm

Sedlo kolutne zavore, 
Magura, IS in PM

M6 6 Nm

Prestavna ročica M5 5 Nm

Ročica gonilke, jeklo M8x1 40 Nm

Ročica gonilke, aluminij M8x1 40 Nm

Ležaj gonilke BSA Po proizvajalčevih 
navedbah

Objemka sprednjega 
menjalnika

M5 5 Nm

V zavora, pritrdilni vijak M6 10 Nm

Kratki ro, poševni stožec M8 23 Nm

Informacija 
 ▪ Vijake in vijačne matice zategnite ali zapahnite tako, 

da jih zavrtite v smeri urnega kazalca (v desno). 
Vijake ali matice lahko sprostite tako, da jih zavrtite 
v nasprotni smeri urnega kazalca (v levo).

 ▪ Nastavitvene vijake lahko obrnete v  
levo (v nasprotni smeri urnega kazalca) in v desno  
(v smeri urnega kazalca).

Vijačni spoj Navoj Zatezni navor

Osna matica, spredaj Spl. 30 Nm

Osna matica, zadaj Spl. 35 - 45 Nm

Kratki rog Ahead, 
steblo vilic

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Kratki rog Ahead, vpetje 
krmila

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Kratki rog Ahead, 
nastavitev kota

M6 10 Nm

Konec krmila, zunanje 
vpetje

M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Zavora, obloga M6 10 Nm

Zavora, vpetje žice M6 10 Nm

Zavorna ročica M5 5 Nm

Karbonski okvir, vpenjalna 
objemka sedla

M5 | M6 5 Nm

Karbonski okvir, nosilec 
steklenice za napitke

M5 5 Nm

Karbonski okvir, objemka 
sprednjega menjalnika

M5 4 Nm

Karbonsko krmilo, vpetje 
prestavne ročice

M5 3 Nm

Karbonsko krmilo, vpetje 
zavorne ročice

M5 3 Nm

Karbonsko krmilo, vpetje 
krmila

M5 5 Nm
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14.1.1 Pedali s sistemom klik

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Pedala s sistemom klik uporabljajte le z za to 
predvidenimi ploščicami čevljev in obutvijo. Z 
drugimi čevlji lahko zdrsnete s pedal.

 ▪ Predhodno, ko stojite, vadite zaskočitev na pedal  
in sprostitev čevlja s pedala.

 ▪ Preberite navodila za uporabo proizvajalca pedal in 
čevljev  5. Navodila za sestavne dele S. SLO-10.

Pedala s sistemom klik omogočajo trdno povezavo stopal s 
pedali. Pedala s sistemom klik se uporabljajo predvsem pri 
tekmovalnih in gorskih kolesih (MTB).

14.2 Osvetlitev

 Opozorilo
Hude nesreče zaradi manjkajoče osvetlitve.

 ▪ Izpad ali motnja pri svetlobni opremi lahko pri 
vožnji v temi povzroči hude nesreče. Odpravite 
napako v specializirani delavnici in šele nato nadal-
jujte z vožnjo.

14.2.1 Namestitev osvetlitve
Opremite svoje kolo v skladu z državo, v kateri nameravate 
voziti  7. Zakonske zahteve za udeležbo v cestnem prometu 
S. SLO-13. Če so bili odsevniki le priloženi, jih lahko pritrdite 
tako, da jih namestite tako, da jih držite med dvema 
špicama in ju nato premikate navznoter, dokler se ne 
zatakneta v obe špici.

14.2.2 Kolesa: vklop in izklop luči
Na naših kolesih brez motorja sta običajno vgrajena 
pomožna dinama. Ta se nahajata v pestu sprednjega kolesa 
in med vožnjo proizvajata električni tok. Pri nekaterih 
modelih lahko upravljate osvetlitev s stikalom za vklop/
izklop na žarometu. Hkrati lahko vklopite  
ali izklopite tudi zadnjo luč.

14.2.3 Električna kolesa/S-električna kolesa: 
vklop in izklop luči oz. obveznost stalne 
osvetlitve
Električna kolesa/S-električna 
kolesa prejmejo tok za 
razsvetljavo iz E-sistema. 
Osvetlitev vklopite in izklopite 
običajno prek zaslona in 
elementov upravljanja. Osvetlitve 
pri S-električnih kolesih ni 
mogoče izklopiti.  Njihova 
osvetlitev je stalna. Upoštevajte 
tudi pojasnila v  4.2 Električno 
kolo/električno kolo S: Prevod 
izvirnih navodil za uporabo – 
Sistem S. SLO-10. Pri nekaterih modelih je na krmilu tudi 
tipka, s katero lahko vklopite ali izklopite dolge luči. Tudi 
če vam motor med vožnjo ne pomaga več, ostane nekaj 
preostalega toka za osvetlitev. Vendar pazite, da se ne 
boste nenadoma znašli brez delujoče luči; vedno imejte npr. 
pri sebi rezervni akumulator oziroma načrtujte svoje ture 
tako, da boste lahko akumulator napolnili na poti.

Sl. 14 Dolga luč

14.3 Nadomestne luči
Glede na vrsto naprave za osvetljevanje, s katero je 
opremljeno vaše kolo, boste potrebovali kot nadomestilo 
različne nadomestne sisteme za osvetlitev. V naslednji 
preglednici lahko preverite, kateri sistem potrebujete:

Vrsta osvetlitve Električno napajanje

Žarometi (žarilka) 6 V 2,4 W

Halogenski žarometi 6 V 2,4 W

Zadnja luč 6 V 0,6 W

Zadnja luč s parkirno lučko 6 V 0,6 W

Osvetlitev 
z LED-sijalkami

LED-sijalk ni mogoče 
zamenjati

Pomožni dinamo 6 V 3 W

14.4 Individualne nastavitve
Pred prvo vožnjo s kolesom morate vi ali prodajalec_ka 
kolesa nastaviti kolo na vašo telesno višino. Za udobno in 
varno sedenje na kolesu lahko:

 ▪ nastavite višino sedeža. 
 17.1 Nastavitev višine sedeža S. SLO-24

 ▪ nastavite položaj in nagib sedla. 
 18. Nastavitev položaja in nagiba sedla S. SLO-26

 ▪ spremenite položaj in višino krmila. 
 19. Nastavitev krmila in kratkih rogov S. SLO-28

 ▪ spremenite položaja ročajev kolesa. 
 20. Spreminjanje položaja ročajev kolesa S. SLO-29

 ▪ spremenite položaja zavornih ročic. 
 23.4 Zavorna ročica S. SLO-34

 ▪ spremenite položaja prestavnih ročic. 
 24.1 Spreminjanje položaja elementov upravljanja S. 
SLO-38

Ko je vaše kolo prilagojeno po vaši meri s pomočjo poglavja 
 15. Pred vsako vožnjo S. SLO-22, preverite, ali je vaše kolo 
pripravljeno za vožnjo. 
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14.5 Vadba zaviranja
Ker se lahko vsako kolo glede na zavorni sistem odzove 
nekoliko drugače, se morate seznaniti s pravilno tehniko 
zaviranja. Preden se vključite v promet, vadite zaviranje na 
varnem mestu. Vadite, dokler ne boste dovolj samozavestni 
 23. Zavore S. SLO-32. 

15. Pred vsako vožnjo

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Ne vozite se s kolesom, če ni v celoti sestavljeno. Če 
potrebujete pomoč pri sestavljanju, se obrnite na 
specializirano delavnico.

 ▪ Ne vozite kolesa, če ni v popolnem tehnično 
brezhibnem stanju. Če niste prepričani, prosite, da 
ga preverijo pri specializiranem prodajalcu_ki. Naj 
vam zamenjajo nedelujoče in poškodovane dele.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: če med vožnjo z 
električnim kolesom/S-električnim kolesom pride 
do težav, takoj prenehajte z vožnjo in obiščite 
specializirano delavnico.

Svoje kolo preglejte pred vsako vožnjo in po njej, po 
vsakem prevozu in po vsakem parkiranju brez nadzora. Za 
pomoč uporabite naslednji seznam za preverjanje.

15.1 Seznam za preverjanje

Sestavni del Preskus
Okvir/vilice Okvir  16. Okvir kolesa S. SLO-23 in 

vilice  22. Vilice kolesa S. SLO-31 
preverite, da nimajo vidnih zunanjih 
deformacij, razpok in poškodb.

Vzmetni elementi Preverite delovanje, nastavitev in 
varno pritrditev.

Krmilo/kratki rog Preverite pravilen položaj in 
pravilno, trdno pritrditev  19. 
Nastavitev krmila in kratkih rogov 
S. SLO-28.
Preverite delovanje zvonca in 
njegovo pravilno, trdno pritrditev.

Sedlo/opora sedla Preverite, ali se hitri vpenjalniki 
dobro prilegajo. Hitri vpenjalniki 
morajo biti zaprti  17.1.2 Pritrdi-
tev s hitrim vpenjalnikom S. SLO-24.
Preverite pravilen položaj in 
pravilno ter varno pritrditev 
 17. Višina sedeža S. SLO-23, 
 18. Nastavitev položaja in nagiba 
sedla S. SLO-26.

Kolesa Preverite stanje pnevmatik 
(poškodbe, tujki, globina profila), 
pravilni tek in tlak v pnevmatikah  
28. Pnevmatike in zračnice S. SLO-54.
Preverite trdno pritrjenost ventilov 
 28.3.1 Ventili S. SLO-55.
Vizuelno preglejte napere in platišča 
glede poškodb in obrabe  27.3 
Platišča S. SLO-53.
Preverite pravilno, trdno pritrjenost 
hitrega napenjalnika/vtične osi 
 27.1 Pritrditev koles s hitrimi 
vpenjalniki S. SLO-52,  27.2 
Pritrditev kolesa z vtičnimi osmi S. 
SLO-53.

Sestavni del Preskus
Veriga ali jermen Preverjanje obrabe in poškodb 

verige, jermena, malega zobnika in 
verižnikov  25. Veriga S. SLO-49,  
26. Jermen S. SLO-50.

Zavore Preverjanje delovanja zavor, 
vključno z zavorno ročico  23.4 
Zavorna ročica S. SLO-34 in pravilne 
ter trdne pritrjenosti.
Kontrolni pregled zavornih oblog/
zavornih kolutov  23.6 Zamenjava 
zavornih oblog S. SLO-36.
Preverite zatesnjenost cevi in 
priključkov (hidravlične zavore).

Kabli, zavorni 
kabli in cevi, 
cevi in kabli za 
prestavljanje

Preverite, ali so vsi kabli,  
napeljave in vodi nepoškodovani in 
niso prepognjeni. 

Osvetlitev Preverjanje delovanja in nastavitev 
svetlobne naprave  14.2 Osvetlitev 
S. SLO-21.
Preverite prisotnost odsevnikov v 
skladu z veljavnimi nacionalnimi 
prometnimi predpisi  7. Zakonske 
zahteve za udeležbo v cestnem 
prometu S. SLO-13.

Vijačni spoji Preverite, ali so vse vijačne 
povezave zategnjene v skladu s 
specifikacijami  13. Zatezni navori 
za vijačne povezave S. SLO-19.

Prtljaga Preverite varno pritrjenost.
Upoštevajte največjo obremenitev in 
skupno težo  12. Dovoljena skupna 
teža S. SLO-19,  30. Prtljažnik S. 
SLO-60.
Prtljago razporedite tako, da 
je zagotovljena enakomerna 
porazdelitev teže. Tako boste 
zagotovili varnejše vozne lastnosti.
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Sestavni del Preskus
Karbonski okvir 
in deli  6.3 
Karbon (ogljik): 
splošna varnostna 
navodila S. SLO-13

Preglejte površino, če na njej 
obstajajo spremembe (odkruški, 
globoke praske, luknje)
Preverite trdnost okvirja in 
sestavnih delov
Prisluhnite nenavadnim zvokom, 
npr. škripanju ali prasketanju. 

16. Okvir kolesa

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki se 
lomijo.

 ▪ Nikoli ne vozite z ukrivljenim ali razpokanim 
okvirjem.

 ▪ Po nesreči ali padcu je treba kolo pred ponovno 
uporabo pregledati v specializirani delavnici. 
Neodkrite okvare lahko povzročijo nesreče.

Oblika okvirja je odvisna od vrste kolesa in njegove 
funkcije. Okvirji so izdelani iz različnih materialov, na 
primer iz jekla, aluminijevih zlitin ali karbona (ogljikovih 
vlaken). Če imate okvir iz karbona, obvezno preberite  6.3 
Karbon (ogljik): splošna varnostna navodila S. SLO-13.

16.1 Aluminijasti in jekleni okvirji: valji za 
kolo
Uporaba ni odobrena za električna kolesa in S-električna 
kolesa Pri kolesih brez motorja z aluminijastimi in 
jeklenimi okvirji se lahko valji za kolo uporabljajo z 
vpetjem osi zadnjega kolesa. Če ima zadnje kolo kolesa 
vtično os R.A.T., ga je mogoče na valje za kolo pritrditi le 
s pomočjo adapterja. Ustrezno osno matico lahko dobite v 
specializirani delavnici.

16.2 Karbonski okvir: valji za kolo

Napotek 
Karbonskih okvirjev ne vpenjajte v valje za kolo z 
vpenjanjem osi zadnjega kolesa. Karbonski okvirji 
običajno niso zasnovani za uporabo takšne sile in se 
lahko med treningom poškodujejo. Vendar obstajajo 
izjeme. V specializirani delavnici ali na spletni strani 
blagovne znamke preverite, ali je z vašim kolesom 
mogoče uporabljati valje za kolo.

16.3 Karbonski okvir: montažno stojalo
Če želite karbonski okvir pritrditi v montažno stojalo, ga 
vpnite le na oporo sedla, sicer lahko vpenjalni mehanizem 
povzroči vidne ali skrite poškodbe na okvirju 
 6.3 Karbon (ogljik): splošna varnostna navodila S. SLO-13. 
Če ima vaše kolo karbonsko oporo sedla, vam priporočamo, 
da za ta dela namestite aluminijasto ali jekleno oporo.

16.4 Okvir z zadnjim vzmetenjem
V tem primeru zadnji del glavnega okvirja ni tog, temveč je 
gibljivo uležajen in je vzmeten in blažen z amortizerjem. Za 
nastavitev elementov vzmetenja se obrnite na 
specializirano delavnico. 

Informacija 
Ob prevzemu kolesa vam mora specializirani prodajalec 
nastaviti vzmetenje, prilagojeno vam. Možno je, da 
bosta vaše kolo in položaj sedenja videti drugače in ga 
boste čutili med vožnjo drugače, kot ste vajeni doslej. 
Vzmetenje mora biti nastavljeno tako, da se pri vožnji 
čez oviro odziva mehko in se ne prenaša. Zato se mora 
že med sedenjem na kolesu nekoliko ugrezniti.

Sl. 15 Vzmeteni okvir

16.5 Čiščenje in nega
Z mehko krtačo s kolesa očistite grobo umazanijo. Pazite, 
da ne opraskate okvirja. Trdovratno umazanijo lahko 
odstranite z gobo in vodo ali čistilom za kolesa. Za čiščenje 
nikoli ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika. Ta lahko 
poškoduje elektronske sestavne dele. Če so na okvirju 
elementi za vzmetenje, jih lahko redno čistite z rahlo 
vlažno krpo. Poškodbe barve in rjaste lise lahko popravite v 
specializirani delavnici.

17. Višina sedeža

 Opozorila
Hudi padci zaradi napačnih nastavitev.

 ▪ Priporočamo, da vse montaže  
in nastavitve opravi specializirani  
prodajalec_ka. Če želite nekaj zategniti sami, 
je nujno, da upoštevate 
 13. Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19. 

Na ta način določite optimalno višino sedeža za svojo 
telesno velikost:
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17.1.1 Pritrditev z vpenjalnim vijakom opore 
sedla

Sl. 18 Različice sponk opore sedla

Oblika  
pokrova

Vijak 
sponke 
opore 
sedla

Vijak 
sponke 
opore 
sedla Vijak 

sponke 
opore 
sedla

1.  Če so vijaki objemke opore sedla pokriti z oblikovnim 
pokrovom, ga morate pred začetkom nastavitev najprej 
nekoliko potisniti navzgor. 

2.  Z imbus ključem sprostite vijak_e objemke opore 
sedla tako, da jih zavrtite v levo. Pazite, da vijakov ne 
zavrtite prek upora.

3.  Oporo sedla prestavite v želeni položaj.
4.  Z navornim ključem ponovno zategnite vijak(e) 

objemke opore sedla tako, da jih zavrtite v desno do 
predpisanega navora  13. Zatezni navori za vijačne 
povezave S. SLO-19.

5.  Če je na sedežu oblikovni pokrov, ki ščiti vijak_e 
objemke sedeža, ga lahko zdaj ponovno potisnete 
navzdol.

6.  Preverite, ali je sedež trdno nameščen, tako da 
ga poskušate zasukati.

17.1.2 Pritrditev s hitrim vpenjalnikom

 Opozorilo
Hude poškodbe zaradi opore sedeža, ki se loči ali zlomi.

 ▪ Vpenjalna ročica mora biti pravilno zaprta in šele 
nato se lahko odpeljete.

Napenjalna 
ročica

Sl. 19a Odprta napenjalna ročica Sl. 19b Zaprta napenjalna ročica

1.  Vpenjalno ročico odprete tako, da jo preklopite za 
180˚. Zdaj mora biti viden napis OPEN/ODPRTO.

2.  Oporo sedla prestavite v želeni položaj.
3.  Vpenjalno ročico zaprete tako, da jo preklopite nazaj 

za 180˚. Zdaj mora biti viden napis CLOSE/ZAPRTO. 
Na začetku giba zapiranja mora biti do polovice poti 
vzvod lahko gibljiv. Nato se mora sila na vzvod močno 
povečati, vzvod pa mora biti na koncu težko gibljiv.

4.  a) Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira prelahko, 
je treba povečati prednapetost: to storite tako, da 
odprete vpenjalno ročico in potisnete oporo sedla v 
želeni položaj. Nato držite vpenjalno ročico in zavrtite 
vpenjalno matico na nasprotni strani v desno. Ali je 
bila dosežena pravilna prednapetost preverite tako, da 
zaprete vpenjalno ročico. 
b  Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira težko, je 
treba prednapetost zmanjšati: to storite tako, da 

1.  sedite na sedlo kolesa in se  
hkrati naslonite na steno.

2.  Postavite ročico pedala  
na najnižjo točko na strani, 
ki je obrnjena od stene.

3.  Peto postavite na  
pedal.  Vaša noga mora  
biti popolnoma iztegnjena.

4.  Dvignite sedlo,  
če noga s peto ni popolnoma  
iztegnjena na pedalu. 
 Če ne morete  
doseči pedala,  
spustite sedlo nižje.

17.1 Nastavitev višine sedeža

 Opozorilo
Hude poškodbe zaradi opore sedla, ki se zapogne ali 
zlomi.

 ▪ Opora sedla mora biti vs-
tavljena vsaj 10 cm globoko 
v sedežno cev. Najmanjša 
globina vstavljanja 10 cm 
velja tudi, če so v navodilih 
za sestavne dele ali na sami 
opori sedla navedene manjše 
globine vstavljanja.

10 cm

Sl. 17  
Najmanjša vtična globina

Višino sedeža lahko nastavite s pomočjo opore sedla. Opora 
sedla se vstavi v sedežno cev kolesa in se pritrdi z zunanjo 
ali vgrajeno objemko opore sedla. Objemka opore sedla se 
zategne z enim ali dvema vijakoma za objemko opore sedla 
ali s hitrim vpenjalnikom z vpenjalno ročico.

k 3. Iztegnite nogo

Sl. 16 
Iztegnite nogo
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odprete vpenjalno ročico in potisnete oporo sedla v 
želeni položaj. Nato držite vpenjalno ročico in zavrtite 
vpenjalno matico na nasprotni strani v levo. Ali je bila 
dosežena pravilna prednapetost preverite tako, da 
zaprete vpenjalno ročico.

5.  Zaprite vpenjalno ročico. Ročica se mora prilegati 
tako, da je ni mogoče odpreti nehote.

6.  Preverite, ali je sedež trdno nameščen, tako da ga 
poskušate zasukati.

17.2 Ugrezljiva opora sedla

 Opozorilo
Hudi padci zaradi blokade zadnjega kolesa.

 ▪ Pred prvo vožnjo preverite, ali je zadnje kolo 
blokirano zaradi spuščanja sedežne opore. Če se 
sedež v najnižjem položaju dotika zadnjega kolesa, 
je treba zmanjšati globino vpetja sedežne opore. 
Ob tem pa upoštevajte, da mora biti opora sedla 
vtaknjena v sedežno cev vsaj 10 cm.

