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Moje jízdní kolo

Značka:

Model:

Barva:

Hmotnost jízdního kola:

Sériové číslo (S/N)1:

Číslo rámu2:

Datum koupě:

Můj prodejce

Firma:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSČ, bydliště:

Telefon:

E-mail:

Moje kontaktní údaje

První majitel 

Číslo zákazníka:

Příjmení:

Jméno:

Ulice:

PSČ, bydliště:

Telefon:

E-mail:

Datum koupě:

Datum, podpis

Druhý majitel

Číslo zákazníka:

Příjmení:

Jméno:

Ulice:

PSČ, bydliště:

Telefon:

E-mail:

Datum koupě:

Datum, podpis

1 Viz  10.3 Jízdní kolo (bez motoru) / rychlé elektrokolo: Sériové číslo a číslo výrobku s. CZ16 a  10.4 Elektrokolo: Typový štítek s. CZ16

2 Viz  10.1 Číslo rámu s. CZ16 
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1   Představec
2   Gripy
3   Zvonek
4   Řídítka
5   Hlavové složení
6   Hlavová trubka
7   Přední světlo
8   Blatník
9   Vidlice
10   Plášť
11   Brzdový kotouč
12   Náboj předního kola
13   Ráfek
14   Výplet kola
15   Přední brzda
16   Kola
17   Motor
18   Pedály
19   Klika
20   Řetěz
21   Ozubený věnec
22   Náboj zadního kola
23   Stojan
24   Zadní světlo
25   Odrazka
26   Nosič
27   Sedlo
28   Sedlovka
29   Sedlový rychloupínák
30   Sedlová trubka
31   Horní rámová trubka
32   Baterie
33   Spodní rámová trubka

Trekingové elektrokolo

Obrázek je pouze ilustrační.
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1   Hlavové složení
2   Představec
3   Gripy
4   Řídítka
5   Hlavová trubka
6   Vidlice 
7   Plášť
8   Náboj předního kola
9   Kola 
10   Ráfky
11   Brzdový kotouč
12   Přední brzda
13   Motor
14   Klika
15   Řetěz
16   Ozubený věnec
17   Náboj zadního kola
18   Zadní brzda
19   Sedlo
20   Sedlovka
21   Sedlový rychloupínák
22   Sedlová trubka
23   Horní rámová trubka
24   Tlumič
25   Spodní rámová trubka
26   Baterie

Horské elektrokolo

Obrázek je pouze ilustrační.
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Trekingové kolo

Obrázek je pouze ilustrační.

1   Představec
2   Gripy
3   Zvonek
4   Řídítka
5   Hlavové složení
6   Hlavová trubka
7   Přední světlo
8   Blatník
9   Vidlice
10   Plášť
11   Brzdový kotouč
12   Náboj předního kola
13   Ráfek
14   Výplet kola
15   Přední brzda
16   Kola
17   Pedály
18   Klika
19   Řetěz
20   Ozubený věnec
21   Náboj zadního kola
22   Stojan
23   Zadní světlo
24   Odrazka
25   Nosič
26   Sedlo
27   Sedlovka
28   Sedlový rychloupínák
29   Sedlová trubka
30   Horní rámová trubka
31   Spodní rámová trubka
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1   Hlavové složení
2   Představec
3   Řídítka
4   Brzdová páka
5   Hlavová trubka
6   Gripy
7   Vidlice
8   Přední brzda
9   Plášť
10   Náboj předního kola
11   Kola
12   Ráfek
13   Klika
14   Řetěz
15   Ozubený věnec
16   Náboj zadního kola
17   Sedlo
18   Sedlovka
19   Zadní brzda
20   Sedlový rychloupínák
21   Sedlová trubka
22   Horní rámová trubka
23   Spodní rámová trubka
24   Pedály

Silniční kolo

Obrázek je pouze ilustrační.

1

4

8

7

9

20

10

3

1314 24

11

17

22

23

21

19

15

16 6

18

2

12

5

11



Originální uživatelská příručka – obecné informace     CZ9

1. Tato příručka a všechny další 
podklady

 Výstrahy
Velmi vážná zranění a/nebo škody na zařízení v 
důsledku nedodržení příručky.

 ▪ Před prvním použitím jízdního kola si pozorně 
přečtěte tuto příručku. Dodržujte a přečtěte si i 
všechny další přiložené podklady 
 4. Standardní rozsah dodávky s. CZ9.

 ▪ Seznamte se s příslušným znázorněním a významem 
bezpečnostních pokynů 
 6. Bezpečnost s. CZ11. V případě nejasností se 
obraťte 
na svého prodejce. 

 ▪ Ujistěte se, že vám prodejce předal všechny 
podklady, které byly při expedici přiloženy k 
jízdnímu kolu  4. Standardní rozsah dodávky s. 
CZ9.

 ▪ Uchovejte si tuto příručku a všechny další podklady 
pro použití v budoucnosti. Příručku a všechny další 
podklady předejte každému, kdo toto kolo používá, 
stará se o něj, opravuje jej nebo jej likviduje.

 ▪ Výrobce nenese odpovědnost za zranění a škody, 
které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních 
upozornění a pokynů, a v souvislosti s takovými 
zraněními a škodami pozbývá platnosti zákonná i 
komerční záruka  37.1 Záruční podmínky s. CZ64.

Předpokládáme, že máte podstatné a dostatečné znalosti o 
zacházení s jízdními koly. I přesto si přečtěte celou tuto 
příručku a dodržujte v souvislosti se speciálními 
nastaveními 
příručky součástí.

Vážená zákaznice, 
vážený zákazníku,
s pomocí tohoto návodu budete moci své jízdní kolo 
používat v souladu s určením a bezpečným způsobem, aby 
vám dělalo dlouho radost.

Pokud jste jízdní kolo nedostali plně smontované a 
seřízené, obraťte se s žádostí o kompletní seřízení na svého 
prodejce.

 Výstraha
Velmi vážná zranění a/nebo škody na zařízení v 
důsledku neúplné montáže.

 ▪ Toto jízdní kolo se smí používat 
až poté, co byly všechny 
součásti namontovány 
 4. Standardní rozsah dodávky 
s. CZ9 v souladu s příručkou 
a všechny šrouby/matice byly 
utaženy stanoveným utahovacím 
momentem a vhodným 
momentovým klíčem 
 13. Utahovací momenty pro 
šroubové spoje s. CZ19.