Informacija 
Če želite na svoje kolo naknadno namestiti  
ugrezljivo sedežno oporo, so lahko zatezni navori za 
vijak/vijake  
sedežne opore manjši kot na sponki sedežne opore ali v 
navodilih sestavnih delov.

Vijak za nastavljanje

Vijak

Sl. 20 Ugrezljiva opora sedla Sl. 21 Element upravljanja

Ročica

Če ima vaše kolo ugrezljivo oporo sedla, lahko prilagajate 
višino opore sedla med vožnjo. Ta se upravlja z elementom 
upravljanja na krmilu. S pritiskom na ročico dvignete ali 
spustite oporo sedla. Ko ročico ponovno sprostite, je opora 
sedla zapahnjena v ustreznem položaju.

17.2.1 Namestitev elementa upravljanja
1.  Vijak na elementu upravljanja sprostite tako, da ga 

obrnete za dva do tri obrate v levo. 
2.  Element upravljanja premaknite v želeni položaj.
3.  Vijak znova zategnite s predpisanim navorom in 

navornim ključem 
v desno  13. Zatezni navori za vijačne povezave S. 
SLO-19 

17.2.2 Spreminjanje pritiska ročice
Če se ročica težko pritiska, je morda smiselno zmanjšati 
napetost kabla:

1.  za zmanjšanje napetosti zavrtite nastavitveni vijak za 
en do dva obrata v levo.

Če je ročico mogoče pritisniti prelahko in je napetost  
prenizka, je morda smiselno povečati napetost:

2.  Obrnite nastavitveni vijak v nasprotni smeri urinega 
kazalca, da povečate napetost kabla.

17.3 Vzmetena opora sedla
Za nastavitev vzmetnih elementov opore sedla se obrnite 
na specializiranega trgovca.

17.3.1 Vijak za nastavitev prednapetosti 
vzmeti
Če vijak za nastavitev prednapetosti vzmeti štrli iz opore 
sedla, je treba to napako odpraviti:

Vijak za 
nastavitev 
prednapetosti 
vzmeti

Sl. 22 
Vzmetena opora sedla

Vijak za nastavljanje 
ne sme štrleti iz opore 
sedla

1.  Odstranitev opore sedla 
 17.1 Nastavitev višine sedeža S. SLO-24. 

2.  Če vijak za nastavitev prednapetosti vzmeti štrli iz 
opore sedla, ga lahko z imbus ključem obrnete nazaj 
v desno.

3.  Zamenjava opore sedla 
 17.1 Nastavitev višine sedeža S. SLO-24. 

17.4 Čiščenje in nega
Umazanija se pogosto nabira na opori sedla in v zgornjem 
delu sedežne cevi. Oboje očistite z rahlo vlažno krpo. Za to 
boste morda morali odstraniti oporo sedla. Če imate kolo z 
aluminijastim okvirjem in aluminijasto oporo sedla, lahko 
na notranjo stran sedežne cevi nanesete tanek sloj ustrezne 
masti. Pri karbonskih ali aluminijastih okvirjih s karbonsko 
ali aluminijasto oporo sedla uporabite ustrezno karbonsko 
pasto. Če niste prepričani, katero mazivo ali karbonsko 
pasto uporabiti, se posvetujte s specializirano delavnico.
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18.1 Privijanje opore sedla: Nastavitev 
položaja sedenja

STOP

STOP

STOP

STOP

Vpenjalni vijak
Opornik sedla

Prečka sedla

Sl. 23 Nastavitev položaja sedeža

1.  Premikanje sedla: Odvijte vpenjalni vijak tako, da ga 
obračajte v levo. Vijak zavrtite največ za dva do tri 
obrate, sicer lahko celoten mehanizem razpade.

2.  Sedlo premaknite vodoravno. Ostanite znotraj 
oznake in pazite (npr. z vodno tehtnico), da je sedlo v 
vodoravni legi.

3.  Nagib sedla: Večina voznikov_c se počuti bolje s 
sedlom, ki je poravnano vodoravno. Če pa vam je ljubši 
rahel nagib sedla, izpustite vodoravno poravnavo iz 
točke 2. in jo po potrebi prilagodite. 

4.  Zategnite vpenjalni vijak tako, da ga z navornim 
ključem zavrtite v desno do predpisanega navora 
 13. Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19. 
Prepričajte se, ali je vpenjalni vijak ravno in do konca 
privit v matico.

5.  Prepričajte se, ali se ponovno zategnjeno sedlo 
ne nagiba, in preizkus opravite tako, da z rokami 
izmenično obremenite konico in konec. Vpenjalni vijak 
sedla še enkrat zategnite po približno 50 km  13. 
Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19.

18. Nastavitev položaja in nagiba sedla

 Opozorila
Hudi padci zaradi napačnih nastavitev.

 ▪ Priporočamo, da vsa montažna dela in nastavitve 
opravite v specializirani delavnici. Če želite nekaj 
zategniti sami, je nujno, da upoštevate  13. Zatezni 
navori za vijačne povezave S. SLO-19.

Hudi padci zaradi zlomljenih prečk sedla.

 ▪ Nikoli ne vpenjajte sedla v loke okvira sedla, temveč 
vedno v ravnem delu. Sedlo premikajte le znotraj 
ravnega območja in znotraj označbe.

Večina hudih padcev je posledica tega, da so se 
pritrdilni vijaki iztrgali iz matic.

 ▪ Vpenjalne vijake privijte v matico ravno in do konca.

Sedla kolesa so sestavljena iz zadnje glavne sedežne 
površine in sprednjega nosu sedla. Običajno so na oporo 
sedla pritrjena z enim ali dvema vpenjalnima vijakoma. 
Položaj in naklon sedel lahko prilagodite tako, da sprostite 
in zategnete vpenjalne vijake.

18.2 Opora sedla z dvema vijakoma I: 
nastavitev položaja sedenja

STOP

STOP

STOP

STOP

Opornik sedla

Prečka sedlo

Sl. 24a Nastavitev položaja sedeža

Vpenjalni vijaki

STOP

STOP

STOP

STOP

Vpenjalni vijaki
Opornik sedla

Prečka sedla

Sl. 24b Nastavitev položaja sedeža

1.  Premikanje sedla: Zadnji vpenjalni vijak odvijte z 
obračanjem v levo. Zadnji vpenjalni vijak obrnite 
največ za dva do tri obrate, sicer lahko celoten meha-
nizem razpade.

2.  Sedlo premaknite vodoravno. Ostanite znotraj oznake 
in pazite 
(npr. z vodno tehtnico), da je sedlo v vodoravni legi.



Izvirna navodila za uporabo – Splošno     SLO-27

18.3 Opora sedla z dvema vijakoma II: 
nastavitev položaja sedenja

STOP

STOP

STOP

STOP

Vpenjalni vijak
Opornik sedla

Vijak za nastavljanje

Sl. 25 Nastavitev položaja sedeža

1.  Premikanje sedla: Odvijte vpenjalni vijak tako, da ga 
obračajte v levo. Vijak zavrtite največ za dva do tri 
obrate, sicer lahko celoten mehanizem razpade. 

2.  Sedlo premaknite vodoravno. Ostanite znotraj oznake 
in pazite (npr. z vodno tehtnico), da je sedlo v vodo-
ravni legi.

3.  Zategnite vpenjalni vijak tako, da ga z navornim 
ključem zavrtite v desno do predpisanega navora 
 13. Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19. 
Prepričajte se, ali je vpenjalni vijak ravno in do konca 
privit v matico. 

4.  Nagib sedla: Večina voznikov_c se počuti bolje s sed-
lom, ki je poravnano vodoravno. Če vam je ljubši rahel 
nagib sedla, potem obračajte vijak za nastavljanje v 
desno, da se nos sedla pomakne navzdol. Če želite nos 
sedla premakniti navzgor, ga obrnite nekoliko v levo. 
Vijak za nastavitev mora biti privit vsaj 
9 mm vijak. 

3.  Zategnite zadnji in sprednji vpenjalni vijak tako, da ga 
z navornim ključem zavrtite v desno do predpisanega 
navora  13. Zatezni navori za vijačne povezave S. 
SLO-19. Za oba vijaka uporabite približno enak navor za 
zategovanje. 

4.  Nagib sedla: Večina voznikov_c se počuti bolje s 
sedlom, ki je poravnano vodoravno. Če pa želite sedlo 
rahlo nagniti, sprostite oba vpenjalna vijaka tako, 
da ju izmenično obračate v levo. Vijake za vpenjanje 
zavrtite največ za dva do tri obrate, sicer lahko 
razpade celoten mehanizem. Ko zavrtite vpenjalna 
vijaka, se naklon sedla spremeni.

5.  Oba vpenjalna vijaka enakomerno zategnite z 
obračanjem v desno, tako da sedlo ohrani svoj kot. 

6.  Zdaj z navornim ključem zategnite vijake s 
predpisanim navorom  13. Zatezni navori za vijačne 
povezave S. SLO-19.

7.  Prepričajte se, ali se ponovno zategnjeno sedlo 
ne nagiba, in preizkus opravite tako, da z rokami 
izmenično obremenite konico in konec. Vpenjalni vijak 
sedla zategnite še enkrat po približno 50 km  13. 
Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19.

5.  Prepričajte se, ali se ponovno zategnjeno sedlo ne na-
giba, in preizkus opravite tako, da z rokami izmenično 
obremenite konico in konec. Vpenjalni vijak sedla še 
enkrat zategnite po približno 50 km  13. Zatezni 
navori za vijačne povezave S. SLO-19.

18.4 Čiščenje in nega
Plastična sedla lahko hitro in enostavno očistite z 
rahlo vlažno krpo. Približno vsakih 12 mesecev pa je 
treba na usnjena sedla nanesti posebno mast. Usnjeno 
prevleko zaščitite s prevleko proti dežju in dolgotrajno 
izpostavljenostjo sončni svetlobi. Upoštevajte tudi 
navodila proizvajalca sedla  5. Navodila za sestavne dele 
S. SLO-10.
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19. Nastavitev krmila in kratkih rogov

 Opozorilo
Hudi padci zaradi napačnih nastavitev.

 ▪  Priporočamo, da vsa montažna dela in nastavitve 
opravite v specializirani delavnici. Če želite nekaj 
zategniti sami, je nujno, da obvezno upoštevate 
 13. Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19

Kratki rog je z vilicami povezan s krmilom. Povezava je 
lahko toga ter nastavljiva po kotu in višini. Stebla kratkih 
rogov so vpeta v steblo vilic, kratki rogovi Ahead pa so 
skupaj z distančniki nameščeni na steblo vilic. Glede na 
nameščeno krmilo lahko spremenite položaj, kot in višino 
krmila.

Sl. 27 Steblo kratkega roga z 
nastavljivim kotom

Sl. 26 Steblo kratkega roga

nastavljivega

Sl. 29 Kratki rog Ahead z 
nastavljivim kotom

Sl. 28 Kratki rog Ahead

nastavljiv

Distančnik Distančnik

19.1 Prilagajanje položaja krmila
Roke morajo biti rahlo pokrčene, da se zapestja med 
držanjem krmila ne raztegnejo preveč. Če opazite, da 
položaj krmila ne ustreza vašemu načinu vožnje, ga po 
potrebi prilagodite.

 Opozorilo
Vpliv na delovanje zaradi poškodovanih 
 in/ali zagozdenih kablov.

 ▪  Če ročice za upravljanje, zaviranje in prestavljanje 
niso prilagojene novemu položaju krmila, lahko 
obračanje krmila poškoduje kable, ki so speljani v 
notranjosti stebla.

Položaj krmila lahko prilagodite z obračanjem krmila. 
Postopek je skoraj enak za vse sisteme kratkih rogov:

1.  odvijte vijake na sprednji/zgornji strani kratkega roga 
tako, da jih z imbus ključem zavrtite v levo.

Vijaki

Sl. 30 Možna razvrstitev vijakov

2.  Krmilo obračajte, dokler ne dosežete udobnega 
položaja. Pazite, da je krmilo vpeto točno na sredini 
kratkega roga.

3.  Zdaj vijake ponovno zategnite z navornim ključem 
izmenično in prečno v desno  13. Zatezni navori 
za vijačne povezave S. SLO-19. Ko ste nastavili položaj 
krmila, boste morda morali ponovno nastaviti 

elemente upravljanja, zavore in prestavne ročice  
23.4 Zavorna ročica S. SLO-34,  24.1 Spreminjanje 
položaja elementov upravljanja S. SLO-38. 

19.2 Nastavitev nagiba krmila
Nagib krmila je mogoče nastaviti z vijakom v kratkem rogu, 
nastavljivem po kotih. Stopnja izbranega kota je pogosto 
navedena na sestavnem delu. Pri nastavljanju nagiba 
krmila pazite tudi, da zapestji med držanjem krmila nista 
preveč iztegnjeni.

Sl. 31 Steblo kratkega roga 
z nastavljivim kotom

Vijak

Steblo vilic

Sl. 32 Kratki rog Ahead z 
nastavljivim kotom

Vijak

Steblo vilic

Distančnik

1.  Vijak odvijte z imbus ključem za dva do tri obrate, 
dokler ni mogoče spremeniti kota kratkega roga. 

2.  Kratki rog nagnite v želeni nagib.
3.  Za pritrditev kratkega roga zategnite vijak z navornim 

ključem in predpisanim navorom v desno  13. 
Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19. 

19.3 Nastavitev višine krmila
Tako boste določili optimalno višino krmila za svojo telesno 
velikost:

1.  sedite na sedlu in se hkrati naslonite na steno.
2.  Zgornji del telesa upogibajte proti krmilu, dokler ne 

najdete položaja, ki je udoben za vaš hrbet.
3.  Roki iztegnite proti krmilu.
4.  Zapomnite si približni položaj rok, da nastavite krmilo 

na to višino.
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19.3.1 Steblo kratkega roga: nastavitev 
višine krmila

 Opozorilo
Hudi padci zaradi popuščanja, upogibanja ali lomljenja 
kratkega roga. 

 ▪ Na drogu kratkega roga je označeno, koliko ga lahko 
največ izvlečete iz stebla vilic. Opore sedla nikoli ne 
izvlecite iz stebla vilic dlje od oznake. Če ne najdete 
oznake, vstavite kratki rog vsaj 6,5 cm globoko v 
steblo vilic. 

1.  Vreteno kratkega roga sprostite tako, da ga z imbus 
ključem zavrtite za dva do tri obrate v levo. Da bi 
preprečili premikanje vilice kolesa med odvijanjem 
kratkega roga, vpnite sprednje kolo med noge.

Sl. 33 Vreteno kratkega roga

2.  Primite krmilo za ročaja in ga izmenično obračajte 
v desno in levo. Če to ni mogoče, rahlo udarite s 
plastičnim kladivom od zgoraj na vreteno kratkega 
roka, dokler se vpenjalna naprava znotraj kratkega 
roga ne zrahlja.

3.  Iz cevi stebla vilic izvlecite kratki rog do želene višine, 
vendar ne višje, kot je dovoljeno.

4.  Kratki rog poravnajte s sprednjim kolesom tako, da sta 
oba v ravni liniji.

5.  Če želite ponovno pritrditi kratki rog, zategnite v 
desno vreteno kratkega roga z navornim ključem in 

predpisanim navorom  13. Zatezni navori za vijačne 
povezave S. SLO-19.

19.3.2 Kratki rogovi Ahead: nastavitev višine 
krmila
Pri kratkih rogovih Ahead je treba višino krmila nastaviti v 
specializirani delavnici.

19.4 Čiščenje in nega
Krmilo in kratki rog lahko hitro in enostavno očistite z rahlo 
vlažno krpo.

20. Spreminjanje položaja ročajev 
kolesa
Kolesarska ročaja sta koncih kolesarskega krmila. Vplivata 
na vaše udobje pri vožnji in zdravje. Če vas po daljši vožnji 
bolijo roke ali zapestja, je smiselno spremeniti položaj 
kolesarskih ročajev ali ju zamenjati. Za zamenjavo ročajev 
se obrnite na specializirano delavnico. Na voljo so modeli 
s privitjem in brez njega. Ročajev brez privitja ni mogoče 
preprosto nastaviti, saj sta običajno zelo trdno pritrjena 
na konec krmila. Tudi za to se posvetujte s specializirano 
delavnico, saj lahko spreminjanje položaja poškoduje 
ročaje. Ročaji, ki se privijejo, so na krmilo pritrjeni z vijaki 
na notranji ali zunanji strani in jih je mogoče prilagoditi.

Sl. 34a Notranje vpetje

Sl. 34b Zunanje vpetje

20.1 Nastavitev privitih ročajev kolesa
1.  Vijake na ročaju odvijte tako, da jih obrnete za ena ali 

dva obrata v levo.
2.  Ročaja obrnite v želeni položaj. Prepričajte se, ali je 

povsem na koncu krmila.
3.  Vijake zategnite z navornim ključem in predpisanim 

navorom v desno  13. Zatezni navori za vijačne 
povezave S. SLO-19.

20.2 Čiščenje in nega
Ročaje iz gume in plute lahko dobro čistite z lugom iz 
sredstva za pomivanje.

21. Preverjanje zračnosti ležajev in 
ponastavitev

 Opozorilo
 ▪ Hudi padci zaradi pomanjkanja nadzora nad kolesom. 

Vožnja z ohlapnim krmilnim kompletom lahko 
poškoduje ležajne skodelice ali vilice. Če je krmilni 
komplet preveč zategnjen, je krmiljenje oteženo, 
ležajne skodelice pa se hitreje obrabljajo. Pravilno 
nastavljen krmilni komplet se zlahka obrača. Ne sme 
imeti zračnosti. Če se vam zdi, da krmilni komplet 
ni pravilno nastavljen, se obrnite na specializirano 
delavnico.
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Krmilni komplet povezuje vilice z okvirjem. Omogoča, da 
se steblo cevi vrti v krmilni cevi. Sestavljen je iz zgornje in 
spodnje ležajne školjke ter ležajev in drugih pripadajočih 
delov.  
Obstajata dve različni vrsti krmilnih kompletov: prvi je 
krmilni komplet z navojem, pri katerem je zgornja ležajna 
skodelica privita na steblo vilic in zavarovana z varovalno 
matico. Druga možnost je krmilni komplet Ahead. Krmilni 
komplet Ahead je na voljo v več različicah. Na primer kot 
različica z vijakom za nastavljanje v pokrivni kapici, ki je 
pritrjena z udarnim krempljem z matico. Ali z vijakom za 
nastavljanje v obroču za privijanje.

Sl. 35 Krmilni komplet z navoji

Steblo kratkega roga

Protimatica

Distančnik

Zgornja 
ležajna lupina

Sl. 36 Krmilni komplet I Ahead

Distančnik

Zgornja 
ležajna lupina

Vpenjalni vijaki

Vijak za nastavljanje

Kapica krmilnega kompleta

Sl. 37 Krmilni komplet II 
Ahead

Vijak za nastavljanje

Plastični nos

Prižemni obroč

Vijačni obroč

Okno za nastavljanje

Vpenjalni vijaki

21.1 Preverjanje zračnosti ležajev
Ali je krmilni komplet zrahljan, lahko preverite na naslednji 
način:

1.  s palcem in kazalcem primite zgornjo ležajno lupino.
2.  Z levo roko pritisnite sprednjo zavoro in kolo rahlo 

potiskajte naprej in nazaj. 
3.  Če je krmilni komplet preohlapen, boste občutili 

izrazito tresenje na zgornji ležajni školjki.
4.  Če v zgornji lupini ležaja začutite poskoke, je treba 

zmanjšati zračnost ležaja.

Preveč zategnjen krmilni komplet se težko premika:

1.  Dvignite kolo za okvir, tako da se sprednje kolo odlepi 
od tal.

2.  Če se krmilo premika le počasi in neenakomerno na 
eno ali drugo stran, je treba povečati zračnost ležaja.

21.2 Ponastavljanje krmilnega kompleta z 
navoji
1.  Z vijačnim ključem sprostite varovalno matico tako, da 

jo zavrtite v levo.
2.  Če želite zmanjšati zračnost ležaja, obrnite zgornjo 

lupino ležaja v desno z vijačnim ključem. Če želite 
povečati zračnost ležaja, obrnite zgornjo lupino ležaja 
v levo z vijačnim ključem.

3.  Zgornjo lupino ležaja držite z vijačnim ključem, da se 
zračnost ležaja ne bi ponovno prestavila. 

4.  Varovalno matico nato privijte tako, da jo z vijačnim 
ključem zavrtite v desno.  13. Zatezni navori za 
vijačne povezave S. SLO-19.

5.  Znova preverite zračnost ležajev  21.1 Preverjanje 
zračnosti ležajev S. SLO-30 in jih morebiti še enkrat 
ponastavite.
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21.3 Ponastavitev krmilnih kompletov Ahaed
21.3.1 Krmilni komplet Ahaed I 
Če želite spremeniti zračnost ležaja pri tej vrsti krmilnega 
kompleta, je treba prilagoditi kratki rog. Zato se za 
nastavljanje obrnite na specializirano delavnico. 

1.  Pritrdilne vijake odvijte v nasprotni smeri urnega 
kazalca. 

2.  Vijak za nastavljanje obračajte v smeri urnega kazalca, 
da zmanjšate zračnost ležaja.

3.  Ko je zračnost ležaja pravilno nastavljena, poravnajte 
kratki rog središčno in ga pritrdite tako, da z navornim 
ključem in predpisanim navorom zategnete vpenjalne 
vijake v smeri urnega kazalca  13. Zatezni navori za 
vijačne povezave S. SLO-19. 

21.3.2 Krmilni komplet Ahaed II
Za prilagoditev zračnosti ležaja pri tej vrsti krmilnega 
kompleta ni treba prilagajati kratkega roga, zato lahko 
prilagoditev opravite sami, če si upate.

Zmanjšanje zračnosti ležaja:

1.  Če želite zmanjšati zračnost ležaja, obrnite vijak za 
nastavljanje v desno. Plastični nos v oknu za nastavi-
tev se premakne v levo. 

2.  Če je zračnost ležaja še vedno prevelika in je plastični 
nosek že dosegel konec okna za nastavitev, zavrtite 
vijak za nastavitev v levo, dokler plastični nos ponov-
no ne doseže začetka okna za nastavitev. 

3.  Sprostite vpenjalni vijak na vpenjalnem obroču tako, 
da ga premaknete za nekaj obratov v levo.

4.  Nato pritisnite vpenjalni obroč v smeri krmilne cevi. 
Na steblu poravnajte vpenjalni obroč in kratki rog.

5.  Z navornim ključem zategnite s predpisanim zateznim 
navorom vpenjalni vijak v desno.

6.  Obračajte vijak za nastavitev v desno, dokler ne 
dosežete želene zračnosti ležaja. 

7.  Vpenjalni obroč mora biti poravnan pod kratkim 
rogom. Če je treba kratki rog v ta namen ponovno 
nastaviti, se obrnite na specializirano delavnico. 

Povečanje zračnosti ležaja:

1.  Če želite povečati zračnost ležaja, obrnite vijak za 
nastavljanje v levo. Sočasno se plastični nos premakne 
v desno.

22. Vilice kolesa
Sprednje kolo držijo  
kolesarske vilice. Kolesarska vilica je 
sestavljena iz dveh lopatic vilic, mosta vilic 
in cevnega stebla vilic. Če imate karbonske 
vilice, obvezno preberite  6.3 Karbon 
(ogljik): splošna varnostna navodila S. SLO-13. 
Večina koles je opremljena z vzmetenimi 
vilicami. Vzmetene vilice so pogosto 
nastavljive in zagotavljajo več udobja pri 
vožnji.

Sl. 38 Vzmetne 
vilice

22.1 Vzmetne vilice

 Opozorilo
Hudi padci zaradi pomanjkljivega preverjanja.

 ▪ Nastavitve med vožnjo izvajajte le, če imate na 
krmilu daljinsko stikalo. 

Pri vsakih vzmetnih vilicah ni mogoče nastaviti stopnje 
stiskanja in stopnje razbremenitve vzmeti.

22.1.1 Spreminjanje stopnje stiskanja
Stopnja stiskanja (angl. compression rate) je hitrost, s 
katero se element vzmetenja stisne. Če želite spremeniti 
stopnjo stiskanja, premaknite regulator obračanja v smeri 
velike stopnje stiskanja (npr. - ) ali nizke stopnje stiskanja 
(npr. +).

22.1.2 Spreminjanje stopnje razbremenitve 
vzmeti
S stopnjo razbremenitve vzmeti je opisana opisuje 
hitrost, s katero se vzmetni element razbremeni. Če želite 
spremeniti stopnjo razbremenitve vzmeti obrnite kolesce 
za nastavitev na spodnji strani vilic na odprto (= velika 
hitrost razbremenitve vzmeti) ali zaprto (= majhna hitrost 
razbremenitve vzmeti).
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22.1.3 Zapora vzmetenja

 Opozorilo
Hudi padci zaradi zlomljenih vilic. 

 ▪ Med vožnjo po terenu ne blokirajte 
 vzmetenja. To lahko poškoduje vzmetne vilice. 

Pri nekaterih vzmetnih vilicah lahko vzmetenje zaprete. 
To je lahko koristno v različnih situacijah. Na primer pri 
vožnji v klanec ali ko se pri pospeševanju dvignete iz 
sedla. Če želite vzmetenje zakleniti, premaknite regulator 
vrtenja ali daljinsko stikalo na krmilu na vilicah v ustrezno 
smer (oznaka, npr. Lock, ), če želite vzmetenje ponovno 
aktivirati, premaknite regulator/daljinsko stikalo v smer 
OPEN/ODPRTO.

22.1.4 Spreminjanje zračnega pritiska
Pri nekaterih vzmetnih vilicah lahko spremenite zračni 
pritisk. Potrebovali boste pomoč specializiranega 
prodajalca_ke ali - če ste dovolj samozavestni, da boste 
nastavitev opravili sami - črpalko za vzmetne vilice s 
prikazovalnikom tlaka in navodila proizvajalca vilic. Ventil 
s pokrovčkom (oznaka npr. AIR) je običajno na levi strani 
vilic.

22.2 Nega in vzdrževanje
Vilice in elemente vzmetenja z zunanje strani redno čistite 
z rahlo vlažno krpo. 

23. Zavore

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Kolo lahko vozite le, če lahko varno dosežete zavorne 
ročice. Specializirani prodajalec_ka lahko spremeni 
položaj zavornih ročic, naklon in širino ročic. Pri 
številnih modelih je mogoče prilagoditi tudi položaj 
točke pritiska. 

 ▪ Pred prvo vožnjo preverite, katera zavorna ročica 
upravlja katero zavoro. Če ste navajeni  
drugače, pred prvo vožnjo naročite prilagoditev 
zavornih ročic pri svojem specializiranem prodajalcu.

 ▪ Ker se lahko vsako kolo, glede na model, odziva 
nekoliko drugače, se morate seznaniti s pravilno 
tehniko zaviranja. Preden se vključite v promet, 
vadite zaviranje na varnem mestu. Vadite, dokler 
se ne počutite dovolj varno. Če se vam zdi situacija 
preveč nevarna, sestopite.

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Če opazite, da je zavorna sila prevelika ali 
premajhna, prenehajte uporabljati kolo in se obrnite 
na specializirano delavnico.

 ▪ V mokrih razmerah se zavorna pot pri zavorah na 
platiščih podaljša do 40 %. Pri kolutnih zavorah in 
zavorah pesta so zavorne vrednosti skoraj enake. 
Pozor, v mokrih razmerah imajo pnevmatike slabši 
oprijem s cestiščem. Svoj način vožnje prilagodite 
zunanjim razmeram.

 ▪ Prtljaga spremeni vozne lastnosti. Zavorna pot se 
podaljša. Zato zavirajte prej. Tudi krmiljenje postane 
počasnejše. Prilagodite svoj način vožnje na  30. 
Prtljažnik S. SLO-60.

Hudi padci in nesreče zaradi napačne ocene obnašanja 
pri zaviranju.

 ▪ Sprednje zavore ne pritiskajte premočno, saj lahko 
pride do blokade prednjega kolesa in padca.

Hudi padci in nesreče zaradi pokvarjenih zavor.

 ▪ Poskrbite, da na zavorne ploščice in zavorne površine 
ne prideta olje ali mast. To lahko poslabša delovanje 
zavor. Zamenjajte sestavne dele, ki so prišli v stik z 
oljem ali mastjo. 

 ▪ Hidravlične zavore: hidravličnih zavor ne 
uporabljajte, če tekočina pušča. Obiščite 
specializirano delavnico, kjer bodo težavo odpravili.

 ▪ Vsa dela na zavornih sistemih opravite v 
specializirani delavnici.
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Informacija 
Električno kolo/S-električno kolo: vaše električno 
kolo/S-električno kolo nima gumba za ustavitev v 
sili. Če želite kolo v nevarnem položaju hitro ustaviti, 
morate uporabiti zavore. Največja zavorna sila je večja 
od možnega pogona. Tako je ustavljanje z zaviranjem 
vedno zagotovljeno. Upoštevajte, da se pogonski 
sistem po zaviranju ne izklopi samodejno. Ko ste 
končali vožnjo, izklopite pogonski sistem v mirovanju.

S kolesarskimi zavorami lahko zmanjšate hitrost kolesa ali 
ga ustavite. V Nemčiji morajo imeti kolesa dve neodvisni 
zavori: zavora sprednjega in zadnjega kolesa. Te zavore 
lahko aktivirate z vrtenjem pedal nazaj (coaster brake) ali 
z roko (ročna zavora). Če sta na kolesu dve zavorni ročici, 
je zavorna ročica za sprednjo zavoro običajno na levi 
strani, zavorna ročica za zadnjo zavoro pa na desni strani. 
V Avstraliji in Veliki Britaniji je obratno, zavorna ročica za 
sprednjo zavoro je na desni strani, za zadnjo zavoro pa na 
levi. V osnovi obstajajo tri vrste zavornih sistemov: zavore 
pesta, zavore na platiščih in kolutne zavore. Vsak zavorni 
sistem lahko razdelimo na različne podvrste. Zavore na 
platiščih in kolutne zavore lahko delujejo mehansko - 
prenos zavorne moči z bowednovim vlekom - ali hidravlično 
- prenos zavorne moči s tekočino. Hidravlične zavore 
delujejo v glavnem z bati, ki oba zavorna koluta simetrično 
zavrejo z obeh strani.

Sl. 40 Kolutne zavoreSl. 39 Zavora na platišču

Platišče Zavorni kolut

23.1 Zavore z vrtenjem pedala nazaj

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi zmanjšane zavorne moči.

 ▪ Na dolgih spustih se izogibajte neprekinjeni uporabi 
zavore, saj se lahko notranji deli zavore močno 
segrejejo, zaradi česar se zmanjša zavorna moč. 
Na dolgih in strmih spustih uporabljajte predvsem 
sprednjo zavoro in, če je na voljo, ročno zadnjo 
zavoro, da se lahko ohladi zavora z vrtenjem pedala 
nazaj. Močno pregreto zavoro (razbarvanje in 
uhajanje masti) je treba preveriti v specializirani 
trgovini. 

 Previdnost
Opekline zaradi dotika zavornega bobna.

 ▪ Ker se zavorni boben med dolgotrajnim zaviranjem 
lahko močno segreje, se ga po vožnji ne smete 
dotikati vsaj 30 minut.

Zavore z vrtenjem pedala nazaj spadajo v kategorijo zavor 
pest. Če je vaše kolo opremljeno z zavoro z vrtenjem pedala 
nazaj, morate za zaviranje vrteti nazaj. Odvisno od položaja 
vaših nog oz. ročic pedal se zavora z vrtenjem pedala nazaj 
uporablja različno močno. Če sta ročici navpični, torej je 
ena vaša noga na vrhu, druga pa na dnu pedal, ne boste 
mogli močno zavirati. Če želite ali morate biti pripravljeni 
na zaviranje, postavite ročice vodoravno. Zavorna sila se 
prek verige prenaša na zavorni sistem z vašo nogo. Če meni-
te, da se moč zavore z vrtenjem pedala nazaj zmanjšuje, se 
obrnite na svojega specializiranega prodajalca_ko.

Sl. 41 Pritisk na zavoro z vrtenjem pedala nazaj

23.2 Zavore na platiščih
Zavore na platiščih so nameščene na vilicah ali zadnjem 
delu. Med zaviranjem zavorna obloga pritiska neposredno 
na stranico platišča kolesa. Zavorne obloge so običajno 
izdelane iz gumijaste zmesi. Na voljo so mehanske stranske 
zavore z žico, sredinske zavore z žico in hidravlične zavore 
na platišču. Sprednje mehanske zavore na platiščih imajo 
lahko modulator zavorne moči. To preprečuje, da bi 
sprednje kolo pri zaviranju preveč blokiralo.
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V-zavora

Sl. 42 Mehanska zavora na platišču (kot primer)

1 Žica 3 Platišče

2 Pnevmatike 4 Zavorni kolut

Stranska zavora z žico

Sl. 43 Hidravlična zavora na platišču (kot primer)

1 Žica zavore oz. kabel 3 Platišče

2 Pnevmatika  4 Zavorna obloga

1

23.3 Kolutne zavore

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi zmanjšane zavorne moči.

 ▪ Na dolgih spustih ne uporabljajte kolutne 
zavore neprekinjeno. Bolje je zavirati ciklično s 
prekinitvami.

 ▪ Če je zavorni kolut razpokan ali deformiran, ga takoj 
zamenjajte in prenehajte z vožnjo. 

 Previdnost

Sl. 44 Ne dotikajte se 
zavornih kolutov

Opekline zaradi dotika zavornih kolutov.

 ▪ Ker se zavorni kolut med dolgotrajnim zaviranjem 
lahko močno segreje, se ga po vožnji ne smete 
dotikati vsaj 30 minut.

Nevarnost zaradi dotika vrtečih se zavornih kolutov.

 ▪ Pazite, da se s prsti ne dotaknete vrtečega se 
zavornega koluta. Zavorni kolut je tako oster, da si 
lahko hudo poškodujete prste, če pridejo v odprtine 
zavornega koluta.

Zavorne obloge, ki so pritrjene na zavorno  
sedlo, pritiskajo med zaviranjem na zavorni kolut, ki je 
pritrjen na osi kolesa in se vrti skupaj s kolesom. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeZavorni kolut

Zavorno sedlo

Zavorna obloga

Sl. 45 Kolutne zavore ©Shimano

Utekanje kolutnih zavor
Pri novi kolutni zavori na začetku nimate na voljo celotne 
zavorne moči! Med zaviranjem se zavorna moč izboljšuje, 
dokler se zavorne ploščice na zavornem kolutu popolnoma 
ne obrabijo. Nekaj močnih zaviranj bo proces pospešilo.

23.4 Zavorna ročica
Vaše kolo ima eno ali dve zavorni ročici. Če povlečete 
zavorno ročico, lahko zmanjšate hitrost svojega kolesa oz. 
ustavite kolo. Če je na kolesu nameščena zavora z vrtenjem 
pedala nazaj zavorna ročica, lahko sprednjo zavoro upora-
bite tako, da potegnete zavorno ročico, ki je nameščena na 
desni strani krmila. Če sta vgrajeni dve zavorni ročici, lahko 
sprednjo zavoro upravljate z levo zavorno ročico, zadnjo 
zavoro pa z desno zavorno ročico. V Avstraliji in Veliki 
Britaniji je obratno, zavorna ročica za sprednjo zavoro je 
na desni strani, za zadnjo zavoro pa na levi. Če ste navajeni 
drugače, pred prvo vožnjo naročite prilagoditev zavornih 
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ročic preuredite v bližnji specializirani delavnici. Obstajajo 
enoprstne do štiriprstne zavorne ročice. Manj je prstov za 
upravljanje ročice, krajša je. 

Sl. 46 Zavorni ročaj

Pritrdilni vijak

Zavorna ročica
Protimatica

Vijak za nastavitev 
širine ročice

Vijak za nastavitev 
napetosti žice zavore

Posebnost so ročaji, s katerimi lahko zavirate in prestavlja-
te (npr. ročice Dual Control podjetja Shimano  24.3.1.3 
Ročica Shimano Dual-Control S. SLO-40). V specializirani 
delavnici vam pokažejo,  
kako uporabljati te zavorne ročice.

23.4.1 Spreminjanje položaja zavornih ročic
Če želite spremeniti položaj zavornih ročic na krmilu, 
ravnajte na naslednji način:

1.  Pritrdilni vijak odvijte tako, da ga zavrtite za en do 
dva obrata v levo.

2.  Če želite premakniti zavorno ročico, jo premaknite 
levo ali desno v želeni položaj. Morda bo za to treba 
prestavno ročico premakniti nekoliko navznoter 
 24.3.1.1 Standardna prestavna ročica Shimano: 
Različica 1 S. SLO-39. 

3.  Če želite nastaviti nagib zavorne ročice, položite en 
ali dva prsta na zavorno ročico. Ročaj obrnite navzdol, 
dokler prsti, zapestje in podlaket ne tvorijo črte.

4.  Nato z navornim ključem zategnite pritrdilni vijak v 
desno z navedenim navorom  13. Zatezni navori za 
vijačne povezave S. SLO-19.

Sl. 48 Napačni položaj 
zavorne ročice

Sl. 47 Pravilni položaj 
zavorne ročice

23.4.2 Nastavitev širine ročice
Pri večini zavornih ročic lahko širino ročaja, tj. razdaljo 
med ročico in krmilom, spremenite z vijakom za nastav-
ljanje. Ta vijak je običajno na notranji ali zunanji strani 
zavornega ročaja. Razdalja med ročico in krmilom mora biti 
tolikšna, da jo je mogoče prijeti s prvim prstnim členkom.

1.  Če želite zmanjšati širino vzvoda, obrnite vijak za 
nastavljanje v desno. Če želite povečati širino vzvoda, 
obrnite vijak za nastavljanje v levo.

Sl. 49 Vijak za nastavitev širine ročice

Vijak za nastavljanje

23.4.3 Spreminjanje točke pritiska
Točka pritiska je trenutek, ko se ob pritisku na ročno zavoro 
zablokira ročica, tj. ko se zavorne obloge dotaknejo platišča 
(zavora za platišča) ali zavornega koluta (kolutna zavora) 
in zavirajo kolo. Priporočamo, da točko pritiska nastavite 
čim krajše, da lahko izkoristite vso zavorno moč, preden 
se zavorna ročica dotakne ročaja krmila. Seznanite se z 
zavornim učinkom! Točka pritiska je prenizka, če je mogoče 
zavorno ročico potegniti do ročaja za več kot polovico 
poti ročice, preden se zavora odzove. Priporočamo, da je 
točka pritiska približno 30 % poti vzvoda.  Vzrok za nizko 
točko tlaka so lahko tudi obrabljene zavorne obloge. Pred 
nastavljanjem napetosti žice zavor pri zavorah z žicami 
preverite obrabo zavornih oblog  14.5 Vadba zaviranja 
S. SLO-22. Za nastavitev žice zavor pri hidravličnih zavorah 
za platišča ali kolutnih zavorah, se obrnite na svojo 
specializirano delavnico.

Sl. 50 Nastavitev priporočene točke pritiska

Točka pritiska

30 %

70 %
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23.5 Zavore z žico: Nastavitev napetosti žice 
zavor žice

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi zmanjšane zavorne moči.

 ▪ Zavorne žice so obrabni deli. Redno preverjajte 
stanje obrabe in zamenjajte zavorne žice, če je treba.

Zavorna žica povezuje zavorno ročico z zavoro. Narejena je 
iz jekla ali aluminija in je v zavornem plašču. Če ste ročno 
zavoro potegnili do konca, vendar zavorna sila ni polna, je 
dovolj, da zavorno žico bolj napnete, če so zavorne obloge 
le rahlo obrabljene. S tem se zmanjša razdalja med zavor-
nimi čeljusti in platiščem (zavora za platišče) ali zavorno 
oblogo in zavornim kolutom (kolutna zavora) ter izravna 
manjšo obrabo zavornih ploščic. Če so zavorne obloge 
močno obrabljene, jih je treba zamenjati  23.6 Zamenjava 
zavornih oblog S. SLO-36.

Sl. 51 Zavora na platišču Sl. 52 Zavorna cokla

Zavorne cokle

Žica zavore
Zavorna obloga

Sl. 53 Kolutne zavore Sl. 54 Zavorna obloga

Zavorne obloge

Zavorni kolut

Zavorna obloga

Na večini zavornih ročic so vijaki za nastavitev dolžine 
in napetosti zavornih žic. Če želite spremeniti napetost, 
ravnajte na naslednji način:

1.  odvijte varovalno matico za nekaj obratov v levo. 

2.  Zavore na platiščih: za povečanje napetosti, 
morate postopoma odvijati vijak za nastavljanje v 
desno, dokler razdalja med zavorno coklo čeljusti in 
platiščem ni 1-2 mm na vsaki strani. Prepričajte se, ali 
zavorne cokle na obeh straneh hkrati trčijo ob platišče 
ali zavorni kolut. Če želite zmanjšati napetost, obrnite 
vijak za nastavitev v desno.