Obr. 1 Momentový 
klíč

2. Webové stránky
Další informace o svém jízdními kole naleznete 
na webových stránkách této značky.

3. Váš prodejce
V případě dotazů se obracejte na svého prodejce. Na 
webových stránkách značky jsou uvedeni všichni prodejci 
ve vašem regionu.

4. Standardní rozsah dodávky
Jízdní kolo 
(bez motoru)

Elektrokolo Rychlé elektrokolo

Originální 
uživatelská 
příručka, 
obecné 
informace

Originální 
uživatelská příručka 
– obecné informace

Originální 
uživatelská příručka 
– obecné informace

Originální 
uživatelská příručka 
– systém

Originální 
uživatelská příručka 
– systém

ES prohlášení 
o shodě / UK 
Declaration of 
Conformity

ES certifikát o shodě 
(Certificate of 
Conformity)
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4.1 Originální uživatelská příručka – obecné

Informace 
Jak jízdní kola, která nemají žádný motor, tak i kola s 
motorem jsou v této příručce označována jako jízdní 
kola nebo kola. Jakmile určitá část textu platí pouze 
pro jeden ze tří typů jízdního kola, hovoří se o jízdním 
kole (bez motoru), o elektrokole nebo o rychlém 
elektrokole. Pokud žádné rozlišení uvedeno není, jsou 
myšleny všechny tři typy jízdních kol.

V této části nazvané Originální uživatelská příručka – obecné 
informace je popsána obsluha, péče, údržba a likvidace 
jízdních kol (bez motoru), elektrokol a rychlých elektrokol.

4.2 Elektrokolo / rychlé elektrokolo: 
Originální uživatelská příručka – systém
V příručce k systému jsou popsány nejdůležitější součásti 
vašeho (rychlého) elektrokola. Většinou to je motor, displej, 
ovládací prvek, baterie a nabíječka. Pokud by příručka 
nebyla k dispozici v papírové podobě, můžete si ji stáhnout 
z webových stránek výrobce systému.

Výrobce systému Webová stránka

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Elektrokolo: prohlášení o shodě
Prohlášeními o shodě potvrzujeme, že jsou splněny všechny 
bezpečnostně-technické požadavky směrnic týkajících se 
nabíječky a elektrokola.

4.4 Rychlé elektrokolo: ES certifikát o shodě
ES certifikátem o shodě dokládáme, že 
rychlé elektrokolo odpovídá normám. Obsahuje 
technické podrobnosti a znaky rychlého elektrokola.

5. Příručky součástí
V příručkách součástí naleznete důležité informace o 
používání a údržbě dílů svého jízdního kola. Často se v 
nich dozvíte též informace o případných zárukách. Níže 
naleznete přehled výrobců, s nimiž spolupracujeme.

Výrobce Součásti Webová stránka

3T  Vidlice, 
 řídítka, 

 představec

3tcycling.com

Abus  Zámek abus.de

Acros  Hlavové složení acros.de

Axa  Osvětlení, 
 zámek

axasecurity.com

BBB Cycling  Řídítka bbbcycling.com

Brooks  Sedlo brooksengland.com

Büchel  Osvětlení buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Osvětlení bumm.de

byschulz  Sedlovka, 
 speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Řetěz campagnolo.com

Continental  Pláště conti-online.com

Crankbrothers  Kola crankbrothers.com

Curana  Blatníky curana.com

Dt-Swiss  Pláště, 
 vidlice, 
 tlumiče

dtswiss.com

Easton  Pláště, 
 řídítka

eastoncycling.com

Ergon  Gripy,  
 sedla

ergon-bike.com

Fizik  Sedlo fizik.it

Výrobce Součásti Webová stránka

Fox  Tlumiče,  
 vidlice, 
 sedlovka

foxracingshox.de

Fsa  Klikové ústrojí fullspeedahead.com

Fulcrum  Kola fulcrumwheels.com

Gates  Řemen gatescarbondrive.com

Hayes  Brzdy hayesdiscbrake.com

Hebie  Chrániče 
řetězu, 

 blatníky, 
 stojan 

hebie.de

Hermans  Gripy, 
 přední světlo

herrmans.eu

JD  Sedlovka tranzx.com

Kindshock  Tlumiče,  
 sedlovka

kindshock.com

KMC  Řetěz kmcchain.de

KS  Sedlovka kssuspension.com

Magura  Brzdy,  
 tlumiče, 
 vidlice

magura.com

Manitou  Tlumiče,  
 vidlice

manitoumtb.com

Marzocchi  Vidlice marzocchi.com

Mavic  Kola mavic.de

Maxxis  Pláště maxxis.de

Mooncruiser  Řídítka ergotec.de

Novatec  Náboj kola novatecusa.net

Pinion  Klikové ústrojí, 
 řazení

pinion.eu

Prologo  Sedlo prologotouch.com

Promax  Brzdy promaxcomponents.com

Prowheel  Klikové ústrojí pro-wheel.com

Raceface  Ráfky, 
 řídítka

raceface.com
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Výrobce Součásti Webová stránka

Racktime  Nosiče racktime.com

RockShox  Vidlice sram.com

Rodi  Ráfky cycling.rodi.pt

RST  Vidlice rstsuspension.com

Samox  Klikové ústrojí chainway.com

Schürmann  Ráfky schuermann-rims.com

Schwalbe  Pláště schwalbe.com

Selle  Sedlo selleroyal.com

Shimano  Brzdy,  
 řetěz,  náboj 

kola, 
 řadicí páčka, 
 řazení, 

 ozubený věnec 

shimano.com

Spanninga  Zadní světla spanninga.com

Speedlifter  Představec  byschulz.com

Sr Suntour  Vidlice srsuntour-cycling.com

Sram  Řazení sram.com

Supernova  Osvětlení supernova-lights.com

Tektro  Brzdy tektro.com

Trelock  Osvětlení, 
 zámek

trelock.de

Truvativ  Klikové ústrojí sram.com

Tubus  Nosiče, 
 blatníky

tubus.com

Ursus  Stojan ursus.it

Velo  Sedlo velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Gripy westphal-gmbh.de

Wittkop  Sedlo wittkop.eu

6. Bezpečnost
6.1  Varování, bezpečnostní pokyny a 

upozornění
Varování, bezpečnostní pokyny a upozornění se dělí podle 
následujícího schématu:

Výstražné symboly a signální slova
Možný následek a příčina nebezpečí.