2.  Kolutne zavore: če želite povečati napetost, morate 
vijak za nastavljanje postopoma odvijati v levo, dokler 
ne dosežete želene točke pritiska na zavore 
 23.4.3 Spreminjanje točke pritiska S. SLO-35. Če želite 
zmanjšati napetost, obrnite vijak za nastavitev v 
desno.

3.  Nato zategnite varovalno matico nazaj v desno.

Če še vedno ni zavornega učinka, je verjetno treba zame-
njati zavorne obloge 
 23.6 Zamenjava zavornih oblog S. SLO-36.

Sl. 55 Vijak za nastavitev napetosti žice zvore

Vijak za nastavljanje

Protimatica

23.6 Zamenjava zavornih oblog

 Opozorila
Hudi padci zaradi pomanjkanja nadzora  
nad kolesom.

 ▪ Da bi dosegli pravilno parno trenje, uporabite 
ustrezne zavorne obloge. Karbon (ogljik): zlasti na 
karbonskih platiščih lahko uporabljate le obloge, ki 
so izrecno namenjene za to uporabo.

 ▪ Zavorne obloge ne smejo priti v stik z oljem ali 
mastjo. V nasprotnem primeru bo zmogljivost zavor 
slabša.Če so bile zavorne obloge v stiku z oljem ali 
mastjo, jih zamenjajte. 

 ▪ Kolesa ne vozite, če so zavorne obloge obrabljene. 
Pustite, da jih zamenjajo v specializirani delavnici.
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23.7 Čiščenje in nega
Ročaje zavor lahko hitro in očistite z rahlo vlažno krpo. 

Zavore na platiščih: Platišča lahko očistite z gobo 
in raztopino luga iz tekočine za pranje posode.

Kolutne zavore: Kolutno zavoro očistite z gobico in mlačno 
vodo. Če je zavora zelo umazana, je priporočljivo na krpo 
nanesti malo čistila za zavore.

24. Prestave kolesa

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Če so sestavni deli prestavne ročice zrahljani, 
obrabljeni, poškodovani, nepravilno nastavljeni, če 
se pojavljajo nenavadni zvoki, če prestavna ročica 
ne deluje pravilno ali če se pojavijo druge težave, 
naj vam prestavno ročico pregledajo v specializirani 
delavnici in jo po potrebi popravijo.

S prestavno ročico lahko spremenite prestavno razmerje 
pogona, da bi z manj napora vozili s hitrostjo, ki vam 
je prijetnejša. Prestave lahko menjate s premikanjem 
elementov upravljanj (prestavna ročica, vrtljivi ročaji, tipke 
...) na krmilu. Manjša je prikazana številka, na kontrolnem 
elementu, lažja je uporaba pedal. Večja je številka na 
kontrolnem elementu, večji je upor pri uporabi pedal. Nizke 
prestave so smiselne, da se z manj napora vozite v hrib 
navzgor. Na ravni, ravni poti so srednje prestave smiselne 
za doseganje večje hitrosti in tudi za njeno ohranjanje 
brez pogoste uporabe pedalov. Na spustih je priporočljiva 
visoka prestava.

Zavorne obloge so torni material na zavorni cokli (zavore 
za platišča) ali nosilnih ploščah (kolutne zavore) in so 
zato obrabni deli. Če so obrabljene, jih je treba zamenjati, 
saj se zavorna sila zaradi obrabe zmanjša. Pri zavorah za 
platišča je obraba opazna, ker je treba zavorno ročico med 
zaviranjem vedno bolj vleči proti krmilu, da se doseže 
zavorni učinek. Obraba zavornih oblog pri kolutnih zavorah 
je slišna kot kovinsko praskanje, ki pa se pojavi šele takrat, 
ko je zavorna obloga že popolnoma izrabljena. Zato je 
smiselno redno preverjati stanje obrabe z opazovanjem. 
Stanje obrabe lahko prepoznate po oznaki, npr. po žlebu 
na zavorni ploščici. Pri zavornih coklah Shimano je na 
zavornih ploščicah vidna črta obrabe (Wear Line). Obraba 
pod to črto ni dovoljena. Pri Maguri morajo biti žlebi v 
blazinici še vedno vidni od zunaj. Če črta obrabe ali žleb 
nista več vidna, je treba zamenjati zavorne obloge. To 
opravite v specializirani delavnici.

Sl. 57 Zavorna cokla ShimanoSl. 56 Zavorna cokla Magura

Sl. 58a Po hribu 
navzgor: nižje 
prestave

Sl. 58b Ravnina: 
srednje prestave

Sl. 58c Po hribu 
navzdol:  
visoke prestave
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Sl. 60 Pravilni položaj prestavne ročice

24.2 Nastavitev napetosti prestavne žice
Če se hrup pojavi po prestavljanju med vožnjo, je lahko 
vzrok slabo nastavljena napetost prestavne žice. Težavo 
lahko odpravite na naslednji način:

1.  vijak za nastavitev žice na prestavni ročici zavrtite za 
pol obrata v levo.

2.  Če se hrup zmanjša, zavrtite vijak za nastavitev žice 
v levo. Če se hrup poveča, morate vijak za nastavitev 
žice obrniti v drugo smer, v desno. Obračajte, dokler 
ni več hrupa.

Če se po nastavitvi še vedno pojavlja hrup, se obrnite na 
specializirano delavnico.

Sl. 61  Spreminjanje napetosti žice ©Shimano

Vijak za nastavljanje žice

24.1 Spreminjanje položaja elementov 
upravljanja 

Informacija 
Ročice menjalnika morajo biti nameščene pod enakim 
kotom kot zavorne ročice.

1.  Pritrdilni vijak odvijte tako, da ga zavrtite za en do 
dva obrata v levo.

2.  Če želite premakniti element upravljanja, ga 
premaknite na želeni položaj levo ali desno. 

3.  Če želite nastaviti kot krmilnega elementa, 
položite en ali dva prsta na prestavno ročico. 
Ročaj obrnite navzdol, dokler prsti, zapestje in 
podlaket ne tvorijo črte.

4.  Nato z navornim ključem zategnite pritrdilni vijak 
v desno z navedenim navorom  
 13. Zatezni navori za vijačne povezave S. SLO-19.

Sl. 59 Elementi upravljanja Shimano@Shimano

Pritrdilni 
vijak

24.3 Prestave

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Izogibajte se neprekinjeni vožnji z najmanjšim 
verižnim listom spredaj v kombinaciji z najmanjšim 
zobatim vencem zadaj. Prav tako na največjem 
verižnem listu spredaj v kombinaciji z največjim 
zobatim vencem zadaj. Velik poševni tek povzroča 
večjo obrabo. 

 ▪ Prestavljajte previdno in v majhnih korakih, pri 
tem pa vrtite pedala, vendar nikoli nazaj. To lahko 
poškoduje prestave.

 ▪ Ne vozite brez zaščitne plošče za napere. Če zaščitna 
plošča za napere ni nameščena, jo morate namestiti. 
V nasprotnem primeru se lahko veriga kolesa zagozdi 
med zobati venec in napere.

Informacija 
Tudi pri optimalno nastavljenih prestavah lahko pride 
do hrupa, če veriga teče ekstremno poševno. To ni 
napaka in ne poškoduje pogona. Ko bo veriga potekala 
manj poševno, hrupa ne bo več.

Menjalnik je sestavljen iz 6 do 12 zobnikov na zadnjem 
kolesu in 1 do 3 verižnih listov na gonilki. Število prestav 
je odvisno od števila zobnikov in verižnih listov. Z levim 
elementom za upravljanje lahko aktivirate sprednji 
menjalnik. Ta prestavi verigo na drugi verižni list. Desni 
element upravljanja prestavlja zadnji menjalnik in tako 
prestavlja verigo na različne zobnike na zadnjem kolesu. 
Pri mehanskih prestavah elemente upravljanja krmilijo 
sprednji in zadnji menjalnik in sistem prestavljanja s 
prestavnimi žicami, pri elektronskih prestavnih ročicah 
pa to počnejo kabli in motorji. Elektronsko prestavno 
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ročico napaja akumulatorska baterija. Z levim elementom 
upravljanja lahko opravite grobo predizbiro, npr. najmanjši 
verižni list za vožnjo v klanec, z desnim elementom 
upravljanja pa nato glede na strmino izberete ustrezen 
zobati venec. Za vzpone uporabljajte najmanjši verižni list, 
za ravnine ali spuste pa največji.

Sl. 62 Mehansko prestavljanje verige

Verižni listi

Motor

Zadnji menjalnik

Prestavna žica Paket zobatega venca

Sl. 63 Elektronsko prestavljanje verige

Sprednji menjalnik

Kabel

Zadnji menjalnik

Paket zobatega venca

Verižni listi

24.3.1 Mehanske prestave: Elementi 
upravljanja

24.3.1.1 Standardna prestavna ročica 
Shimano: Različica 1

Informacija 
Ročic A in B ne premikajte hkrati. Če premikate ročici 
hkrati, ne boste prestavljali.

Sl. 64 Standardna prestavna ročica Shimano ©Shimano

 B B

 A A

Levo: sprednji menjalnik (spredaj) Desno: zadnji menjalnik (zadaj)

Prestavljanje za eno prestavo višje

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

2.  Ročica A levo: Ročico A premaknite navzgor. Veriga se 
uleže na večji verižni list. Nato se ročica A vrne na svoj 
izhodiščni položaj.

3.  Ročica B desno: Potisnite ročico B navzgor. Veriga se 
uleže na manjši zobati venec. Ročica B se nato vrne v 
svoj izhodiščni položaj.

Sl. 65 Prestavljanje v višjo prestavo ©Shimano

Velikost verižnega lista

Velikost zobatega venca

Prestavljanje v nižjo prestavo

4.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

5.  Ročica A desno: Če želite prestaviti iz višje prestave 
v naslednjo nižjo, potisnite ročico A v klik položaj 1. 
Če želite prestaviti dve prestavi navzdol, premaknite 
ročico A v klik položaj 2. Pri prestavljanju se veriga 
dvigne na večji zobnik. Nato se ročica A vrne na svoj 
izhodiščni položaj.

6.  Ročica B levo: Ročico B potisnite navzdol. Veriga se 
prestavi večji zobati venec. Ročica B se nato vrne v 
svoj izhodiščni položaj.

Sl. 66 Prestavljanje v nižjo prestavo ©Shimano

Velikost verižnega lista

Velikost zobatega venca
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24.3.1.2 Standardna prestavna ročica 
Shimano: Različica 2 

Sl. 67 standardna prestavna ročica Shimano ©Shimano

 A  A

 B  B

Levo: sprednji menjalnik (spredaj) Desno: zadnji menjalnik 
(zadaj)

Prestavljanje za eno prestavo višje

7.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

8.  Ročica A levo: Ročico A premaknite navzgor. Veriga se 
uleže na večji verižni list. Nato se ročica A vrne na svoj 
izhodiščni položaj.

9.  Ročica B desno: Pritisnite ali povlecite ročico B. Veriga 
se ovije okoli manjšega zobatega venca. Ročica B 
se nato vrne v svoj izhodiščni položaj. Pri nekaterih 
modelih se prestavljanje izvede prek dveh stopenj.

Sl. 68 Prestavljanje v višjo prestavo ©Shimano

Velikost verižnega lista

Velikost zobatega venca

Prestavljanje v nižjo prestavo

10.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

11.  Ročica A desno: Če želite prestaviti iz višje prestave 
v naslednjo nižjo, potisnite ročico A v klik položaj 1. 
Če želite prestaviti dve prestavi navzdol, premaknite 
ročico A v klik položaj 2. Pri prestavljanju se veriga 
dvigne na večji zobnik. Nato se ročica A vrne na svoj 
izhodiščni položaj.

12.  Ročica B levo: Pritisnite ali povlecite ročico B. Veriga 
se ovije okoli večjega zobatega venca. Ročica B se 
nato vrne v svoj izhodiščni položaj.

Sl. 69 Prestavljanje za nižjo prestavo ©Shimano

Velikost verižnega lista

Velikost zobatega venca

24.3.1.3 Ročica Shimano Dual-Control

Informacija 
Ročic A in B ne pritisnite hkrati. Če ročici pritisnete 
hkrati, ne boste prestavljali.

Z ročicami Dual-Control Shimano lahko zavirate  23. 
Zavore S. SLO-32 in prestavljate.
Prestavljanje za eno prestavo višje

Levo: sprednji menjalnik 
(spredaj)

Desno: zadnji menjalnik (zadaj)

Sl. 70 Dual Control Shimano ©Shimano

 A  A

 B  B

Prestavna in 
zavorna 
ročica

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

2.  Ročica A levo: Če želite prestaviti z nižje prestave v 
naslednjo višjo, potisnite ročico A do prislona in jo 
nato spustite. Če želite prestaviti iz višje v naslednjo 
nižjo prestavo, potisnite ročico A znova do prislona. 
Ob prestavljanju zdrsne veriga na večji verižni list. 
Nato se ročica A vrne na svoj izhodiščni položaj.
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3.  Ročica B desno: Če želite prestaviti z nižje prestave 
v naslednjo višjo, ročico B enkrat potisnite. Ob 
prestavljanju se veriga dvigne na manjši zobati venec. 
Nato se ročica B se nato vrne v svoj izhodiščni položaj.

Sl. 71 Prestavljanje v višjo prestavo ©Shimano

Velikost zobatega venca

Velikost verižnega lista

Prestavljanje v nižjo prestavo

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

2.  Ročica B levo: Če želite prestaviti z višje prestave 
v naslednjo nižjo, potisnite ročico B do prislona 
in jo nato spustite. Ob prestavljanju zdrsne veriga 
na manjši verižni list. Ročica B se nato vrne v svoj 
izhodiščni položaj.

3.  Ročica A desno: Če želite prestaviti iz višje prestave 
v naslednjo nižjo, potisnite ročico A v klik položaj 1. 
Če želite prestaviti dve prestavi navzdol, premaknite 
ročico A v klik položaj 2. Pri prestavljanju se veriga 
dvigne na večji zobnik. Nato se ročica A vrne na svoj 
izhodiščni položaj.

Sl. 72 Prestavljanje za nižjo prestavo ©Shimano

Velikost verižnega lista

Velikost zobatega venca

24.3.2 Elektronsko prestavljanje: Elementi 
upravljanja

24.3.2.1 Prestavna ročica Shimano Ultegra Di2

Sl. 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Levo: sprednji menjalnik 
(spredaj)

Desno: zadnji menjalnik (zadaj)

 A  A
 B  B

Zavorna ročica

Prestavljanje za eno prestavo višje

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

2.  Tipka A levo: Če želite iz nižje prestave prestaviti v 
naslednjo višjo prestavo, na kratko pritisnite tipko A. 
Med prestavljanjem veriga zdrsne na večji verižni list.

3.  Tipka B desno: Če želite iz nižje prestave prestaviti 
v naslednjo višjo prestavo, na kratko pritisnite tipko 
B. Pri prestavljanju se veriga dvigne na manjši zobati 
venec.

Sl. 74 Prestavljanje v višjo prestavo ©Shimano

 B A
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Prestavljanje v nižjo prestavo

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.

2.  Tipka B levo: Če želite z višje prestave prestaviti v 
naslednjo nižjo prestavo, na kratko pritisnite tipko B. 
Med prestavljanjem veriga zdrsne na manjši verižni 
list.

3.  Tipka A desno: Če želite z višje prestave prestaviti 
v naslednjo nižjo prestavo, pritisnite tipko A. Pri 
prestavljanju se veriga dvigne na večji zobati venec.

Sl. 75 Prestavljanje v nižjo prestavo ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: polnilnik in 
kabel USB 
Polnjenje akumulatorja: za polnjenje akumulatorja sistema 
prestav postopajte na naslednji način:

1.  Sistemski vtič polnilnika vtaknite v polnilni priključek 
modula za prikazovanje.

2.  Vtič mikro USB priključite v vtičnico mikro USB 
polnilnika.

3.  Vtič USB povežite na napajalnike USB ali na priključek 
USB računalnika. Prikaz CHARGE/POLNJENJE se zasveti 
oranžno. Ko prikaz CHARGE/POLNJENJE ugasne, je 
polnjenje končano. Čas polnjenja prazne baterije je s 

polnilnikom USB približno 1,5 ure. Na priključku USB 
računalnika lahko polnjenje traja 3 ure.

Sl. 74 Polnilnik ©Shimano

Sl. 76 USB kabel ©Shimano

Prikaz polnjenja Prikaz Napaka

Vtič mikro USB USB-vtič

Sistemski vtič

Prikaz CHARGE/POLNJENJE: ko se baterija polni, prikaz 
CHARGE/POLNJENJE sveti oranžno. Takoj, ko je polnjenje 
končano, prikaz ugasne. Če prikaz utripa, gre za napako pri 
polnjenju. Nato nadaljujte na naslednji način:

 ▪ Ponovno priključite polnilni kabel ali kabel USB  
in poskusite znova polniti.

 ▪ Uporabite polnilnik s priključkom USB  
in zmogljivostjo toka 1,0 Adc ali več.

 ▪ Akumulator ali razcep sta pokvarjena. V tem primeru se 
obrnite  
na specializirano delavnico.

Prikaz ERROR: če utripa prikaz ERROR/NAPAKA, 
je prišlo do napake. Nato nadaljujte na naslednji način:

 ▪ Ponovno priključite polnilni kabel  
ali kabel USB in poskusite znova polniti.

 ▪ Preverite temperaturo okolice.

 ▪ Akumulator ali razcep sta pokvarjena. V tem primeru 
se obrnite na specializirano delavnico.

Polnilna vtičnica

Prikazovalni modul

Sl. 77 Polnjenje akumulatorja ©Shimano

24.3.2.3 Prestavna ročica Sram Eagle AXS

Sl. 78 Prestavna ročica ©Sram

Prestavno stikalo

Prestavljanje za eno prestavo višje

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.
2.  Pritisnite prestavno stikalo navzgor ali pritisnite 

sprednji del prestavnega stikala navzdol. Če želite 
prestaviti več prestav, držite prestavno stikalo 
pritisnjeno.

Prestavljanje v nižjo prestavo

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.
2.  Prestavno stikalo pritisnite navzdol. Če želite  

prestaviti več prestav, držite prestavno  
stikalo pritisnjeno.
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24.3.2.4 Prestavna ročica Sram Tap AXS

Sl. 79 Prestavna ročica eTap AXS ©Sram

Prestavljanje za eno prestavo višje

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.
2.  Pritisnite desno prestavno ročico, da premaknete 

zadnji menjalnik navzven na manjši zobati venec. 
Pritisnite in držite prestavno ročico, da prestavite več 
prestav.

Prestavljanje v nižjo prestavo

1.  Ob prestavljanju poganjajte pedale.
2.  Pritisnite desno prestavno ročico, da premaknete 

zadnji menjalnik navznoter na večji zobati venec. 
Pritisnite in držite prestavno ročico, da prestavite več 
prestav.

Za dvojne sisteme: Obe prestavni ročici pritisnite hkrati, da 
bi sprednji menjalnik premikali navznoter ali navzven.

24.3.2.5 Sram AXS: polnilna postaja in 
kabel USB

Sl. 80 Polnilna postaja in baterija ©Sram

Polnjenje akumulatorja: za akumulatorja sistema prestav 
postopajte na naslednji način:

1.  Vtič mikro USB povežite z vtičnico mikro USB polnilne 
postaje.

2.  Vtič USB povežite s priključkom USB računalnika.

3.  Z baterije odstranite pokrov. Pokrov baterije shranite 
za poznejšo uporabo. 

4.  V polnilno postajo vstavite baterijo. Lahko traja do 5 
sekund, preden zasveti LED polnilne postaje. Baterija 
je popolnoma napolnjena v približno eni uri.

Napotek 
Če se po petih sekundah ne prižge nobena LED-lučka, 
preverite, ali je vtič popolnoma vstavljen v polnilni 
priključek, in ali gre za standardni polnilni priključek 
USB (1 A in 5 V). Če se LED-lučke še vedno ne prižgejo, 
se obrnite na specializirano delavnico.

5.  Pritisnite gumb na polnilni postaji, da sprostite 
baterijo.

6.  Popolnoma napolnjeno baterijo vstavite v zadnji/
sprednji menjalnik in zaprite držalo za baterijo.  
Ko je baterija pravilno vstavljena, se zaskoči zapah.

Sl. 81 Vstavljanje baterije ©Sram

Prikaz CHARGE/POLNJENJE: trajno svetleča modra LED-
lučka označuje, da se polnilnik napaja zadostno. Utripajoča 
modra LED-lučka pomeni, da se polnilnik ne napaja 
optimalno. Baterija se še vedno polni, vendar polnjenje 
traja dlje.  Rumena LED-lučka označuje, da se baterija 
polni. Zelena LED-lučka označuje, da je polnjenje končano. 
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Prikaz ERROR/NAPAKA: rdeča LED-lučka pomeni, da je 
prišlo do napake. Nadaljujte na naslednji način:

 ▪ odstranite baterijo iz polnilne postaje in jo ponovno 
vstavite ter izvlecite in ponovno priklopite polnilni 
vtič. Če je LED-lučka še vedno rdeča, sta morda 
pokvarjeni baterija ali polnilna postaja. Obrnite se na 
specializirano delavnico.

24.3.3 Nastavitev zadnjega in sprednjega 
menjalnika
24.3.3.1 Mehansko prestavljanje
Če veriga rožlja in ne teče več gladko, je smiselno 
nastaviti zadnji in sprednji menjalnik. V nadaljevanju 
lahko preberete, kako to deluje. Če niste prepričani glede 
tega postopka, se obrnite na svojega specializiranega 
prodajalca.

Zadnji menjalnik Nastavitev zgornjega prislona

1.  Z elementi upravljanja na krmilu prestavite verigo na 
najmanjši verižni list in najmanjši zobnik.

2.  Zdaj mora biti vodilni valj natančno pod najmanjšim 
verižnikom. Ob tem tvori veriga ravno črto. V 
nasprotnem primeru je treba položaj spremeniti z 
vijakom za nastavljanje  
.

3.  Obrnite  
vijak za nastavljanje žice  
v desno, če  
naj zadnji menjalnik 
stoji bolj  
notri,  
oziroma v levo, če želite,  
da stoji nekoliko 
navzven. Štejte  
obrate, da  
lahko obračate nazaj,  
če ste vrteli  
napačen vijak  
in se zadnji  
menjalnik ne  
premika.

4.  Če želite preveriti, ali 
je napetost pravilno 
nastavljena, prestavite z elementom upravljanja 
prestavite nekaj prestav navzgor in navzdol. Ročica 
pedala se mora ob tem premikati.

5.  Če se veriga ne premakne gladko na naslednji večji 
verižnik, povečajte napetost žice. Če se veriga premika 
težko na naslednji manjši verižnik verige, je treba 
zmanjšati napetost žice.

6.  Napetost žice  
lahko prilagodite z 
vijakom za 
nastavljanje na 
elementih  
upravljanja.  
Obrnite nastavitveni 
vijak v smeri urinega 
kazalca, da zmanjšate 
napetost kabla. 
Obrnite nastavitveni 
vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate 
napetost kabla. Napetost mora biti le tolikšna, da se 
veriga ne drgne ob naslednji večji verižnik. 

Sl. 82 Obračanje zgornjega 
vijaka za nastavljanje ©Shimano

Vijak za nastavljanje

Sl. 83 Spreminjanje napetosti 
žice ©Shimano

Vijak za nastavljanje žice

Zadnji menjalnik Nastavitev spodnjega prislona

7.  Z elementi upravljanja na krmilu prestavite verigo na 
največji verižni list in najmanjši zobnik.

8.  Zdaj obračajte spodnji vijak za nastavljanje,  
dokler vodilni valj ni točno pod največjim verižnim 
listom.

Sprednji menjalnik: nastavitev zgornjega prislona

1.  Z elementi upravljanja na krmilu prestavite verigo na 
najmanjši verižni list in največji zobati venec. 

2.  Razdalja med verigo in notranjo pločevinastim 
vodilom mora biti minimalna. Veriga se ne sme 
dotikati pločevinastega vodila.

3.  Razdaljo lahko spremenite s spodnjim vijakom (L). Če 
ga obračate v desno, se sprednji menjalnik premakne, 
po potrebi navzven, v smeri ročice. Če ga obrnete v 
levo, se lahko sprednji menjalnik pomakne po potrebi  
proti okvirju.

4.  Za nastavitev pravilne napetosti žice uporabite 
elemente upravljanja na krmilu in prestavite spredaj 
na velik verižni list in zadaj na najmanjši zobati 
venec. Veriga se ne sme dotikati zunanje pločevine 
sprednjega menjalnika.

5.  Napetost žice lahko nastavite z vijakom za nastavitev  
žice. Za povečanje napetosti obrnite vijak za 
nastavitev napetosti v desno. Za zmanjšanje napetosti 
obrnite vijak za nastavitev napetosti v levo. Napetost 
žice mora biti le tolikšna, da se veriga ne drgne na 
naslednjem večjem verižniku in da se pločevinasto 
vodilo sprednjega menjalnika ne dotika verige.
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Sl. 84 Vijak za nastavljanje ©Shimano

Sprednji menjalnik

Nastavljalni vijak

Sprednji menjalnik: nastavitev zgornjega prislona

6.  Za nastavitev zunanje omejitve obračajte zgornji 
vijak (H). Pri obračanju v desno se sprednji menjalnik 
premakne bližje okvirju. Pri obračanju v levo se 
sprednji menjalnik odmakne od okvirja. 

7.  Zdaj mora biti zunanje pločevinasto vodilo sprednjega 
menjalnika vzporedno z verižnim listom. Razdalja med 
zunanjim pločevinastim vodilom in velikimi zobmi 
verižnega lista mora biti od 1 do 3 mm.

24.3.3.2 Elektronsko prestavljanje Shimano 
Ultegra Di2
Nastavitev zadnjega menjalnika 

1.  Z elementi upravljanja na krmilu prestavite verigo na 
najmanjši verižni list in največji zobnik ter obrnite 
ročico nazaj.

2.  Nato zavrtite vijak za 
nastavljanje, da se vodilni 
valj čim bolj približa 
zobniku, ne da bi se 
dotikala drug drugega.

3.  Zdaj verigo prestavite 
na najmanjši zobnik in 
ponovite postopek, da se 
prepričate, ali se valjček 
ne dotika zobnika.

4.  Z gumbi na desni 
prestavni ročici prestavite 
zadnji menjalnik na 5.  
zobati venec.

Sl. 85 Vijak za nastavljanje

5.  Pritiskajte tipko na prikazovalnem modulu, dokler se  
ne prižge LED-lučka, da bi preklopili način pretikanja 
prestav v način nastavljanju.

6.  Med obračanjem 
sprednjega verižnega 
lista pritisnite gumb A na 
desni prestavni ročici, da 
premaknete vodilni valj 
navznoter, dokler se veriga 
ne dotakne 4.  zobatega 
venca in povzroči hrup.

7.  Nato 4-krat pritisnite gumb 
B na desni prestavni ročici, 
da premaknete vzvod  
za 4 korake navzven v ciljni položaj.

8.  Pritisnite gumb na prikazovalnem modulu, dokler 
ne ugasne rdeča LED-lučka, da preklopite zadnji 
menjalnik iz načina nastavljanja v način prestavljanja.

Tipka

Prikazovalni modul

Sl. 87 Pritisnite tipko 
©Shimano

Zobati venec

Vodilni valj
Zadnji menjalnik

Tipka A Tipka B

Sl. 88 Nastavitev zadnjega 
menjalnika ©Shimano

 A
 B

Sl. 86 Desna prestavna 
ročica ©Shimano

9.  Prestavite v posamezne prestave in preverite, ali v 
nobeni prestavi ni hrupa.

10.  Če je potrebna prilagoditev, preklopite nazaj v način 
nastavljanja in natančno nastavite zadnji menjalnik.

Nastavitev sprednjega menjalnika

1.  Prestavite menjalnik verige na največji zobati venec.

2.  Pritisnite gumb na prikazovalnem modulu, dokler 
ne zasveti LED-lučka, da preklopite iz načina 
prestavljanja v način nastavljanja.

3.  Pritisnite gumb A ali B na desni prestavni ročici. 
Razdaljo med verigo in sprednjim menjalnikom 
nastavite na 0 do 0,5 mm.

4.  Premaknite sprednji in zadnji menjalnik v vse 
prestavne položaje. Prepričajte se, ali se vodilo verige 
ne dotika verige.

5.  Pritiskajte tipko na prikazovalnem modulu, dokler 
ne ugasne rdeča LED-lučka, da bi preklopili zadnji 
menjalnik iz načina nastavitve v način prestavljanja.

Zgornji 
vijak za nastavljanje

Spodnji 
vijak za nastavljanje

Sl. 89 Vijak za nastavljanje@ Standardna
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24.3.3.3 Elektronsko prestavljanje Sram 
Eagle AXS

Nastavitev sprednjega menjalnika

1.  Verigo prestavite na drugi največji zobati venec. 
Preusmerjevalni valj usmerite na sredino drugega 
največjega zobatega venca tako, da nastavite zadnji 
menjalnik.

2.  Pritisnite in držite tipko AXS na krmiljenju, medtem 
ko pritiskate na prestavno stikalo . Prestavno stikalo 
pritisnite navzdol, da bi nastavili zadnji menjalnik 
navznoter in pritisnite prestavno stikalo navzgor, da bi 
zadnji menjalnik nastavili navzven.

Sl. 90 Nastavitev zadnjega menjalnika ©Shimano

Tipka AXS

3.  Prestavite zadnji menjalnik navznoter na največji 
zobati venec.

4.  Spodnji omejevalni vijak (L) nastavite tako, da se rahlo 
dotakne prislona zunanjega telesa paralelograma, 
nato pa obrnite vijak za 1/4 obrata nazaj.

5.  Prestavite zadnji menjalnik navzven na najmanjši 
zobati venec.

6.  Nastavite zgornji omejevalni vijak (H) tako, da se rahlo 
dotakne prislona notranjega telesa paralelograma, 
nato pa obrnite vijak za 1/4 obrata nazaj.

      

Sl. 92 Vijak prislona H ©Sram

Sl. 91 Vijak prislona L ©Sram

24.3.3.4 Elektronsko prestavljanje Sram 
eTap AXS

Nastavitev zadnjega menjalnika

1.  Zgornji prestavni valjček poravnajte s sredino drugega 
največjega zobatega venca tako, da držite gumb AXS 
na zadnjem menjalniku in hkrati potisnete prestavno 
ročico navznoter. Leva prestavna ročica nastavlja 
zadnji menjalnik na notranji strani, desna prestavna 
ročica pa na zunanji strani.

Sl. 93 Izravnava prestavnih valjčkov ©Sram

Tipka AXS Prestavna ročica

2.  Prestavite zadnji menjalnik navznoter na največji 
zobati venec. Preden je veriga montirana, se kletka 
zadnjega menjalnika morda dotika zadnjega kolesa To 
je običajno.

3.  Spodnji omejevalni vijak (L) nastavite tako, da se 
rahlo dotika prislona notranjega telesa paralelograma.

4.  Prestavite zadnji menjalnik navzven na najmanjši 
zobati venec.

5.  Zgornji omejevalni vijak (H) nastavite tako, da se rahlo 
dotika prislona notranjega telesa paralelograma.
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Sl. 95 Vijak prislona H 
©Sram

Sl. 94 Vijak prislona L 
©Sram

Nastavitev sprednjega menjalnika

Nastavitev sprednjega menjalnika je potrebna le pri 
dvojnih sistemih. Za nastavitev zgornjega omejevalnega 
vijaka mora biti sprednji menjalnik na zunanjem položaju. 
Če nastavite zgornji omejevalni vijak sprednjega 
menjalnika, ko je sprednji menjalnik v notranjem položaju, 
se lahko sprednji menjalnik trajno poškoduje. Zgornji 
omejevalni vijak ima levi navoj.

1.  Zadnji menjalnik prestavite navzven na najmanjši 
zobati venec. Prepričajte se, ali je sprednji menjalnik 
v zunanjem položaju, in ali je veriga na velikem 
verižnem listu in najmanjšem zobatem vencu.

2.  Zgornji omejevalni vijak obračajte, dokler razdalja 
med notranjo stranjo zunanje plošče kletke sprednjega 
menjalnika in verigo ni 0,5 do 1 mm.

Sl. 96 Nastavitev zgornjega prislona ©Sram

3.  Prestavite verigo na manjši verižni list in največji 
zobati venec.

4.  Spodnji omejevalni vijak obračajte, dokler razdalja 
med notranjo stranjo notranje plošče kletke 
sprednjega menjalnika in verigo ni 0,5 do 1 mm.

Sl. 97 Nastavitev zgornjega prislona ©Sram

24.4 Menjalnik v pestu

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Pazite, da z vrtljivim ročajem vedno prestavite le 
eno prestavo navzgor ali navzdol. Med premikanjem 
ne smete 
poganjati s pedali.

 ▪  Če se kolo težko vrti, je treba zamenjati zavorne 
čeljusti ali namazati pesto. To mora opraviti 
specializirana delavnica.

Informacija 
V redkih primerih lahko hrup pri prestavljanju 
povzročajo notranji zobniki in zaporne zaskočke v 
pestu. Ti zvoki so običajno neškodljivi.

Pri menjalniku v pestu  
poteka prestavljanje v pestu 
zadnjega kolesa in po načelu 
planetnega gonila. Menjalniki v 
pestu lahko obratujejo s prestavno 
žico (mehansko) ali motorjem 
(električno). Obe različici 
upravljate z elementom upravljanja 
na krmilu.

24.4.1 Elementi 
upravljanja
24.4.1.1 Standardna prestavna ročica 
Shimano
1.  Ob prestavljanju ne poganjajte pedalov.

2.  Če želite prestaviti v nižjo prestavo, premaknite ročico 
A navzgor. Pri tem se zmanjša število v prikazovalniku. 
Po prestavljanju se ročica A vrne v izhodiščni položaj.

3.  Če želite prestaviti v višjo 
prestavo, premaknite ročico 
B navzgor ali navzdol. 
Številka na zaslonu se 
poveča. Po prestavitvi se 
ročica B vrne v izhodiščni 
položaj.

Sl. 98 Menjalnik v pestu

Sl. 99 Standardna prestavna 
ročica Shimano ©Shimano
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24.4.1.2 Standardni vrtljivi ročaj Shimano
1.  Ob prestavljanju ne poganjajte pedalov.

2.  Če želite prestaviti v višjo prestavo, vrtljivi ročaj 
postopno obračajte postopno proti sebi. Številka na 
zaslonu se poveča. 

3.  Če želite prestaviti v nižjo prestavo, vrtljivi ročaj 
postopno obračajte postopno stran od sebe. Številka 
na zaslonu se zmanjša.

Sl. 100 Standardni vrtljivi ročaj Shimano ©Shimano

Vijak za nastavljanje

24.4.1.3 Vrtljivi ročaj Enviolo
1.  Ob prestavljanju ne poganjajte pedalov.

2.  Pri speljevanju ali vožnji v klanec prestavite v nižjo 
prestavo. To storite tako, da vrtljivi ročaj obrnete v 
smer, ki prikazuje »hrib«.

3.  Za hitrejšo vožnjo na ravnih progah ali po klancu 
navzdol zavrtite vrtljivi ročaj v smeri, ki  
prikazuje »ravnino«.

Sl. 101 Prestavljanje v nižjo prestavo ©Shimano

Vijaki za nastavljanje

Sl. 102 Prestavljanje v višjo prestavo ©Shimano

24.4.2 Nastavljanje prestav
Če se prestave med vožnjo ne prestavljajo pravilno, je 
vzrok morda nepravilno nastavljena prestavna žica. V 
nadaljevanju boste izvedeli, kako odpraviti težavo. Če 
imate kakršna koli vprašanja o postopku, se obrnite na 
specializirano delavnico ali pa delo opravite neposredno 
tam.

24.4.2.1 Elementi upravljanja Shimano
Ne glede na to, ali prestave na kolesu upravljate s prestav-
no ročico menjalnika ali z vrtljivim ročajem, sta preverjanje 
in nastavljanje prestavne žice skoraj enaka za oba elementa 
upravljanja:

1.  Prestavna ročica: Prestavno ročico prestavite iz 8. v 
4. prestavo.

2.  Vrtljivi ročaj: Obrnite ročaj: 
• pri 7/8 stopenjskem menjalniku iz 1. v 4. prestavo  
• pri 5 stopenjskem menjalniku iz 1. v 3. prestavo.

3.  Preverite, ali sta rumeni označevalni črti na nosilcu in 
na prestavnem kolescu poravnani. Na prestavni enoti 
sta na dveh mestih rumeni označevalni črti. Uporabite 
črto, ki je najlažje vidna.

Sl. 103 Preverjanje poravnave označevalnih črt ©Shimano

rumene označevalne črte

4.  Obračajte vijak za nastavljanje na elementu 
upravljanja, dokler se označevalne črte ne poravnajo. 

Sl. 104 Obračanje v vijaka za nastavljanje 
©Shimano

5.  Pri 7/8 stopenjskem menjalniku prestavite iz 4. v 1. 
prestavo in nazaj v 4. prestavo. Pri 5-stopenjskem 
menjalniku prestavite iz 3. v 1. prestavo in nazaj v 3. 
prestavo. 

6.  Preverite, ali sta rumeni označevalni črti še vedno 
medsebojno poravnani.
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24.4.2.2 Vrtljivi ročaj Enviolo
Če je zračnost prestavne žice večja od 1,5 mm, jo morate 
zmanjšati. Zračnost, večja od 1,5 mm, lahko negativno 
vpliva na kakovost prestavljanja in skrajša življenjsko dobo 
prestavnih žic.

1.  Če želite spremeniti zračnost prestavne žice, obračajte 
vijaka za nastavljanje.

2.  Nato rahlo povlecite prestavne žice in preverite 
zračnost. Idealna zračnost prestavne žice 0,5 mm.

Sl. 105 Obračanje vijakov za 
nastavljanje ©Shimano

Sl. 106 Rahlo vlečenje 
prestavnih žic ©Shimano

Vijaki za nastavljanje Prestavne žice

24.5 Čiščenje in nega
Elemente upravljanja lahko očistite z rahlo vlažno krpo. 
Prestavno enoto in sprednji menjalnik lahko očistite grobe 
umazanije z mehko krtačo. Za natančnejše čiščenje majhnih 
sestavnih delov prestav uporabite majhno, bolj fino krtačko 
in krpo. Pri tem ni priporočljivo uporabljati topil ali čistil 
za zavore, saj se maščoba odstrani tudi z mest, kjer je še 
vedno potrebna. Nato je dobro, da posamezne sestavne 
dele prestavne enote premažete z oljem.

25. Veriga
Veriga kolesa je sestavni del pogona. Na zadnje kolo 
prenaša navor, ki nastane pri stopanju na pedale. 
Posamezni členi verige so izdelani v glavnem iz jekla. 
Obstajata dve osnovni vrsti kolesarskih verig: široka 
kolesarska veriga za menjalnik v pestu in ozka kolesarska 
veriga za prestave verig. Te so različnih širin, odvisno od 
tega, koliko zobatih vencev ima uporabljena kaseta. 

 Opozorila
Električno kolo/S-električno kolo: Hude zmečkanine 
zaradi nehotenega aktiviranja tipke Vklop.

 ▪ Akumulator odstranite pred kakršnimikoli 
meritvami, nastavitvami ali čiščenjem električnega 
kolesa/ 
S-električnega kolesa.

Hude poškodbe in nesreče zaradi 
pretrgane ali nepravilno napete kolesarske verige.

 ▪ Pred vsako vožnjo preverite znake obrabe verige 
in njeno pravilno napetost. Ne vozite kolesa, če 
je veriga obrabljena, poškodovana ali nepravilno 
napeta. V tem primeru se posvetujte s specializirano 
delavnico.

25.1 Merjenje in nastavljanje napetosti verige

Informacija 
Če je veriga kolesa preveč napeta, je pri poganjanju 
pedal potreben večji napor. Zaradi stalne napetosti 
členov verige se poveča tudi obraba verige. Premajhno 
napetost kolesarske verige lahko prepoznate po tem, da 
se veriga med vožnjo po neravni podlagi očitno poveša 
ali odskoči. Najpozneje nato je treba verigo zategniti. 

25.1.1 Prestave: merjenje napetosti verige
Pri prestavah z menjalnikom 
vzdržuje pravilno napetost 
verige vzmet v zadnjem 
menjalniku. Če je veriga še 
vedno povešena, je lahko 
vzrok umazan napenjalnik 
verige. Če je veriga po čiščenju 
napenjalnika verige še 
vedno preohlapna, je morda 
pokvarjena vzmet v zadnjem 
menjalniku. V tem primeru je treba zamenjati zadnji 
menjalnik. Za to se obrnite na svojega specializiranega 
prodajalca_ko.

25.1.2 Menjalnik v pestu: merjenje napetosti 
verige
1.  Električno kolo: odstranite baterijo.
2.  Na najbolj napetem mestu pritisnite verigo navzgor ali 

navzdol. Pravilna napetost je dosežena, ko je veriga 
povešena.