 ▪ Opatření, která musí být přijata, aby se předešlo 
tomuto nebezpečí.

Používají se různé výstražné symboly a signální slova 
vhodná pro danou situaci. 

 Výstraha
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se 
situaci nepodaří předejít, může dojít k usmrcení nebo 
velmi vážnému zranění.

 Varování
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se 
situaci nepodaří předejít, může dojít k drobným nebo 
lehkým zraněním.

Upozornění 
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se 
situaci nepodaří předejít, může dojít k poškození 
výrobku nebo něčeho v jeho blízkosti.

Informace 
Tento symbol označuje pokyny pro uživatele, obzvláště 
užitečné nebo důležité informace o výrobku nebo 
o jeho dalším využití. Nejedná se o symbol pro 
nebezpečnou nebo škodlivou situaci.

6.2 Obecné bezpečnostní pokyny

 Výstrahy
Velmi vážná zranění hlavy z důvodu pádu při jízdě bez 
cyklistické přilby.

 ▪ Při jízdě noste vždy cyklistickou přilbu. Dbejte na to, 
aby přilba seděla správně.

 ▪ Rychlé elektrokolo: Při jízdě na rychlém elektrokole 
jste ze zákona povinni nosit přilbu  7.2.2 Pravidla 
chování s. CZ14.

Velmi vážné pády, nehody a/nebo pokuty z důvodu 
nedodržení dopravních předpisů a norem dané země.

 ▪ Před použitím svého jízdního kola v zahraničí se 
informujte o zákonech platných v dané zemi  7. 
Zákonné požadavky na jízdu v silničním provozu s. 
CZ13.

 ▪ Vaše jízdní kolo musí splňovat pokyny příslušných 
vnitrostátních provozních předpisů a platné normy. 
Provedete-li technické změny, mějte na paměti 
tyto požadavky  7. Zákonné požadavky na jízdu v 
silničním provozu s. CZ13.

Elektrokolo: Trestněprávní a závažná porušení 
pojistného práva v důsledku tuningu elektrokola

 ▪ Neprovádějte žádné změny na hnacím systému 
elektrokola. Pokud vypínací rychlost překročí 25 
km/h a/nebo rychlost posunovače překročí 6 km/h, 
podléhá elektrokolo registraci a povinnosti pojištění 
 7. Zákonné požadavky na jízdu v silničním provozu 
s. CZ13.
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 Výstrahy
 ▪ Případně je možné změnit na rámu vašeho 

elektrokola velikost kol. To má dopad na 
vypínací rychlost. Velikost kol smí měnit pouze 
specializovaný servis a změna se provádí 
stanoveným a námi schváleným postupem. 

Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem. 

 ▪ Nechte prodejce, aby vám předvedl obsluhu a 
zvláštnosti jízdního kola a jeho součástí. Dodržujte i 
příručky součástí  5. Příručky součástí s. CZ10.

 ▪ Přizpůsobte jízdní kolo své výšce  14.4 Provedení 
individuálního nastavení s. CZ21.

 ▪ Elektrokolo: Doporučujeme, aby na elektrokole 
jezdili mladiství až od 14 let.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Nacvičte si 
jízdu s asistencí na bezpečném místě a předtím, 
než se odvážíte do provozu. Jezděte v nejnižším 
asistenčním režimu tak dlouho, dokud se nebudete 
cítit dostatečně bezpečně pro vyšší režimy. Pokud se 
vám situace zdá příliš nejistá, sesedněte.

 ▪ Nacvičte si brzdění na bezpečném místě a předtím, 
než se odvážíte do provozu  23. Brzdy s. CZ32.

 ▪ Přizpůsobte svůj styl jízdy podmínkám na silnici. Na 
mokré nebo zledovatělé vozovce počítejte například 
s delší brzdnou dráhou. Za těchto okolností jezděte 
předvídavě a snižte rychlost.

 ▪ Vyvarujte se prudkých pohybů řídítky a brzdných 
manévrů. Pokud se vám situace zdá příliš nejistá, 
sesedněte.

 ▪ Buďte připraveni brzdit zejména na nepřehledných 
místech a při jízdě z kopce.

 ▪ Nikdy nejezděte, aniž byste drželi řídítka. Můžete 
velmi ošklivě spadnout a dopustit se přestupku, 
protože podle zákona musíte mít vždy alespoň jednu 
ruku na řídítkách  7.4  Pravidla provozu na internetu 
s. CZ14.

 ▪ Soustřeďte se na provoz. Nenechte se rozptylovat 
displejem nebo chytrým telefonem. Doporučujeme, 
abyste při jízdě na kole neposlouchali hudbu přes 
sluchátka.

 ▪ Při výměně konstrukčních a spotřebních dílů 
používejte pouze originální náhradní díly. Vedle 
originálních náhradních dílů lze používat i 
kompatibilní díly, které jsme výslovně schválili.

 ▪ Předtím, než jízdní kolo znovu použijete, nechte 
poškozené nebo ohnuté díly vyměnit. Jinak mohou 
díly, které jsou důležité pro provoz, selhat.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu uvolněných nebo 
prasklých dílů.

 ▪ Všechny montážní a seřizovací práce nechte provést 
ve specializovaném servisu. 
Pokud musíte něco přišroubovat 
sami, použijte vhodný momento-
vý klíč a dbejte na dodržení 
předepsaných utahovacích 
momentů  13. Utahovací mo-
menty pro šroubové spoje s. CZ19. 
Příliš volně utažené šrouby/
matice se mohou uvolnit, utrhn-
out nebo zlomit. Příliš utažené 
šrouby/matice mohou poškodit součásti. 
Utahovací momenty najdete na dílech a v příručce. 
Utahovací momenty výrobců součástí mají přednost 
před údaji o utahovacím momentu uvedenými v této 
příručce  5. Příručky součástí s. CZ10.

Obr. 2  
Momentový klíč

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečného 
osvětlení.

 ▪ Za nepříznivých světelných podmínek (mlha, 
déšť, soumrak, tma) jezděte pouze s dostatečným 
osvětlením  7. Zákonné požadavky na jízdu v 
silničním provozu s. CZ13.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Pokud má vaše 
elektrokolo / rychlé elektrokolo rezervní světlo, 
nechte jej vždy rozsvícené.

Velmi vážná zranění z důvodu exploze baterie.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Baterii neotvírejte. 