3.  Verigo preverite na štirih do petih mestih med njenim 
celotnim obratom.

25.1.3 Menjalnik v pestu: nastavitev 
napetosti verige.
1.  Električno kolo/S-električno kolo: odstranite baterijo.
2.  Odvijte matico zadnjega kolesa.
3.  Morebiti popustite zavorno sidro.
4.  Tekalno kolo povlecite nazaj do konca izpada, dokler 

veriga kolesa nima le še dovoljene zračnosti.
5.  Previdno zategnite vse popuščene vijačne povezave v 

desno s 35 - 40 Nm. Prepričajte se, ali je tekalno kolo 
nameščeno ravno.

Sl. 107 Napenjalnik verige



SLO-50     Izvirna navodila za uporabo – Splošno

25.2 Preverjanje obrabljenosti verige
1.  Električno kolo/S-električno kolo: odstranite baterijo.
2.  Obrabljenost verige preverite s šablono za 

obrabljenost verige.
3.  Če je veriga obrabljena, jo naj zamenja trgovec_ka s 

kolesi

25.3 Čiščenje in nega

Napotek 
Poškodovana elektronika zaradi vdora vode.

 ▪ Kolesa in njegovih sestavnih delov ne obrizgajte s 
curkom iz vodne cevi ali jih čistite z visokotlačnim 
čistilnikom. Čeprav so sestavni deli zaprti, lahko 
pride do poškodb kolesa. Kolo očistite z rahlo vlažno 
in mehko krpo.

Če želite očistiti verigo električnega/S-električnega 
kolesa, morate najprej odstraniti baterijo. Verigo kolesa 
in napenjalnik verige grobo očistite z mehko krtačo. Nato 
lahko staro olje z verige odstranite s suho krpo. Zdaj lahko 
naoljite verigo. Priporočamo, da visokokakovostno olje za 
verigo uporabljate varčno. Olje nanesite na spodnji odsek 
verige od zgoraj in ob tem vrtite ročico. Nato nadaljujte 
z vrtenjem ročice in pri ročicah prestav prestavite vse 
prestave.

26. Jermen

 Opozorila
Električno kolo/S-električno kolo: hude zmečkanine 
zaradi nehotenega aktiviranja tipke Vklop.

 ▪ Akumulator odstranite pred kakršnimikoli 
meritvami, nastavitvami ali čiščenjem električnega 
kolesa/ 
S-električnega kolesa.

Hude poškodbe zaradi izrabljenih ali poškodovanih 
jermenov.

 ▪ Pred vsako vožnjo preverite, ali na jermenih ni 
znakov obrabe  26.3 Preverjanje obrabljenosti 
jermena S. SLO-52. Izrabljen ali poškodovani jermen 
se lahko pretrga.

Napotek 
Uničeni jermen zaradi napačne uporabe.

 ▪ Jermenov ne prepogibajte, sukajte, ne prepogibajte 
nazaj, ne obračajte, ne vozlajte in ne zavezujte.

26.1 Merjenje napetosti jermena
Za merjenje napetosti jermena obstaja več načinov. Eden 
od njih je merjenje s programom Carbon Drive. Ta meri 
napetost jermena na podlagi lastne frekvence (Hz) dolžine 
jermena. Aplikacijo lahko prenesete s spletnega mesta 
en.gatescarbondrive.com/products/tools.

Informacija 
Program Carbon Drive App najbolje deluje v mirnem 
okolju.

1.  Električno kolo/S-električno kolo: odstranite baterijo.

2.  Na svoj pametni telefon si naložite program.

3.  Prikličite program.

4.  Izberite simbol za napetost.

5.  Vklopite mikrofon, kliknite na "Merjenje" in pametni 
telefon držite nad sredinsko točko jermena - 
prepričajte se, ali je mikrofon usmerjen proti traku.

6.  Povlecite trak, da bo vibriral kot kitarska struna. 
Aplikacija pretvori zvok v lastno frekvenco jermena.

7.  Zavrtite ročico pedala za četrt obrata in ponovite 
meritev.

8.  Primerjajte frekvenco jermena s specifikacijami in 
preverite, ali je treba prilagoditi napetost jermena.

Specifikacije 
napetosti

majhen, lažji 
kolesar

velik, močan  
kolesar

Menjalnik v pestu 50 Hz 60 Hz
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26.2 Nastavitev napetosti jermena

Napotek 

Pravilna 
poravnava 

Zobati venci niso 
poravnani pravilno

Zobati venci niso 
poravnani pravilno

Sl. 108 izravnava jermena ©Gates

Med nastavljanjem napetosti je treba ohraniti pravilno 
poravnavo jermena. V nasprotnem primeru lahko med 
drugim pride do hrupa, prezgodnje obrabe jermena ali 
verižnika in odtrganja jermena.

26.2.1 Konec vilic I: nastavitev napetosti 
jermena
1.  Električno kolo/ 

S-električno kolo:  
odstranite baterijo.

2.  Odvijte vijake s koncev 
vilic tako, da jih 
obračajte v levo.  
Vijakov ne odvijte v 
celoti.

Sl. 109 Odvijanje vijakov

3.  Z obračanjem 
vijaka za nastavljanje  
povečate ali zmanjšate 
napetost. 

4.  Vijaka s 
koncev vilic 
zategnite  
s 16-20 Nm  
v desno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Konec vilic II: nastavitev napetosti 
jermena
1.  Električno kolo/S-električno kolo: odstranite baterijo.

2.  Odvijte štiri vijake na obeh straneh prečk zadnjega 
dela, tako da jih zavrtite v levo. Dva vijaka sta za 
plastičnim pokrovom, eden od vijakov na drugi strani 
pa drži ploščo stranskega stojala. Vijakov ne odvijte 
v celoti. 

3.  Z obračanjem vijaka za nastavljanje  
povečate ali zmanjšate napetost jermena.

Vijak za nastavljanje

Sl. 110 Obračanje v vijaka za nastavljanje

Sl. 111 Zategnitev vijakov

Sl. 112 Nastavitev napetosti jermena

2. Nastavitev vijakov za nastavljanje

1. Odviti vijake

4.  Ponovno zategnite štiri vijake na obeh straneh prečk 
zadnjega dela s predpisanim zateznim navorom in v 
desno.

Pritrditev plošč
9,5 Nm

Napetost jermena
Napetost 
jermena

Sl. 113 Nastavitev napetosti jermena
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26.3 Preverjanje obrabljenosti jermena
1.  Električno kolo/S-električno kolo: odstranite baterijo.

2.  Preverite obrabljenost jermena.

Sl. 114 Jermen brez obrabe ©Gates

Ta jermen je še v dobrem stanju. Izguba modre barve ni 
znak obrabljenosti.

Sl. 115 Obrabljeni jermen ©Gates

Odtrgani zobje in razpoke na nogi zoba: ta jermen je v 
izjemno slabem stanju.

3.  Če je bila dosežena meja obrabljenosti, je treba 
jermen takoj zamenjati. To naj opravijo v specializirani 
delavnici.

26.4 Čiščenje in nega

Napotek 
Poškodovana elektronika zaradi vdora vode.

 ▪ Kolesa in njegovih sestavnih delov ne obrizgajte s 
curkom iz vodne cevi ali jih čistite z visokotlačnim 
čistilnikom. Čeprav so sestavni deli zaprti, lahko 
pride do poškodb kolesa. Kolo očistite z rahlo vlažno 
in mehko krpo.

Če želite očistiti jermen na električnem kolesu/S-
električnem kolesu, najprej odstranite baterijo. Nato 
jermen očistite z rahlo vlažno in mehko krpo. Počakajte, da 
se posuši, preden se ponovno usedete na kolo.

27. Kolesa
Kolesa so povezava med kolesom in cesto. Na okvir in vilice 
jih lahko pritrdite z osnimi maticami, hitrimi vpenjalniki ali 
vtičnimi osmi.

27.1 Pritrditev koles s hitrimi vpenjalniki

 Opozorilo
Hudi padci zaradi sestavnih delov, ki odpadejo.

 ▪ Vsi hitri vpenjalniki morajo biti pravilno zaprti 
in šele nato se lahko odpeljete. Ročice hitrih 
vpenjalnikov ni mogoče zapreti z enkratnim 
zasukom.

 ▪ Pred vsako uporabo preverite, ali so hitri vpenjalniki 
trdno pritrjeni.

 ▪ Ne upogibajte zavornega koluta in ga ne držite, ko 
zapirate hitri vpenjalnik.

Kolesa se na večino koles pritrdijo s hitrimi vpenjalniki. To 
so vpenjalne naprave, katerih prednost je, da jih je mogoče 
hitro ročno sprostiti ali zategniti. Hitri vpenjalnik je 
običajno sestavljen iz petih delov: osi, vpenjalne ročice, 
vpenjalne matice in dveh vzmeti. Vpenjala ročica in os sta 
trdno povezani med seboj, na konec osi pa je privita 
vpenjalna matica. Vpenjalna ročica ustvarja vpenjalno silo, 
vpenjalna matica pa se uporablja za nastavitev 
prednapetosti.

vpenjanje

Vpenjalna ročica

Vpenjalna 
matica

Vzmeti

Os

Sl. 116 Hitri vpenjalnik na kolesu

1.  Vpenjalno ročico odprete tako, da jo preklopite za 
180˚. Zdaj mora biti viden napis OPEN/ZAPRTO.

2.  Preverite, ali je kolo pravilno pozicionirano.

3.  Vpenjalno ročico zaprete tako, da jo preklopite nazaj 
za 180˚. Zdaj mora biti viden napis CLOSE/ZAPRTO. 
Na začetku giba zapiranja do polovice poti mora biti 
vzvod lahko gibljiv. Nato se mora sila na vzvod močno 
povečati, vzvod pa mora biti na koncu težko gibljiv.

4.  a) Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira prelahko, je 
treba povečati prednapetost: trdno držite vpenjalno 
ročico in zavrtite vpenjalno matico na nasprotni strani 
v desno. Ali je bila dosežena pravilna prednapetost 
preverite tako, da zaprete vpenjalno ročico. 
b) Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira težko, je 
treba prednapetost zmanjšati: vpenjalno ročico držite 
trdno in zavrtite vpenjalno matico na nasprotni strani 
v levo. Ali je bila dosežena pravilna prednapetost 
preverite tako, da zaprete vpenjalno ročico.

5.  Zaprite vpenjalno ročico. Ročica se mora prilegati 
tako, da je ni mogoče odpreti nehote. 
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27.2 Pritrditev kolesa z vtičnimi osmi

 Opozorilo
Hudi padci zaradi sestavnih delov, ki odpadejo.

 ▪ Zaprite ročico na opisani način. V nasprotnem 
primeru lahko kolo med vožnjo odpade in povzroči, 
dar se hudo poškodujete in/ali umrete. Če niste 
prepričani, 
naj vam nastavitev pokažejo v specializirani 
delavnici. 

Vtične osi so podobne hitrim vpenjalnikom. Medtem ko se 
hitri vpenjalniki v kolesih potiskajo skozi os pesta, so 
vtične osi dejanske osi. Za razliko od hitrih vpenjalnikom 
nimajo vpenjalne matice, temveč navoj. Vtične osi so lahko 
v celoti privite ali pa so najprej privite in nato zategnjene z 
vzvodom, kot je hitri vpenjalnik. Druga možnost je 
pritrditev s T-delom, ki je nato zavarovan z ročico (npr. 
vtična os R.A.T.). 

Navoj

Sl. 117 Natična os Sl. 118 Natična os z ročico

Navoj Vpenjalna ročica

Os

T-kos Vrtljivo kolesce

Os Vpenjalna ročica

Sl.119 Natična os R.A.T.

27.2.1 Montaža vtične osi R.A.T.
1.  Vstavite os R.A.T. z ročico v odprtem položaju skozi 

okvir/vilice in kolo,dokler T-kos na koncu osi R.A.T. ne 
prodre vložka na drugi strani.

Vstavek

Sl. 120 Vstavljanje natične osi

2.  Ročico zavrtite za 90° v desno, dokler se T-kos ne 
ustavi v vložku. Os se mora vrteti zlahka in je ni več 
mogoče izvleči iz okvirja.

Sl. 121 Obračanje ročice v desno

3.  Ko je os nameščena, obrnite ročico, da sistem napnete.

Sl. 122 Napenjanje ročice

4.  Če vzvod proti koncu gibanja nima več vpenjalne 
moči, je treba povečati prednapetost. To storite tako, 
da zavrtite kolesce pod ročico. Odprite ročico in 
povečajte prednapetost z obračanjem ročice v levo, 
dokler ročica nima dovolj vpenjalne moči in jo je 
mogoče z roko trdno zapreti.

Sl. 123 Povečanje prednapetosti

27.3 Platišča

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi odpovedi platišč.

 ▪ Karbon (ogljik): če na kolesu z zavorami na platiščih 
uporabljate karbonska platišča, ne pozabite, da ima 
ta material občutno slabše zavorne lastnosti kot 
aluminijasta platišča. Upoštevajte tudi, da lahko 
uporabljate samo odobrene zavorne ploščice.

Platišče kolesa je nosilni kovinski profil kolesa v obliki 
obroča, na katerem so nameščeni pnevmatika, zračnica in 
trak platišča. Platišče je običajno prek naper povezano s 
pestom kolesa.
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27.3.1 Pri zavori na platiščih preverite 
obrabo/utrujenost platišč

 Opozorilo
Hudi padci zaradi blokade kolesa.

 ▪ Vsaj enkrat na leto preverite obrabo platišč. Če je 
debelina stene platišča manjša od 0,7 mm, lahko 
med vožnjo poči. 

Obrabljenost platišč lahko ugotovite na različne načine. 
Najlažji je kontrolni pregled. Če opazite katerega od nas-
lednjih znakov, zamenjajte platišče ali obiščite specializi-
rano delavnico:

 ▪  počeni lok platišča

 ▪  razpoke na mestu pritrditve naper

 ▪  okroglo obrušeni robovi zavor

 ▪  temne lise v višini naper

 ▪  Obrabljeni kazalnik obrabe.

Številna platišča imajo izrezkan obroč ali eno samo majhno 
izvrtino, tako imenovani kazalnik obrabe. Če tega ni več 
mogoče opaziti ali občutiti, je platišče obrabljeno.

Sl. 124 Počeni lok platišča Sl. 125 Razpoke na napeti

Sl. 126 Temna mesta Sl. 127 Označevalnik obrabe

27.3.2 Čiščenje in nega

Napotek 
Električno kolo/S-električno kolo: poškodbe motorja 
zaradi vdora vode.

 ▪ Obvezno pazite, da med čiščenjem ne vdre voda v 
motor. 

Če želite očistiti platišča električnega kolesa ali 
S-električnega kolesa, najprej odstranite baterijo. Nato z 
mehko krtačo očistite platišča. Močnejšo umazanijo lahko 
odstranite z rahlo vlažno in mehko krpo.

28. Pnevmatike in zračnice

 Opozorilo
Hudi padci zaradi počenih pnevmatik.

 ▪ Pnevmatike so obrabni deli. Redno preverjajte 
globino profila, tlak v pnevmatikah in stanje bočnih 
strani pnevmatik. Pred ponovno uporabo kolesa 
zamenjajte obrabljene pnevmatike.

Obstajajo različne vrste pnevmatik. Terenska zmogljivost in 
kotalni upor sta odvisna od profila pnevmatike.

28.1 Preverjanje tlaka pnevmatik

 Opozorilo
Hudi padci zaradi pomanjkanja nadzora nad kolesom. 
Preveč napolnjene pnevmatike lahko počijo ali se 
odlepijo od platišča. Zračnica lahko poči in povzroči 
takojšnjo izgubo nadzora. Če je tlak v pnevmatiki 
prenizek, lahko pnevmatika odstopi od platišča.

 ▪ Zračni tlak, naveden na pnevmatiki, ne sme biti 
presežen ali biti pod njim. Največji zračni tlak, 
ki je naveden na nekaterih platiščih, ne sme 
biti presežen. Velja najnižji najvišji zračni tlak, 
naveden na pnevmatiki ali platišču. Dovoljeni tlak v 
pnevmatiki je naveden v barih ali PSI na bočni strani 
pnevmatike in/ali na platišču. Na spletu je na voljo 
veliko orodij, ki omogočajo pretvorbo vrednosti iz 
bara v PSI ali obratno.

 ▪ Upoštevajte tudi priporočila na spletnih straneh ter 
navodila proizvajalcev pnevmatik in platišč.

Informacija 
Uporabite talno črpalko z vgrajenim kazalnikom tlaka. 
Tako lahko kadar koli preverite ali prilagodite tlak v 
pnevmatikah. Za nekatere ventile boste potrebovali 
adapterje. V povezavi s črpalko jih lahko kupite v 
specializirani delavnici.
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28.2 Pnevmatike brez zračnic

 Opozorila
Hudi padci zaradi počenih pnevmatik.

 ▪ Pnevmatike brez zračnic uporabljajte samo na 
platiščih, ki namenjena temu. Označena so z 
»Pripravljena uporabo brez zračnic«.

 ▪ Pnevmatike brez zračnic po možnosti montirajte 
in demontirajte brez orodja. Če je treba lahko 
uporabite plastični montažni vzvod. Pri tem pazite, 
da ne poškodujete tesnilnega svitka pnevmatike. 
V nasprotnem primeru lahko pnevmatika ne tesni. 
Če tesnilna tekočina ne zadostuje za preprečitev 
okvare, lahko po odstranitvi ventila uporabite 
običajno zračnico.

 ▪ Pnevmatike brez zračnic je treba s platišča 
odstraniti brez orodja, sicer lahko pnevmatika ne 
tesni več. Če tesnilna tekočina ne zadostuje za 
preprečitev okvare, lahko po odstranitvi ventila 
uporabite običajno zračnico.

 ▪ Upoštevajte navodila proizvajalca pnevmatik.

Pnevmatike brez zračnic so danes na voljo zlasti na 
sodobnih gorskih kolesih, redkeje na cestnih kolesih.

28.3 Zračnice
Zračnica je potrebna za ohranjanje tlaka v notranjosti  
pnevmatike. Napihuje se prek ventila.

28.3.1 Ventili
Obstajajo tri vrste ventilov: ventili Sclaverand oz. 
tekmovalni ventili, ventili Schrader oz. avtomobilski ventili 
in ventili Dunlop oz. Blitz. Vse tri vrste ventilov so s kapico 
zaščitene proti umazaniji. V specializirani trgovini se 
pozanimajte, katera tlačilka je primerna za vaš ventil.

Sl. 128

1 2 3

1 Ventil Sclaverand oz. tekmovalni ventil

2 Ventil Schrader oz. avtomobilski ventil

3 Ventil Dunlop oz. Blitz

28.3.1.1 Ventili Sclaverand ali tekmovalni 
ventili
Če želite napolniti zračnico z ventilom  
Sclaverand ali tekmovalnim ventilom, ravnajte po 
naslednjem postopku:

1.  S prsti odvijte pokrovček ventila 
v levo.

2.  Odvijte narebričeno matico v levo.

3.  S prstom na kratko pritisnite narebričeno matico  
v ventil dokler ne začne uhajati zrak.

4.  Zračnico napolnite z ustrezno tlačilko. Upoštevajte 
predpisani tlak v pnevmatiki.

5.  Znova privijte narebričeno matico.

6.  Na ventil v desno privijte kapico ventila. 

28.3.1.2 Ventili Dunlop oz. Blitz in ventili 
Schrader oz. avtomobilski ventil
Če želite napolniti zračnico prek ventila Dunlop oz. Blitz 
in Schrader oz. avtomobilskega ventila, ravnajte po 
naslednjem postopku:

1.  Pokrovček ventila odvijte v levo.

2.  Zračnico napolnite z ustrezno tlačilko.

3.  Na ventil privijte kapico ventila v desno. 

29. Odpravljanje okvar pnevmatike

 Opozorila
Hude nesreče zaradi pomanjkanja nadzora 
nad kolesom.

 ▪ Pri menjavi pnevmatik uporabljajte samo 
pnevmatike 
enakega tipa, mer in profila. V nasprotnem primeru 
lahko pride do negativnega vpliva na vozne 
lastnosti.

 ▪ Če niste prepričani, da boste pnevmatiko popravili 
sami, poiščite pomoč v specializirani delavnici.

 ▪ Upoštevajte navodila za uporabo kompleta za 
krpanje.

Če želite popraviti okvaro pnevmatike, potrebujete  
komplet za krpanje in orodje, ki ustreza tipu kolesa.

Če želite popraviti okvaro pnevmatike na električnem 
kolesu/S-električnem kolesu, najprej odstranite baterijo. 
Nato odprite ali odstranite zavoro. Postopek je odvisen od 
vrste zavore vašega kolesa. Nato odstranite pokvarjeno 
kolo.
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29.2.2 Demontaža zadnjega kolesa
Upoštevajte, da so opisani delovni koraki le kot primer.

Upoštevajte navodila ustreznega proizvajalca ali se obrnite 
na specializiranega prodajalca.

29.2.2.1 Prestave: demontaža zadnjega 
kolesa
1.  Napravo za prestavljanje prestavite na najmanjši 

zobnik. 
Zadnji menjalnik najmanj ovira demontažo v tem 
položaju.

2.  a) Če ima vaše kolo osne matice, jih z ustreznim 
ključem odvijte v levo. 
b) Če ima vaše kolo hitre vpenjalnike, jih odprite  
27.1 Pritrditev koles s hitrimi vpenjalniki S. SLO-52. 
c) Če ima vaše kolo vtične osi, jih odstranite  27.2 
Pritrditev kolesa z vtičnimi osmi S. SLO-53.

3.  Zadnji menjalnik nagnite nekoliko nazaj.
4.  Nekoliko dvignite celo kolo.
5.  Kolo izvlecite iz okvira.

29.2.2.2 Menjalnik v pestu: demontaža 
zadnjega kolesa
Kot primer navajamo odstranitev menjalnika v pestu 
Shimano na kolesu z osnimi maticami.

1.  Z ustreznim vijačnim ključem popustite osno matico 
v levo.

2.  Odklopite kabel s prestavne enote, da lahko odstranite 
zadnje kolo z okvirja.

Prestavna enota

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK
Sl. 129 Odstranitev ovoja kabla Tipp ©Shimano

3.  Nastavite element upravljanja na krmilu na 1.
4.  Povlecite ovoj kabla iz držala ovoja kabla na preklopni 

enoti in odstranite kabel iz  
reže v držalu.

1 izvleči iz držala ovoja kabla 
2 odstraniti iz reže

CJ-8S20
JAPAN

Držalo

Držalo ovoja kabla

Reža

1

2

Sl. 130 Odstranitev kabla ©Shimano

5.  Odstranite vijak za pritrditev kabla 
iz prestavnega kolesa.

29.1 Razpiranje zavore
29.1.1 Demontaža kolesa z zavoro z vrtenjem 
pedala nazaj
Odvijte privitje roke zavore na prečki verige.

29.1.2 Razpiranje stranske zavore z žico
Odprite ročico za hitro vpenjanje na roki zavore ali ročici 
zavore. Če ni hitrega vpenjalnika zavore, izpustite zrak 
iz pnevmatik. Kolo lahko zdaj izvlečete med zavornimi 
oblogami.

29.1.3 Razpiranje V zavore
Z eno roko primite okoli kolesa. Pritisnite zavorne obloge 
ali roke zavore proti platišču. Odpnite zavorno žico z enega 
od zavornih krakov.

29.1.4 Odstranjevanje hidravlične zavore na 
platišču
Če so na voljo hitri vpenjalniki zavore, demontirajte eno 
zavorno enoto. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za 
uporabo zavor. Če ni hitrega vpenjalnika zavore, izpustite 
zrak iz pnevmatik.

29.2 Demontaža kolesa
29.2.1 Demontaža sprednjega kolesa
Upoštevajte, da so opisani delovni koraki le kot primer.

Upoštevajte navodila ustreznega proizvajalca ali se obrnite 
na specializiranega prodajalca.

1.  a) Če ima vaše kolo osne matice, jih z ustreznim 
ključem odvijte v levo. 
b) Če ima vaše kolo hitre vpenjalnike, jih odprite  
27.1 Pritrditev koles s hitrimi vpenjalniki S. SLO-52. 
c) Če ima vaše kolo vtične osi, jih odstranite  27.2 
Pritrditev kolesa z vtičnimi osmi S. SLO-53.

2.  Zdaj izvlecite sprednje kolo iz vilic.
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Napotek 
Če je ovoj kabla težko izvleči iz nosilca  
preklopne enote, vtaknite imbus ključ 2 mm ali napero 
št. 14 v luknjo preklopnega kolesca in jo obrnite, da 
sprostite kabel. Nato odstranite najprej pritrdilni vijak 
kabla s prestavnega kolesca in šele nato izvlecite ovoj 
kabla iz držala za plašč kabla.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Obračanje 
prestavnega 
kolesca

Luknja prestavnega kolesca

Imbus ključ 2 mm ali napera št. 14

Odstranitev vijaka za 
pritrditev kabla

Izvleči iz držala 
ovoja kabla

1

2 3

Sl. 131 Odstranitev ovoja kabla Tipp ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Vijak za pritrditev kabla
Prestavno kolesce

Sl. 132 Odstranitev vijaka za pritrditev kabla ©Shimano

6.  Odvijte vijak roke zavore in ga odstranite.
7.  Odvijte kolesne matice in jih odložite. Z osi kolesa 

odstranite varovalne podložke.
8.  Zadnje kolo izvlecite iz rež konca vilic. 

29.3 Demontiranje pnevmatike in zračnice
1.  Z ventila odvijte kapico ventila, pritrdilno matico in po 

potrebi še pokrivno matico.
2.  Iz zračnice izpustite preostali zrak.
3.  Na notranji rob pnevmatike nasproti ventila namestite 

pritrdilni montažni vzvod.
4.  Rob pnevmatike dvignite prek roga platišča.
5.  Drugi montažni vzvod potisnite med platišče in 

pnevmatiko pribl. 10 cm stran od prvega.
6.  Pnevmatiko dvignite z montažnim vzvodom prek 

platišča, dokler ne sprostite celotnega oboda 
pnevmatike.

7.  Iz pnevmatike odstranite zračnico.

29.4 Krpanje zračnice
1.  Napihnite zračnico.
2.  Če želite preveriti, kje je zračnica poškodovana, jo 

položite v posodo, napolnjeno z vodo.
3.  Zračnico potisnite pod gladino vode. Na mestu, kjer 

je zračnica poškodovana, se bodo pojavili zračni 
mehurčki.

4.  Če se okvara pojavi na poti in ne morete ugotoviti, kje 
je luknja, preprosto močno napihnite zračnico. Nato se 
bo povečala, zaradi višjega tlaka uhajajočega zraka pa 
boste lažje slišali, kje je luknja.

5.  Pustite, da se zračnica posuši.
6.  Zdaj lahko zakrpate zračnico. Upoštevajte navodila za 

uporabo kompleta za krpanje.

29.5 Montaža pnevmatik in zračnice
1.  Prepričajte se, ali trak na platišču pokriva bradavičko 

napere in ni poškodovan.
2.  V pnevmatiko vstavite z enim robom platišče.
3.  Eno stran pnevmatike popolnoma pritisnite v platišče.

4.  Ventil vstavite skozi odprtino za ventil v platišču in v 
pnevmatiko vstavite zračnico.

5.  Pritisnite pnevmatiko prek roba platišča.
6.  Pnevmatiko trdno potegnite v sredino platišča.
7.  Že nameščeni del zdrsne v dno platišča.
8.  Ponovno preverite, ali se zračnica prilega pravilno.
9.  Drugo stran pnevmatike potisnite s pestjo popolnoma 

prek roba platišča.
10.  Za ventile Dunlop ali Blitz: komplet ventila namestite 

nazaj v njegov sedež in privijte prekrivno matico.
11.  Zračnico rahlo napihnite.
12.  S kontrolnim obročkom na obodu platišča preverite, 

ali je pnevmatika nameščena in pravilno teče. Če 
pnevmatika ne teče pravilno, popravite z roko njen 
sed.

13.  Napolnite zračnico do priporočenega tlaka pnevmatike 
na  28. Pnevmatike in zračnice S. SLO-54.

29.6 Vgradnja kolesa
Upoštevajte, da so opisani delovni koraki le kot primer. 
Upoštevajte navodila ustreznega proizvajalca ali se obrnite 
na specializiranega prodajalca.
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29.6.1 Vstavljanje sprednjega kolesa

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Pri nameščanju sprednjega kolesa bodite pozorni na 
smer teka pnevmatike.

 ▪ Če ima vaše kolo kolutno zavoro, se prepričajte, ali 
so zavorni koluti pravilno nameščeni med zavornimi 
oblogami.

29.6.1.1 Osna matica: vstavljanje 
sprednjega kolesa
1.  Kolo namestite v končno odprtino vilic. 
2.  Osne matice privijte v desno z navornim ključem in 

ustreznim zateznim navorom  13. Zatezni navori za 
vijačne povezave S. SLO-19.

29.6.1.2 Hitri vpenjalnik: vstavljanje 
sprednjega kolesa
1.  Kolo namestite v končno odprtino vilic.
2.  Vpenjalno matico na hitrem vpenjalniku obrnite 

nekoliko v desno.
3.  Zaprite hitri vpenjalnik tako, da ga zložite za 180˚. 

Na začetku giba zapiranja do polovice poti mora biti 
vzvod lahko gibljiv. Nato se mora sila na vzvod močno 
povečati, vzvod pa mora biti na koncu težko gibljiv.

4.  a) Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira prelahko, je 
treba povečati prednapetost: trdno držite vpenjalno 
ročico in zavrtite vpenjalno matico na nasprotni strani 
v desno. Ali je bila dosežena pravilna prednapetost 
preverite tako, da zaprete vpenjalno ročico. 
b Če se ročica hitrega vpenjalnika zapira težko, je 
treba prednapetost zmanjšati: vpenjalno ročico držite 
trdno in zavrtite vpenjalno matico na nasprotni strani 

v levo. Ali je bila dosežena pravilna prednapetost 
preverite tako, da zaprete vpenjalno ročico.

5.  Zaprite vpenjalno ročico. Ročica se mora prilegati 
tako, da je ni mogoče odpreti nehote.

29.6.1.3 Vstavljanje vtične osi sprednjega 
kolesa
1.  Na tanko premažite vtično os z mastjo.
2.  Kolo potisnite med konce vilic.
3.  Montirajte vtično os  27.2.1 Montaža vtične osi R.A.T. 

S. SLO-53.

29.6.2 Vstavljanje zadnjega kolesa

29.6.2.1 Prestave: vstavljanje zadnjega 
kolesa
1.  Pri montaži zadnjega kolesa ponovno namestite verigo 

okoli najmanjšega zobnika.
2.  Kolo vstavite v izstopne odprtine do prislona  

in na sredino v končne odprtine vilic.
3.  Zategnite matico pesta oz. zaprite hitri vpenjalnik  

27.1 Pritrditev koles s hitrimi vpenjalniki S. SLO-52.

29.6.2.2 Menjalnik v pestu: vstavljanje 
zadnjega kolesa
I. Montaža kolesa z menjalnikom v pestu v okviru

1.  Namestite verigo na zobati venec in namestite  
os pesta v končni odprtini vilic.

CJ-NX10
JAPAN

Os pesta

Odprtina na koncu vilic

Sl. 133 Vstavljanje zadnjega kolesa ©Shimano

2.  Na obeh straneh osi pesta namestite podložki. Obrnite 
prestavno ročico tako, da štrline varovalnih podložk 
sežejo v reže v končni odprtini vilic. V tem primeru je 
lahko prestavna ročica nameščena skoraj vzporedno 
z okvirjem vilic. Štrlina mora biti na strani končne 
odprtine vilic. Vstavite podložke tako, da se štrline 
natančno ujamejo v končni odprtini vilic na sprednji 
ali zadnji strani osi pesta.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Varovalna podložka (leva stran)

Prestavna ročica

Okvir vilic

Reža odprtine na koncu vilic

Varovalna podložka 
(desna stran)

Sl. 134 Montaža varovalnih vijakov ©Shimano

3.  Napnite verigo in pritrdite kolo na okvir s  
pokrivnimi maticami.
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CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Pokrivna matica
Varovalna podložka

Zatezni navor 
30–45 Nm

Sl. 135 Pritrditev kolesa ©Shimano

4.  Ročico zavor pravilno pritrdite na okvir vilic z objemko 
za zavorno ročico.

Zavorna roka
Matica objemke

Vijak objemke

Objemka zavore
Okvir vilic

Sl. 136 Pritrditev zavorne roke ©Shimano

Informacija 
Pri nameščanju objemke zavorne roke primite matico 
objemke s ključem 10 mm, da zategnete vijak objem-
ke. Navor za zategovanje je 2 do 3 Nm. Po namestitvi 
objemke zavorne roke preverite, ali vijak objemke štrli 
iz matice objemke približno 2 do 3 mm.

Objemka zavore

Vijak objemke (M6 × 16 mm)
2 – 3 mm

Zavorna roka
Matica objemke

Sl. 137 Montaža objemke zavorne roke ©Shimano

5.  Pred uporabo zavore z vrtenjem pedala nazaj 
preverite, ali zavora deluje pravilno in ali se kolo 
zlahka obrača.

6.  Zataknite zavorno žico in jo pritrdite 
ali zaprite hitri vpenjalnik zavore.

7.  Preverite, ali se zavorne obloge ujemajo z zavornimi 
površinami.

8.  Preverite, ali je zavorna roka dobro pritrjena.
9.  Opravite preskus zavor.

II. Montaža prestavne žice pri menjalniku v pestu

1.  Kabel pritrdite na kolesce prestavne ročice tako, da 
je matica za pritrditev kabla obrnjena navzven proti 
končni odprtini vilic. Ravno stran distančne podložke 
potisnite v odprto stran kolesa prestavnega kolesca.

ravna stran 
distančne podložke

odprta stran prestavnega kolesca
Pritrdilna matica 
kabla

Prestavno kolesce

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Sl. 138 Namestitev kabla ©Shimano

2.  Kabel obrnite za 60° v desno in ga pritrdite na kavelj.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

obrniti za 60°

Kavelj

Sl. 139 Obračanje kabla na desno ©Shimano

3.  Kabel pritrdite na prestavno kolesce, kot je prikazano 
na sliki. Povlecite ga skozi režo v nosilcu prestavne 
enote in konec kabelskega ovoja trdno namestite na 
držalo kabelskega ovoja.

CJ-8S20
JAPAN

LO
C
K

CJ-8S20
JAPAN

Prestavni kabel

Držalo
Držalo ovoja kabla

Reža

Prestavno 

kolesce Držalo

1

2

1 povlecite skozi režo 
2 vstavite v držalo ovoja kabla

Sl. 140 Vleka kabla skozi režo ©Shimano
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Informacija 
Če vam je lažje, najprej vstavite kabelski ovoj v držalo 
kabelskega ovoja. Nato zavrtite prestavno kolesce s 
pomočjo imbus ključa 2 mm ali napere št. 14, ki ju 
vstavite v luknjo prestavnega kolesca. Tako boste vijak 
za pritrditev kabla pravilno namestili v odprto stran 
prestavnega kolesca.

4.  Preverite, ali je kabel pravilno vstavljen v vodilo 
prestavnega kolesca.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Vodenje pravilno Vodenje napačno

Sl. 141 Kontrola napeljave kablov ©Shimano

30. Prtljažnik

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki 
odpovejo.

 ▪ Ne prekoračite nosilnosti prtljažnika. Največja 
nosilnost je vgravirana v prtljažnik.

 ▪ Ne spreminjajte prtljažnika.

Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Prtljažnik sprednjega kolesa: že majhen tovor 
otežuje upravljanje, saj se mora masa prtljage 
premakniti ob vsakem gibu volana. Prepričajte se, 
ali je težišče prtljage čim bližje krmilni osi. Tako 
boste zagotovili varnejše vozne lastnosti.

Napotek 
Obraba zaradi pritrditve torbe.

 ▪ Na vseh stičnih točkah zaščitite prtljažnik proti 
odrgninam zaradi pritrjevanja torb. Uporabite na 
primer zaščitno folijo ali zaščito proti obrabi.

Sl. 142 Prtljažnik za zadnje kolo Sl. 143 Prtljažnik za sprednje 
kolo

Zadnja prtljažnika sta pritrjena na zadnji strani kolesa. 
Sprednji prtljažniki so pritrjeni na sprednjo os ali vilice 
sprednjega kolesa. Zasnovani so za manjše tovore kot 
zadnji prtljažniki. Če želite natančno vedeti, kako je bil 
prtljažnik nameščen na vaše kolo, lahko z našega spletnega 
mesta prenesete razstavljeno sliko prtljažnika. Če želite na 
svoje kolo naknadno namestiti prtljažnik, se s to zahtevo 
obrnite na specializirano delavnico.

31. Prtljaga
31.1 Košare za kolesa
Če želite košaro za kolo namestiti na prtljažnik ali na krmilo 
kolesa, se v specializirani delavnici pozanimajte o modelu, 
ki je primeren za vaše kolo. Če želite na kolo namestiti 
košaro za kolo, upoštevajte naslednja varnostna navodila:
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 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki 
odpovejo.

 ▪ Upoštevajte proizvajalčeve navedbe. Košare ne 
obremenjujte močneje, kot je predpisal proizvajalec.

 ▪ Sprednja košara: prepričajte se, ali se zavorni in 
prestavni kabli pri montaži ne prepogibajo oz. 
stisnejo. V najslabšem primeru lahko pride do 
odpovedi ali blokade zavor.

Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom.

 ▪ Sprednja košara: že majhen tovor otežuje 
upravljanje, saj se mora masa prtljage premakniti 
ob vsakem gibu volana. Prepričajte se, ali je težišče 
prtljage čim bližje krmilni osi. Tako boste zagotovili 
varnejše vozne lastnosti.

 ▪ Sprednja košara: pri višjih hitrostih, 
npr. ob vožnji navzdol, lahko na primer pride do 
tresenja volana. Z obema rokama primite ročici 
kolesa in prilagodite hitrost.

Napotek 
Obraba in poškodbe zaradi pritrditve košare za kolo.

 ▪ Prtljažnik in/ali krmilo na vseh stičnih točkah 
zaščitite proti obrabi zaradi pritrditve. Uporabite na 
primer zaščitno folijo ali zaščito proti obrabi.

 ▪ Sprednja košara: pri pritrjevanju košare pazite, da 
ne poškodujete krmila ali kratkega roga.

31.2 Otroški sedeži in prikolice

 Opozorila
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki 
odpovejo.

 ▪ Otroške sedeže in prikolice uporabljajte v skladu 
z ustrezno zakonodajo v državi. Otroški sedeži 
morajo biti konstruirani in preskušeni v skladu 
s standardom EN 14344, kolesarske prikolice pa 
v skladu s standardom EN 15918. Prikolice na 
električnih kolesih morajo biti opremljene z lučmi. 
Če želite kupiti otroški sedež ali prikolico, se za 
nasvet obrnite na specializiranega prodajalca.

 ▪ Upoštevajte navodila proizvajalca. Otroške sedeže in 
prikolice namestite v skladu z navodili proizvajalca 
in le na dovoljena mesta. Redno preverjajte, ali so 
dobro pritrjeni. Pazite, da napere in/ali vrteča se 
kolesa ne zagrabijo trakov itd.

Hudi padci in nesreče zaradi pomanjkanja nadzora nad 
kolesom. 

 ▪ Otroški sedeži in prikolice spremenijo vozne lastnos-
ti. Zavorna pot se podaljša. Zato zavirajte prej. Tudi 
krmiljenje postane počasnejše. Na začetku vadite 
zagon, zaviranje, zavijanje in vožnjo po klancu 
navzdol z nezasedeno/prazno prikolico. Prilagodite 
svoj način vožnje.

 ▪ Otroški sedež in prikolica ne smeta biti preveč 
obremenjena. Večja je teža, težje je zavirati.

Hude poškodbe glave zaradi vožnje brez kolesarske 
čelade.

 ▪ Poskrbite, da bo vaš otrok nosil dobro prilegajočo 
se kolesarsko čelado. Otroku razložite, da čelado 
nosi le med vožnjo s kolesom in jo mora sneti, ko je 
ne nosi več. 

31.2.1 Otroški sedeži
 ▪ S-električno kolo: prepovedana je namestitev otroških 

sedežev na S-električno kolo.

 ▪ Karbon (ogljik): prepovedana je namestitev otroških 
sedežev na karbonske sestavne dele.

 ▪  Namestitev otroških sedežev na krmilo ali na podaljšek 
krmila ni dovoljena. 

 ▪ Prepovedana je namestitev otroških sedežev na 
prtljažnike koles (brez motorja) ali električnih koles, 
katerih nosilnost je manjša od 27 kg. Pri svojem 
specializiranem prodajalcu ali proizvajalcu otroških 
sedežev se posvetujte, ali lahko na nosilec namestite 
otroški sedež z nosilnostjo najmanj 27 kg.