Upozornění 
Vadné součásti a ztráta záruky z důvodu neodborné 
opravy.

 ▪ V případě problémů se součástmi se obraťte na svůj 
specializovaný servis.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Neotvírejte motor, 
displej, ovládací prvek ani nabíječku. 

Poškozené součásti, protože jízdní kolo nebylo 
bezpečně odstaveno a spadlo. 

 ▪ Jízdní kolo vždy odstavte tak, aby nemohlo 
spadnout. Pokud nemáte stojan, lze ho v případě 
potřeby doplnit dodatečně. Obraťte se prosím na 
svého prodejce.

Informace 
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Hladina emisního 
akustického tlaku A u uší jezdce je nižší než 70 dB(A). 
To znamená, že hluk, který vydává elektrokolo / rychlé 
elektrokolo během používání, nepřekračuje 70 dB(A).
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6.3 Karbon: Obecné bezpečnostní pokyny
Karbon je nerezový, velmi lehký a stabilní materiál, je 
mu však třeba věnovat zvláštní pozornost. Mezi typické 
díly vyrobené z uhlíkových vláken patří např. řídítka, 
představce, sedlovky a držáky sedla, kliky, rámy a vidlice. 
Požádejte svého prodejce o instruktáž k používání tohoto 
materiálu.

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu prasknutí dílů.

 ▪ Karbonové díly se nesmí používat, pokud vykazují 
trhliny, nebo dokonce praskliny.

 ▪ Karbonové díly nikdy nevystavujte vysokým 
teplotám! Teploty, které jsou škodlivé pro 
bezpečnost dílů, mohou vznikat už i v automobilu 
na prudkém slunci. Pokud si nejste absolutně jisti 
neporušeností, nechte postižené karbonové díly 
zkontrolovat ve specializovaném servisu a případně 
vyměnit.

 Varování
Lehká zranění způsobená karbonovými štěpinami.

 ▪ Uhlíková vlákna jsou velmi tenká a tvrdá. Z tohoto 
důvodu zacházejte s poškozenými karbonovými díly 
velmi opatrně. Může se stát, že se jednotlivá vlákna 
oddělí a vyčnívají. Pokud se dostanou do kontaktu s 
kůží, hrozí, že se o malé štěpiny poraníte.

7. Zákonné požadavky na jízdu v 
silničním provozu
Pokud se s jízdním kolem účastníte veřejného silničního 
provozu, musíte dodržovat zákonné požadavky. Jejich 
porušení je přestupek a je trestáno pokutou. V době psaní 
této příručky (06/2021) platily mimo jiné tyto předpisy:

7.1 Jízdní kolo (bez motoru) / elektrokolo
V Evropě jsou elektrokola považována za bezmotorová 
jízdní kola, pokud jejich motor má jmenovitý trvalý výkon 
250 W, poskytuje asistenci při šlapání do rychlosti zhruba 
25 km/h a při vyšších rychlostech se vypíná. Proto se na 
elektrokola a jejich jezdce na veřejných komunikacích 
vztahují stejné požadavky jako na bezmotorová jízdní kola. 
Pro elektrokolo nepotřebujete řidičský průkaz ani pojištění. 
Přilba není povinná, ale v zájmu vlastní bezpečnosti byste 
ji měli nosit při každé jízdě.

7.1.1 Provozní předpisy 
Pokud chcete vyjet do veřejného silničního provozu, 
musí vaše jízdní kolo (bez motoru) nebo elektrokolo mít 
minimálně tyto díly:

 ▪ brzdy

 ▪ zvonek

 ▪ osvětlení

Například v Německu jsou povinná tato světla (§ 67 StVZO 
(zákona o provozu na pozemních komunikacích): 
bílý světlomet, červené zadní světlo, dvě žluté odrazky 
na každém pedálu a dvě žluté odrazky na každém kole 
(případně bílé reflexní kroužky na pláštích nebo ráfcích).

Kromě toho existují další požadavky, které jsou upraveny 
ve vnitrostátních zákonech o provozních předpisech  7.3 
Provozní předpisy na internetu s. CZ14. Pokud na jízdním 
kole nejsou nainstalovány součásti, které jsou ve vaší zemi 
ze zákona povinné, musíte je před jízdou po veřejných 
komunikacích dodatečně namontovat.

7.1.2 Pravidla chování
Pokud se na jízdním kole (bez motoru) / elektrokole pohy-
bujete po veřejných komunikacích, musíte i vy jako jezdec 
dodržovat předpisy. Kromě specifických vnitrostátních 
požadavků  7.4  Pravidla provozu na internetu s. CZ14 to 
jsou zpravidla: 

 ▪ ohled na ostatní účastníky silničního provozu, 

 ▪ nejezdit pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, 

 ▪ držet se při jízdě řídítek,

 ▪ nejezdit na červenou,

 ▪ používat cyklostezky,

 ▪ vždy jezdit na správné straně 
vozovky. Pokud je však 
cyklostezka pouze na druhé 
straně silnice a je označena 
dopravní značkou s jízdním 
kolem, musíte ji použít.

7.2 Rychlé elektrokolo
V Evropě jsou rychlá elektrokola právně klasifikována jako 
mopedy L1e. Na veřejných komunikacích se na ně vztahují 
jiná pravidla provozu a chování než na bezmotorová jízdní 
kola a elektrokola:

7.2.1 Provozní předpisy
Pokud s rychlým elektrokolem jezdíte v rámci veřejného 
silničního provozu, musíte dodržovat mimo jiné toto:

 ▪ Potřebujete ES certifikát o shodě (Certificate of 
Conformity)  4.4 Rychlé elektrokolo: ES certifikát o 
shodě s. CZ10.

 ▪ Musíte být pojištěni. Povinná je také osvětlená 
registrační značka (pojištění).

 ▪ Potřebujete alespoň řidičský průkaz třídy AM.

 ▪ Na rychlé elektrokolo musí být namontován klakson, 
zrcátko a boční stojan.

 ▪ Rychlé elektrokolo musí být vybaveno bílým předním 
světlem a červeným zadním světlem. Přední a zadní 
světlo musí během jízdy trvale svítit. Na každém pedálu 
musí být dvě žluté odrazky a na každém kole dvě žluté 
odrazky (případně bílé reflexní kroužky na pláštích nebo 
ráfcích). Kromě toho potřebují rychlá elektrokola žluté 
boční odrazky, které jsou obvykle připevněny na vidlici. 