 ▪ Če želite na sedežno cev svojega kolesa (brez motorja)/
električnega kolesa namestiti otroški sedež, se pri 
svojem specializiranem prodajalcu ali proizvajalcu 
otroškega sedeža pozanimajte, ali je to pri vašem 
modelu mogoče.

 Previdnost
Zagozdeni prsti zaradi nezavarovanih spiralnih vzmeti.

 ▪ Če so pod sedlom spiralne vzmeti, jih pokrijte. 
Otrok, ki se prevaža v otroškem sedežu, lahko med 
njimi zagozdi prste.

31.2.2 Prikolica
 ▪ S-električno kolo: prepovedana je namestitev prikolic na 

S-električno kolo.

 ▪ Karbon (ogljik): prepovedana je namestitev prikolic na 
karbonske sestavne dele.

 ▪ Če želite na svoje kolo (brez motorja) ali električno kolo 
pritrditi na prikolico, se posvetujte 
pri svojem specializiranem prodajalcu ali proizvajalcu 
prikolice, ali jo je mogoče namestiti na vaš model ko-
lesa.
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32. Prevoz kolesa
Pri prevozu kolesa upoštevajte naslednje varnostne 
napotke.

32.1 Transport z avtomobilom ali avtodomom

 Opozorila
Električno kolo/S-električno kolo: Hude nesreče zaradi 
nosilcev kolesa, ki se ločijo/odpadejo.

 ▪ Ker so električna kolesa/S-električna kolesa težja 
kot kolesa brez motorja, mora biti nosilec koles 
konstruiran za večje hitrosti koles. Obvezno 
upoštevajte navodila proizvajalca nosilca koles.

Električno kolo/S-električno kolo: nesreče zaradi 
baterije, ki se lahko loči.

 ▪ Pred prevozom odstranite baterijo iz  
električnega kolesa/S-električnega kolesa. Uporabite 
posebno torbico za baterijo, ki ščiti baterijo proti 
vročini, sunki in udarci.

Hude nesreče, ki jih povzročijo prtljažniki 
in druga nameščena oprema na cesti.

 ▪ Med prevozom odstranite torbe za prtljažnike in 
drugo nameščeno opremo. 

Napotek 
Električno kolo/S-električno kolo: poškodovana 
elektronika zaradi vdora vode.

 ▪ Na nosilcu kolesa lahko prevažate le električna 
kolesa/S-električna kolesa z ustrezno zaščito proti 
dežjem. Predvsem motor in priključno postajo 
zaščitite proti vdoru vode.

32.1.1 Karbonski okvir ali sestavni deli

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi sestavnih delov, ki se 
lomijo.

 ▪ Pri prevozu kolesa na strešnem prtljažniku ali na 
nosilcu za prikolico poskrbite, da pritrdilni elementi 
niso nikoli pritrjeni na okvir. Kolo vedno pritrdite 
na sedežno oporo, nikoli na spodnjo cev, zgornjo 
cev, sedežno cev, lopatice vilic, krmilno cev vilic, 
prečk verige, ročice ali sedežno oporo. Pritrdilni 
mehanizem lahko povzroči vidne ali skrite poškodbe 
na okvirju, ki so pomembne za varnost. Če je vaše 
kolo opremljeno s karbonsko sedežno oporo, vam 
priporočamo, da za prevoz namestite aluminijasto 
ali jekleno sedežno oporo.

32.2 Transport z avtobusom, železnico in 
letalom

Informacija 
Pri prevoznem podjetju, s katerim nameravate potovati, 
se vnaprej pozanimajte, ali in pod kakšnimi pogoji 
lahko kolo vzamete s seboj.

33.  Zaščita proti kraji, manipulaciji in 
izgubi

 Opozorilo
Hudi padci in nesreče zaradi nepooblaščenega posega 
tretjih.

 ▪ Zaščitite svoje kolo proti nepooblaščenim dostopom. 
Zato kolo preverite pred vsako vožnjo, po vsakem 
prevozu in po vsakem parkiranju brez nadzora. 
Če je vaše kolo poškodovano, ga ne vozite, dokler 
poškodbe niso odpravljene. Če je bilo ukradeno ali 
izgubljeno, ga v okviru garancije ne boste mogli 
zamenjati.

Informacija 
Z naslednjimi ukrepi lahko svoje kolo zaščitite proti 
kraji in zlorabi ter ga v primeru izgube prej dobite 
nazaj:

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: vedno zaklenite 
električno kolo in baterijo, tudi če ga za kratek čas 
pustite stati. Najbolje je uporabiti ključavnico/
ključavnice, ki blokirajo kolo z motornim pogonom.

 ▪ Električno kolo/S-električno kolo: ne puščajte 
vstavljenih ključev. Za varnost lahko odstranite tudi 
baterijo. Tudi če je električno kolo parkirano zunaj 
bivalnega prostora (npr. v lopi, kleti), ga je treba 
dodatno zavarovati s ključavnico.
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Informacija 
 ▪ Ne parkirajte kolesa na samotnih mestih. Še 

posebej ne dlje časa. Če je mogoče, parkirajte kolo 
v varovanih zasebnih ali skupnih garažah ali boksih 
za kolesa. Priklenite kolo na kakšen predmet (npr. 
drevo, drog svetilke, ograjo). Tako ga ne bo mogoče 
odnesti.

 ▪ Kolesa, ki so pritrjena s hitrimi vpenjalniki, skupaj z 
okvirjem pritrdite na fiksni predmet. Tako kolesa ni 
mogoče ukrasti. Alternativno lahko hitre vpenjalnike 
nadomestite z varovalnim sistemom proti kraji. Če 
imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega 
specializiranega prodajalca.

 ▪ Uporabite visokokakovostno ključavnico za kolo. 
V ključavnice vložite približno 10 % nakupne cene 
kolesa. Če na kolesu ni ključavnice za okvir, vam 
lahko specializirani prodajalec vgradi ustrezno 
ključavnico za okvir. Uporabite lahko tudi druge 
vrste ključavnic za kolesa. Za nasvet se obrnite na 
specializiranega prodajalca.

Napotek 
 ▪ Zapišite si pomembne značilnosti svojega kolesa 

(npr. v servisno knjižico, kolesarski potni list itd.) 
in ga registrirajte pri policiji. Tako boste ob izgubi 
lažje opisali in prepoznali svoje kolo.

 ▪ Policija naj vaše kolo kodira. Na okvir so v šifrirani 
obliki vgravirani kraj bivanja, naslov ulice in 
začetnice lastnika. Kodiranje otežuje nezakonito 
preprodajo kolesa in odvrača tatove. Poleg tega je 
kodirano kolo lažje dodeliti njegovemu lastniku.

 ▪ Kraja kolesa je pogosto krita z premoženjskim 
zavarovanjem. Že na začetku se pozanimajte o 
pogojih zavarovanja.

33.1 Naknadno naročilo ključev
Če je vaše kolo opremljeno s ključavnico Abus, Axa ali 
Trelock, lahko izgubljene ključe preprosto ponovno 
naročite. Potrebujete le številko ključa. V primeru izgube 
ključa pojdite na spletno stran schluesselservice.abus.com, 
keyservice.axasecurity.com oz trelock-keyservice.de in 
sledite navodilom. Če zaradi manjkajoče številke ključa ne 
morete več ponovno naročiti ključev, naj vam ključavnico 
zamenja specializirani prodajalec. 

Električno kolo/S-električno kolo: s ključi lahko običajno 
odklenete in zaklenete ključavnico kolesa in ključavnico 
akumulatorja.

34. Čiščenje kolesa in njegovih sestavnih 
delov

 Opozorilo
Električno kolo/S-električno kolo: hude zmečkanine 
zaradi nehotenega aktiviranja tipke Vklop.

 ▪ Pred čiščenjem odstranite iz električnega kolesa 
akumulator.

Napotek 
Poškodovana elektronika zaradi vdora vode.

 ▪ Kolesa in njegovih sestavnih delov ne potopite 
v vodo, jih obrizgate s curkom iz vodne cevi ali 
jih čistite z visokotlačnim čistilnikom. Čeprav so 
sestavni deli zaprti, lahko pride do poškodb kolesa. 
Očistite jih z rahlo vlažno in mehko krpo.

Praske in mat površine, ki jih povzročajo čistila in 
gobice, s katerimi drgnete.

 ▪ Za čiščenje ne uporabljajte čistil na osnovi topil 
ali sredstev, ki drgnejo. Prav tako ne uporabljajte 
grobih gobic ali krtač. Kolo in njegove sestavne dele 
očistite z rahlo vlažno, mehko krpo ali mehko krtačo.

Kolo redno čistite, zlasti po vožnji v dežju.
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35. Električno kolo/S-električno kolo: 
shranjevanje
Odstranite akumulator in ga shranjujte ločeno. Električno 
kolo/S-električno kolo shranite v najboljšem primeru v 
suhem, a ne 
pretoplem prostoru.

36. Odstranjevanje med odpadke

Napotek 
Prekrški in globe.

 ▪ Pri odstranjevanju posameznih delov med odpadke 
upoštevajte ustrezne predpise v državi.

Kolesa, njegovih sestavnih delov in transportne embalaže 
ne odlagajte med preostale odpadke, temveč jih oddajte 
na mestih, ki so določena za to. To je edini način za 
recikliranje surovin in pravilno odstranjevanje škodljivih 
snovi. S tem ohranjamo naravne vire in varujemo podnebje

Embalaža Karton, papir • stari papir

Folije • zbiralnica 
sekundarnih surovin

Kolo (baterije 
odstranite 
pred odstran-
jevanjem med 
odpadke)

Okvirji iz 
aluminija

•  zbirno mesto 
sekundarnih surovin

• kosovni odpadki

• specializirana 
trgovina za kolesa

Jekleni okvir

Karbonski 
okvir:

•  zbirno mesto 
sekundarnih surovin

• specializirana 
trgovina za kolesa

Elektronski 
sestavni deli 
(če je mogoče, 
odstranite 
baterije pred 
odstranitvijo 
med odpadke

Zaslon, 
elementi 
upravljanja

• zbiralnica 
sekundarnih surovin

•  zbirno mesto 
sekundarnih surovin

Škodljive 
snovi

Akumulatorji 
električnega 
kolesa/S-
električnega 
kolesa

• specializirana 
trgovina za kolesa

Gumbne celice • specializirana 
trgovina

Masti, 
montažne 
paste, čistila, 
LED-sijalke

•  zbirno mesto 
sekundarnih surovin

• zbiralnica škodljivih 
snovi

Karbonski 
sestavni deli

Opore sedel, 
vilice, platišča

•  zbirno mesto 
sekundarnih surovin

• specializirana 
trgovina

Preostali 
odpadki

Kolesarske 
pnevmatike in 
zračnice

 Splošno odstranjevanje 
med preostale 
odpadke. V nekaterih 
občinah je recikliranje 
kolesarskih pnevmatik 
zakonska zahteva. 
Zato se za vsak slučaj 
obrnite na zbirni center 
za recikliranje.

37. Garancijski predpisi
Za vse modele koles velja zakonska garancija, ki velja 
ob dobavi. Ta začne veljati s predajo kolesa s strani 
specializiranega prodajalca, ki je kontaktna oseba za 
garancijske zahtevke.

Za dokazovanje datuma nakupa ali predaje hranite dokazilo 
o nakupu, kot je račun in/ali potrdilo, za čas trajanja 
garancijskega obdobja.

37.1 Garancijski pogoji
37.1.1 Pogoj za zahtevek iz garancije
Da bi bili upravičeni do zakonske garancije, morajo biti 
izpolnjene naslednje točke:

 ▪ obstaja proizvodna napaka ali napaka v materialu;

 ▪ vzrok spremembe na kolesu ali sestavnem delu ni 
naravna obraba ali staranje, povezano s funkcijo  
37.1.3 Obrabni deli S. SLO-65.

 ▪ vzrok škode ni v uporabi kolesa, ki ni predvidena  7.1 
Kolo (brez motorja)/električno kolo S. SLO-13.
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37.1.2 Izključitev garancije
Do garancije niste upravičeni, če držijo naslednje točke:

 ▪ škoda je posledica nepravilne uporabe ali višje sile. 
škoda je posledica nesreče ali drugih zunanjih vplivov - 
če vzrok ni napaka v informacijah ali izdelku. 

 ▪ kolo se je uporabljalo na tekmovanjih. 

 ▪ poškodbe so posledica nepravilne ali neustrezne nege 
(npr. čiščenje elektronskih sestavnih delov z močnim 
curkom vode, prevoz električnega kolesa na zadnjem 
nosilcu avtomobila brez zaščite proti dežju). 

 ▪ škoda je nastala zaradi popravil, predelav ali zamenjave 
sestavnih delov, ki niso bili izvedeni strokovno. pri 
popravilih so bili vgrajeni rabljeni sestavni deli. 
uporabljena je bila posebna oprema, dodatki ali 
nestandardna oprema, zlasti če so povzročili tehnične 
spremembe.

 ▪ sestavni deli, ki so predmet pritožbe, so se postarali 
ali obrabili v običajni meri, če ne gre za napake v 
proizvodnji ali materialu  37.1.3 Obrabni deli S. SLO-65.

 ▪ Nihanja v porabi in zmogljivosti baterije ter zmanjšanje 
zmogljivosti zaradi starosti so v običajna, tehnično 
neizogibna in kot taka niso stvarna napaka.

37.1.3 Obrabni deli
Med obrabne dele v smislu zakonske garancije štejejo:

 ▪ pnevmatike

 ▪ platišča

 ▪ zavorne obloge

 ▪ verige in jermeni

 ▪ verižniki, najmanjši zobnik, ležaji gonilke in valji 
menjalnika

 ▪ drsni ležaji/ležaji 

 ▪ trakovi krmila in prevleke ročajev

 ▪ hidravlična olja in maziva 

 ▪ žice menjalnikov in zavor 

 ▪ lakiranje 

 ▪ akumulatorji
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38. Predaja
38.1 Kontrola ob predaji in nastavitve
Za naslednje preglede in nastavitve kolesa se obrnite na specializiranega prodajalca. 
Specializirani prodajalec naj odkljuka vse izpolnjene elemente.

Splošno

Kontrolni pregled in nastavitve

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Sedlo/opora sedla

Kolesa 

Ležaj gonilke

Montaža pedalov

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore 

Osvetlitev

Vijačni spoji

Preverjanje kablov

Vzmetni elementi

Poskusna vožnja opravljena

Izročena tehnična dokumentacija/ 
druga oprema

Električno kolo/S-električno kolo

Kontrolni pregled in nastavitve
Splošni pregled delovanja 
(npr. pomoč za potiskanje, podporni 
način, funkcije tipk)

Zaslon prilagojen stranki  
(npr. kontrast, svetlost, jezik)

Baterija

Privitja motorja

Položaj senzorja hitrosti 
in magnet na naperah (če obstaja)

Polnilnik

Različica programske opreme (odvisna 
od modela), po potrebi opravljena 
posodobitev

Pregled predaje in nastavitev so bili 
opravljeni.

Datum, podpis stranke
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38.2 Pogovor ob predaji
Specializirani prodajalec naj vam pokaže in razloži naslednje točke, vi pa opravite testno vožnjo. 
Specializirani prodajalec odkljuka vse izvedene točke.

39. Intervali vzdrževanja
Ker se med prvimi prevoženimi kilometri napere umirijo, 
zavorne in prestavne žice podaljšajo, ležaji pa se obrabijo, 
je treba prvi pregled opraviti po približno 100 prevoženih 
kilometrih ali po šestih tednih od dneva prodaje. Nato en-
krat na leto ali vsakih 2000 prevoženih kilometrov obiščite 
specializirano delavnico. Tam ponovno nastavite, preverite 
(zatezni navori, obraba), po potrebi zamenjajte, očistite 
in - če je to treba in mogoče - namažite sestavne dele, ki so 
navedeni v intervalih vzdrževanja. 

 Opozorila
 ▪ Hudi padci zaradi pomanjkljivega delovanja 

Upoštevajte intervale vzdrževanja. Intervali, 
priporočeni v tabelah za vzdrževanje, so le ori-
entacijske vrednosti za normalno delovanje in se 
lahko razlikujejo glede na razmere (npr. vreme). 
Upoštevajte tudi specifikacije v navodilih za ses-
tavne dele  5. Navodila za sestavne dele S. SLO-10. 
Poskrbite, da bo kolo vzdrževano v skladu z našimi 
specifikacijami in da bodo vsa vzdrževalna dela 
zabeležena. Če obrabe in poškodb ne odkrijete 
dovolj zgodaj, lahko pride do okvare sestavnih 
delov. Če se to zgodi med vožnjo, se lahko hudo 
poškodujete in/ali umrete. Pred ponovno uporabo 
kolesa zamenjajte obrabljene, poškodovane ali zvite 
sestavne dele.

 ▪ Če intenzivno uporabljate kolo, ne pozabite, da je 
bolj izpostavljeno obrabi. Številni deli koles, zlasti 
lahkih športnih koles, so zasnovani za določeno ob-
dobje uporabe. Če je ta vrednost presežena, obstaja 
velika nevarnost okvare sestavnih delov.

Napotek 
Upoštevajte, da je treba za vzdrževanje plačati.

Splošno

Teme
Preverjanje delovanja kolesa

Karbonski okvir in sestavni deli 

Prtljaga, otroški sedež, prikolica, kolo s 
prikolico  
(npr. skupna teža, montaža)

Transport kolesa (npr. avtomobil, 
železnica, letalo)

Priprava primernosti kolesa in kolesa za 
zimo

Prometni predpisi (npr. obvezna čelada)

Poskusna vožnja (varno vzpenjanje na 
kolo in sestop z njega,  
vaje prestavljanja in zaviranja)

Električno kolo/S-električno kolo

Teme

Upravljanje in osnovne funkcije

Teme

Hitro ustavljanje električnega kolega/S-
električnega kolesa  
v nevarni situaciji

Vstavljanje in odstranjevanje 
akumulatorja

Akumulator: nega, doseg, prikazno polje, 
polnjenje, varnost

Delovanje in pomen hitrosti izklopa

Varnostni napotki za motor

Predpisi za odstranjevanje elektronskih 
sestavnih delov  
med odpadke

Pogovor ob predaji je bil opravljen

Datum, podpis stranke

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi
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Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Intervali vzdrževanja 1
Najpozneje po 100 kilometrih ali po šestih tednih od dneva 
prodaje.
Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 2
Najpozneje po 2000 kilometrih ali po enem letu 
od dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 3
Najpozneje po 4000 kilometrih ali po dveh letih 
od dneva prodaje.

Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli
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Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Intervali vzdrževanja 4
Najpozneje po 6000 kilometrih ali po treh letih 
od dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 5
Najpozneje po 8000 kilometrih ali po štirih letih 
od dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 6
Najpozneje po 10.000 kilometrih ali po petih letih 
od dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli
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Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Intervali vzdrževanja 7
Najpozneje po 12.000 kilometrih ali po šestih letih od 
dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 8
Najpozneje po 14.000 kilometrih ali po sedmih letih od 
dneva prodaje.

 Opozorila
Oporo sedla zamenjajte po 14.000 prevoženih 
kilometrih, razen če proizvajalec opore sedla v svojih 
navodilih ne določi drugačnega intervala. Sestavni del 
je treba zamenjati ne glede na material in ne glede 
na to, ali ste na opori sedla od zunaj opazili napako, 
razpoke ali poškodbe. Če opore sedla ne zamenjate 
pravočasno, se lahko zlomi in povzroči hud padec.

Intervali vzdrževanja 8
Najpozneje po 14.000 kilometrih ali po sedmih letih od 
dneva prodaje.Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Opornik sedla



Izvirna navodila za uporabo – Splošno     SLO-71

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Kolo je bilo predano v pravilnem in voznem stanju

Datum, podpis in žig trgovca s kolesi

Intervali vzdrževanja 9
Najpozneje po 16.000 kilometrih ali po osmih letih od 
dneva prodaje.

Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 10
Najpozneje po 18.000 kilometrih ali po devetih letih od 
dneva prodaje.

Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli

Intervali vzdrževanja 11
Najpozneje po 20.000 kilometrih ali po desetih letih od 
dneva prodaje.
Splošno

Vzdrževanje
Osnovni pregled

Poskusna vožnja

Preverjanje kablov

Okvir/vilice

Krmilo/kratki rog

Vzmetni elementi

Sedlo/opora sedla

Kolesa

Ležaj gonilke

Prestave

Veriga ali jermen

Zavore

Osvetlitev

Vijačni spoji

Električno kolo| 
S-električno kolo

Vzdrževanje
Splošno 
preverjanje 
delovanja

Zaslon + del 
upravljanja od 
blizu

Baterija

Motor

Polnilnik

Programska 
oprema (odvisna 
od modela)

Zamenjani sestavni deli
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