Kromě toho existují další požadavky, které jsou upraveny 
ve vnitrostátních zákonech o provozních předpisech  7.3 

Obr. 3 Zvláštní cesty 
pro cyklisty
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Provozní předpisy na internetu s. CZ14. Pokud na jízdním 
kole nejsou nainstalovány součásti, které jsou ve vaší zemi 
ze zákona povinné, musíte je před jízdou po veřejných 
komunikacích dodatečně namontovat.

7.2.2 Pravidla chování
Pokud se na rychlém elektrokole pohybujete po veřejných 
komunikacích, musíte i vy jako jezdec dodržovat předpisy. 
Kromě specifických vnitrostátních požadavků  7.4  
Pravidla provozu na internetu s. CZ14 to jsou zpravidla: 

 ▪ povinnost mít přilbu. Doporučujeme přilbu podle normy 
NTA 8776.

 ▪ ohled na ostatní účastníky silničního provozu, 

 ▪ nejezdit pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, 

 ▪ nejezdit na červenou.

 ▪ Cyklostezky v zastavěných 
oblastech používejte pouze v 
případě, že jedete bez motorové 
asistence nebo pokud to 
povoluje značka povolující vjezd 
mopedům. Jinak musíte jezdit po 
silnici. Mimo zastavěné oblasti 
musíte na rychlém elektrokole jezdit po cyklostezkách. 
Pokud to není povoleno,  
je to označeno značkou Zákaz vjezdu mopedů.

7.3 Provozní předpisy na internetu
Kódy QR můžete naskenovat pomocí aplikace fotoaparátu v 
chytrém telefonu. Za tímto účelem namíříte fotoaparát na 
několik sekund na kód QR. Pak postupujte podle pokynů. 

Obr. 4  
Vjezd mopedů povolen

Německo 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Francie 
Code de la Route

Velká Británie 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Rakousko 
Fahrradordnung

Itálie 
Codice della strada

Švýcarsko 
Verordnung über die 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (VTS)

Španělsko 
Reglamento de Tráfico

7.4  Pravidla provozu na internetu
Kódy QR můžete naskenovat pomocí aplikace fotoaparátu 
v chytrém telefonu. Za tímto účelem namíříte fotoaparát na 
několik sekund na kód QR. Pak postupujte podle pokynů.

Německo 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Velká Británie 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Francie 
Code de la Route

Itálie 
Codice della strada

Rakousko 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Švýcarsko 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Španělsko 
La ley del Tráfico 

8. Elektrokolo / rychlé elektrokolo: 
Dojezd
Jelikož dojezd ovlivňuje mnoho faktorů, není možné jej 
přesně předpovědět. Obecně platí: Čím vyšší je spotřeba 
energie, tím kratší je dojezd. Pokud chcete jezdit na delší 
vzdálenosti, doporučuje se vzít si s sebou náhradní baterii 
nebo nabíječku. V některých případech mají na dojezd 
velký vliv následující faktory:

 ▪ Zvolený režim asistence: V nejvyšším režimu asistence 
spotřebováváte nejvíce energie a dojezd klesá. Režimy 
asistence proto střídejte. S větrem v zádech, při jízdě 
z kopce nebo na rovině jste rychlí i s nižším režimem 
asistence.

 ▪ Řazení: K vysoké spotřebě energie vede i nízká 
frekvence šlapání v kombinaci s vysokými převody. 
Proto včas plynule přeřaďte na nižší převod, zejména 
před rozjezdem, abyste udrželi konstantní frekvenci 
šlapání  24. Řazení s. CZ37. 

 ▪ Chování při jízdě a související počet rozjezdů: Při 
zrychlování spotřebováváte více energie. Jezděte proto 
konstantní rychlostí a plynule řaďte. Dojezd snižuje i 
neustálé zastavování a rozjíždění. Jezděte prozíravě!

 ▪ Profil a stav trasy: Pokud jedete do kopce nebo vozovka 
není rovná, šlapete do pedálů silněji. Snímač síly tuto 
skutečnost zaznamená a také donutí motor pracovat 
intenzivněji.

 ▪ Protivítr a okolní teplota: Tlak do pedálů se zvyšuje i při 
protivětru. V důsledku toho pracuje motor intenzivněji. 
Kromě toho dojezd klesá o to více, o co nižší jsou 
venkovní teploty. Baterii proto vkládejte do elektrokola 
(např. v zimě) až těsně před jízdou.

 ▪ Celková hmotnost: Čím nižší je celková hmotnost  12. 
Povolená celková hmotnost s. CZ19jízdního kola, tím 
lehčeji jezdí.

 ▪ Posed: Postarejte se o vhodný posed přizpůsobený 
vaší osobě, abyste mohli překonávat delší vzdálenosti 
bez větší námahy. Tímto způsobem jste schopni 

zvýšit dojezd, protože elektrický systém bude 
muset poskytovat menší asistenci  14.4 Provedení 
individuálního nastavení s. CZ21. 

 ▪ Valivý odpor plášťů: Stav plášťů má vliv na valivý odpor. 
K tomu dochází, když se pláště při valení deformují. Při 
tom dochází ke ztrátě energie. Největší vliv na valivý 
odpor má tlak v pláštích. Pokud je tlak příliš vysoký 
nebo příliš nízký, zvyšuje se odpor při valení a motor 
musí poskytovat větší asistenci  28.1 Kontrola tlaku 
vzduchu s. CZ54. Valivý odpor ovlivňují i průměr, šířka 
a profil. 

 ▪ Stav jízdního kola: Čím lepší je stav vašeho jízdního 
kola, tím lépe jezdí. Proto dbejte na dodržování 
intervalů údržby 
 39. Intervaly údržby s. CZ67. 

 ▪ Model jízdního kola: I když je hnací systém stejný, různé 
modely jízdního kola mohou mít různý dojezd. To souvisí  
například s použitými díly. I u totožných jízdních kol 
však může v důsledku tolerancí součástí systému dojít k 
malým rozdílům ve spotřebě energie. 

 ▪ Nabití chytrého telefonu: Pokud k displeji připojíte 
chytrý telefon, abyste ho nabili, spotřebuje se další 
energie.

 ▪ Stáří a technický stav baterie: Podstatně kratší 
provozní doba po nabití znamená, že baterie přišla o 
velkou kapacitu (akumulační kapacitu). Možná budete 
potřebovat novou baterii. S touto záležitostí se obraťte 
na specializovaný servis. Dodržujte také pokyny k 
používání baterie v příručce k systému  4.2 Elektrokolo 
/ rychlé elektrokolo: Originální uživatelská příručka – 
systém s. CZ10.
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9. Popis vašeho jízdního kola
9.1 Jízdní kolo (bez motoru)
Jízdní kolo je minimálně dvoukolové, většinou jednostopé 
vozidlo. Pohání se výhradně šlapáním do pedálů, tedy silou 
svalů osoby, která se na něm nachází.

9.2 Elektrokolo
Elektrokolo je jízdní kolo s asistencí elektromotoru 
(anglicky: EPAC: Electrically power assisted cycle). 
Podporuje vás při zapnutém režimu asistence, a dokud 
šlapete do pedálů, pomocným pohonem. To, jak intenzivně 
se necháte podporovat, si můžete regulovat sami. Stupeň 
asistence lze nastavit v několika režimech asistence  
4.2 Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Originální uživatelská 
příručka – systém s. CZ10. Asistence pohonu přitom závisí 
na síle, jakou šlapete do pedálů, na frekvenci šlapání a 
jízdní rychlosti. Pokud do pedálů již nešlapete, asistence je 
vypnutá, baterie je vybitá nebo jste dosáhli rychlosti vyšší 
než 25 km/h, asistence pohonu se vypne. Pokud chcete jet 
rychleji než 25 km/h, je žádoucí, abyste do pedálů sami 
šlapali silněji.

9.3 Rychlé elektrokolo
Rychlé elektrokolo je z právního hlediska považováno za 
moped třídy L1e. Při jízdách pouze s asistencí motoru 
smí jet maximálně rychlostí 20 km/h. Vyšších rychlostí 
dosáhnete pouze kombinací výkonu motoru a své vlastní 
tělesné síly. Jakmile dosáhnete rychlosti zhruba 45 km/h, 
asistence motoru se vypne.

10. Značky na rámu
Na rámu jízdního kola najdete různé vyražené nebo 
nalepené značky. Co znamenají, se dozvíte níže. 
Neodstraňujte je prosím.

10.1 Číslo rámu
Číslo rámu je specifický kód, který je 
vyražen v rámu. Pomáhá jízdní kolo 
identifikovat v případě krádeže. Číslo 
rámu si proto prosím nejlépe hned po 
koupi zapište. Pokud jej nenajdete, 
obraťte se na svůj specializovaný 
servis nebo se podívejte na webové 
stránky značky.

10.2 Rychlé elektrokolo: VIN
Pomocí identifikačního čísla 
vozidla (VIN) můžete jednoznačně 
identifikovat každé rychlé elektrokolo. VIN najdete na 
sedlové trubce ve směru jízdy vpravo, kromě toho i na 
továrním štítku  10.5 Rychlé elektrokolo: Tovární štítek s. 
CZ17 a v ES certifikátu o shodě  4.4 Rychlé elektrokolo: ES 
certifikát o shodě s. CZ10.

Obr. 6 Identifikační číslo vozidla (VIN)

10.3 Jízdní kolo (bez motoru) / rychlé 
elektrokolo: Sériové číslo a číslo výrobku
Sériové číslo (S/N) a číslo výrobku (P/N) označují jízdní 
kolo (bez motoru) / rychlé elektrokolo a 
informují o výrobních podmínkách 
a použitých součástech. 

... AT2100001 ...

Obr. 5  
Číslo rámu

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Obr. 3 Nálepka s číslem S/N a P/N

Obr. 7 Možné umístění nálepek

10.4 Elektrokolo: Typový štítek
Typový štítek obsahuje různé informace, které popisují 
elektrokolo a umožňují jeho identifikaci.
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Obr. 8 Typový štítek

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

1

3

4

5

6

2

7

10

9

8

12

11

13

14

15

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

1   Řádné používání v souladu 
s určením

2  Značka CE

3   Elektrokolo

4  Povolená celková hmotnost

5  Hmotnost elektrokola

6  Model

7  Sériové číslo

8   Značka UKCA

9   Elektrokolo a jeho součásti 
nelikvidujte v rámci 
běžného domovního 
odpadu

10   Dodržená  
evropská norma

11  Vypínací rychlost

12   Maximální jmenovitý trvalý 
výkon

13   Adresa a telefonní číslo výrobce

14  Rok výroby

15  Číslo výrobku

Obr. 9 Možné umístění typového štítku

10.5 Rychlé elektrokolo: Tovární štítek
Tovární štítek obsahuje různé informace, které popisují 
rychlé elektrokolo a umožňují jeho identifikaci.

Výrobce 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

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

Obr. 10 Tovární štítek

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1 Výrobce

2 Třída vozidla

3 Číslo schválení typu ES

4 Identifikační číslo vozidla

5 Hluk stojícího vozidla při otáčkách motoru

6 Maximální jmenovitý trvalý výkon

7  Vypínací rychlost

8 Povolená celková hmotnost

Obr. 11 Poloha továrního štítku

10.6 Jízdní kolo (bez motoru) / elektrokolo: 
Řádné používání v souladu s určením
Obrázek k řádnému používání v souladu s určením 
se nachází v blízkosti sériového čísla a čísla výrobku 
 10.3 Jízdní kolo (bez motoru) / rychlé elektrokolo: Sériové 
číslo a číslo výrobku s. CZ16, příp. na typovém štítku 
 10.4 Elektrokolo: Typový štítek s. CZ16. Popisuje, pro 
jaké použití je vaše jízdní kolo (bez motoru) / elektrokolo z 
technického hlediska a konstrukčně určeno.

Výrobce ani prodejce neodpovídají za použití nad tento 
rámec nebo za nedodržení bezpečnostně-technických 
pokynů uvedených v uživatelské příručce a za případné 
škody z toho vyplývající. K používání v souladu s určením 
patří i dodržování předpisů, které se týkají provozu, údržby 
a servisu.

Informace 
Značky vás nezbavují povinnosti, že vaše jízdní kolo 
(bez motoru) / elektrokolo při jízdě po veřejných komu-
nikacích musí splňovat příslušné vnitrostátní předpisy 
pro provoz na pozemních komunikacích, např. pokud 
jde o osvětlení  7.1 Jízdní kolo (bez motoru) / elektro-
kolo s. CZ13.
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Po
dm

ín
ka

Obrázek Typ jízdního 
kola (příklad)

Účel používání v souladu 
s určením

Doporučené řidičské 
dovednosti

Výška dropů/
skoků v 
souladu s 
určením

Rozpětí průměrné 
rychlosti v souladu s 
určením

Popis

1

Městská 
jízdní kola

Dojíždění a rekreační 
jízdy s mírnou námahou

Nevyžadují se žádné 
speciální řidičské 
dovednosti.

< 15 cm 15 až 25 km/h Jízdní kola a elektrokola, která se používají na normálních, zpevněných 
plochách, na nichž mají pláště při průměrné rychlosti udržovat kontakt s 
vozovkou. Dropy (sjíždění schodu) jsou 
omezeny maximálně na 15 cm.

2

Trekingová 
a cestovní 
jízdní kola

Dojíždění a rekreační 
jízdy s mírnou námahou

Nevyžadují se žádné 
speciální řidičské 
dovednosti.

< 15 cm 15 až 25 km/h Jízdní kola a elektrokola, pro která platí podmínka 1 a která se používají i na 
nezpevněných a štěrkových cestách s mírným stoupáním a klesáním. Za těchto 
podmínek může dojít ke kontaktu s nerovným terénem a ztrátě kontaktu plášťů 
se zemí. Dropy (sjíždění schodu) jsou omezeny maximálně na 15 cm.

3

Cross-
country a 
maratonská 
kola

Sportovní a závodní 
jízdy s přiměřenou 
technickou náročností 
cest.

Vyžaduje 
jízdně-technické 
dovednosti a 
zručnost.

< 60 cm Není relevantní Jízdní kola a elektrokola, pro která platí podmínka 1 a podmínka 2 a která 
se používají i na neschůdných stezkách, nerovných nezpevněných cestách, 
stejně jako v obtížném terénu a na přírodních cestách a jejichž používání 
vyžaduje technické dovednosti. Skoky a dropy (sjíždění schodu) jsou omezeny 
maximálně na 60 cm.

4

Horská kola, 
trailové biky

Sportovní a závodní 
jízdy s velmi vysokou 
technickou náročností 
cest.

Vyžadují jízdně-
technické 
dovednosti, 
zručnost a dobré 
ovládání kola.

< 120 cm Není relevantní Jízdní kola a elektrokola, pro která platí podmínka 1, 2 a 3 a která se používají 
při sjezdech po nezpevněných cestách při rychlostech nižších než 40 km/h. 
Skoky jsou omezeny maximálně na 120 cm.

5

Downhillová, 
dirt jumpová 
a freeridová 
kola

Extrémní sport Vyžadují extrémní 
jízdně-technické 
dovednosti, 
zručnost a kontrolu 
nad kolem.

> 120 cm Není relevantní Jízdní kola a elektrokola, pro která platí podmínky užívání 1, 2, 3 a 4 a která se 
používají při extrémních skocích nebo sjezdech po nezpevněných cestách při 
rychlostech vyšších než 40 km/h nebo při jejich kombinaci.

6

Závodní kola, 
časovkářská 
kola a 
triatlonová 
kola

Sportovní a závodní 
jízdy s vysokou 
náročností

Vyžadují extrémní 
jízdně-technické 
dovednosti, 
zručnost a kontrolu 
nad kolem.

< 15 cm 30 až 55 km/h Jízdní kola a elektrokola, pro která platí podmínka 1 a která se používají při 
závodech nebo při jiných příležitostech při vysokých rychlostech nad 50 km/h, 
např. při sjezdech a sprintech.
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11. Hmotnost jízdního kola

Informace 
Pokud chcete vědět přesnou hmotnost svého jízdního 
kola, doporučujeme vám nechat si ho zvážit ve 
specializovaném servisu. Většina prodejců jízdních kol 
vlastní profesionální a přesné váhy jízdních kol.

Elektrokolo: Maximální hmotnost vašeho elektrokola 
je uvedena na typovém štítku  10.4 Elektrokolo: 
Typový štítek s. CZ16.

12. Povolená celková hmotnost

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu selhání dílů.

 ▪  Nepřekračujte přípustnou celkovou hmotnost 
jízdního kola, jinak může dojít k prasknutí nebo 
selhání bezpečnostně důležitých částí. Pouze pro 
povolenou celkovou hmotnost jízdního kola je 
navržen i brzdový systém.  
Celková hmotnost = hmotnost jízdního kola + 
hmotnost jezdce/jezdkyně + hmotnost přívěsu + 
hmotnost dětské sedačky + hmotnost zavazadla a/
nebo dítěte.

Typy jízdních kol
Povolená 
celková hmotnost

Jízdní kolo 130 kg
Jízdní kolo XXL/PLUS+ 170 kg
Elektrokolo 130 kg1

Elektrokolo XXL/PLUS+ 170 kg1

Horské kolo 110 kg
Elektrokolo: Horské elektrokolo 120 kg1

Elektrokolo: Horské elektrokolo 135 kg1

Elektrokolo: Horské elektrokolo 150 kg1

Silniční kolo 110 kg
Elektrokolo: Silniční elektrokolo 120 kg1

Rychlé elektrokolo: Všechny typy 
jízdních kol

120 nebo 130 kg2

1  Elektrokolo: Povolená celková hmotnost vašeho elektrokola je 
uvedena i na typovém štítku  10.4 Elektrokolo: Typový štítek 
s. CZ16.

2   Rychlé elektrokolo: Povolená celková hmotnost vašeho rychlého 
elektrokola je uvedena i v ES certifikátu o shodě (Certificate of 
Conformity)  4.4 Rychlé elektrokolo: ES certifikát o shodě s. 
CZ10 a na továrním štítku  10.5 Rychlé elektrokolo: Tovární 
štítek s. CZ17.

13. Utahovací momenty pro šroubové 
spoje

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu uvolněných nebo 
prasklých dílů.

 ▪ Všechny montážní a seřizovací práce nechte provést 
ve specializovaném servisu. Pokud musíte něco 
přišroubovat sami, použijte 
vhodný momentový klíč a dbejte 
na dodržení předepsaných 
utahovacích momentů. Příliš volně 
utažené šrouby/matice se mohou 
uvolnit, utrhnout nebo zlomit. 
Příliš utažené šrouby/matice 
mohou poškodit díly. Utahovací 
momenty najdete na dílech a v 
příručce. Utahovací momenty 
výrobců součástí mají přednost 
před údaji  
o utahovacím momentu 
uvedenými v této příručce 
 5. Příručky součástí s. CZ10.

 ▪ Dodržte minimální hloubku šroubu. U tvrdých 
hliníkových slitin je to nejméně 1,4násobek průměru 
šroubu.

 ▪ Karbon: Některé karbonové součásti vyžadují k 
bezpečnému utažení nižší utahovací momenty než 
díly z kovu. Příliš velké utahovací momenty mohou 
vést ke skrytým poškozením, která nemusí být zvenčí 
viditelná.

 ▪ Karbon: Karbonové díly je třeba připevnit speciální 
montážní pastou. U karbonových dílů sledujte 
také další odchylné informace nebo označení k 
doporučeným utahovacím momentům.

Obr. 12 
Momentový klíč
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14. Před první jízdou 
14.1 Montáž pedálů
Volně přiložené pedály můžete namontovat následujícím 
způsobem:

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu prasklého závitu 
kliky pedálu.

 ▪ Pedály našroubujte rovně.

1.  Potřete závity obou pedálů mazivem (tukem).
2.  Našroubujte pravý pedál (značka „R“) 

ve směru hodinových ručiček do pravé kliky pedálu.
3.  Našroubujte levý pedál (označený „L“) 

proti směru hodinových ručiček do levé kliky pedálu.
4.  Utáhněte oba pedály ve směru předního kola.

Obr. 13  Montáž pedálů

Směr jízdy

Šroubový spoj Závit Utahovací moment

Karbonová řídítka, 
upevnění hřídele

M5 | M6 5 Nm

Gripy, šroubovací M4 | M5 3 Nm | 5 Nm

Upevňovací šroub 
volnoběhu

žádný údaj 40 Nm

Kazeta, upevňovací 
kroužek

žádný údaj 30 Nm

Pedál 9/16" 30 Nm

Brzda silničního kola 
(boční tah)

M6 10 Nm

Sedlovka, sedlový 
rychloupínák

M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Sedlovka, svěrka sedla M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Řadicí oko M10x1 16 Nm

Třmen kotoučové brzdy, 
Shimano, IS a PM

M6 6–8 Nm

Třmen kotoučové brzdy, 
AVID, IS a PM

M6 8–10 Nm

Třmen kotoučové brzdy, 
Magura, IS a PM

M6 6 Nm

Řadicí páčka M5 5 Nm

Rameno pedálu, ocel M8x1 40 Nm

Rameno pedálu, hliník M8x1 40 Nm

Ložisko pedálu BSA Podle údajů 
výrobce

Spona přehazovačky M5 5 Nm

V-brzda, upevňovací šroub M6 10 Nm

Představec, šikmý kužel M8 23 Nm

Informace 
 ▪ Šrouby a matice se utahují nebo zajišťují otáčením 

ve směru hodinových ručiček (tj. doprava). Otáčením 
proti směru hodinových ručiček (doleva) šrouby 
nebo matice povolíte.

 ▪ Seřizovací šrouby lze otáčet doleva 
(proti směru hodinových ručiček) i doprava 
(po směru hodinových ručiček).

Šroubový spoj Závit Utahovací moment

Axiální matice, přední Obecný 30 Nm

Axiální matice, zadní Obecný 35 - 45 Nm

Představec Ahead, 
násada vidlice

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Představec Ahead, 
upevnění řídítek

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Představec Ahead, 
nastavení úhlu

M6 10 Nm

Rohy, vnější upevnění M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Brzda, obložení M6 10 Nm

Brzda, upevnění lanka M6 10 Nm

Brzdová páka M5 5 Nm

Karbonový rám, upínací 
spona sedla

M5 | M6 5 Nm

Karbonový rám, držák na 
láhve

M5 5 Nm

Karbonový rám, spona 
přehazovačky

M5 4 Nm

Karbonová řídítka, 
upevnění řadicí páčky

M5 3 Nm

Karbonová řídítka, 
upevnění brzdové páky

M5 3 Nm

Karbonová řídítka, 
upevnění řídítek

M5 5 Nm
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14.1.1 Nášlapné pedály

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Nášlapné pedály používejte pouze s tretrami a 
obuví, která je pro ně určena. U jiných bot můžete z 
pedálů sklouznout.

 ▪ Nacvičte si našlapování do pedálu a uvolňování boty 
z pedálu nejprve v klidu.

 ▪ Přečtěte si návod k použití od výrobce pedálů a 
obuvi  5. Příručky součástí s. CZ10.

Nášlapné pedály umožňují pevné spojení chodidel s pedály. 
Systém nášlapných pedálů se používá primárně v oblasti 
silničních a horských kol.

14.2 Osvětlení

 Výstraha
Vážné úrazy z důvodu chybějícího osvětlení

 ▪ Výpadek nebo porucha systému osvětlení může vést 
při jízdě za tmy k vážným nehodám. Než budete 
pokračovat v jízdě, nechte závadu odstranit ve 
specializovaném servisu.

14.2.1 Upevnění osvětlení
Vybavte své jízdní kolo v souladu s právními předpisy 
země, ve které hodláte jezdit  7. Zákonné požadavky 
na jízdu v silničním provozu s. CZ13. Pokud byly odrazky 
dodány odmontované, můžete je připevnit tak, že je zvenku 
přidržíte mezi dvěma paprsky a poté je zasunete dovnitř 
tak, aby do obou paprsků zaklesly.

14.2.2 Jízdní kola: rozsvícení a zhasnutí 
světla
Na naše bezmotorová jízdní kola se obvykle instalují 
dynama v nábojích. Ta jsou umístěna v náboji předního 
kola a během jízdy vyrábějí elektřinu. U některých modelů 
můžete světla ovládat pomocí vypínače na světlometu. 
Zároveň můžete rozsvítit nebo zhasnout zadní světlo.

14.2.3 Elektrokolo / rychlé elektrokolo: 
rozsvícení a zhasnutí světla, příp. trvalého 
světla
Elektrokola a rychlá elektrokola 
získávají energii pro své osvětlení 
ze elektrického systému. Zapínání 
a vypínání se většinou provádí 
pomocí displeje a ovládacího 
prvku. Osvětlení u rychlých 
elektrokol však nelze vypnout 
Platí u nich povinnost trvalého 
svícení. Dodržujte prosím zde 
vysvětlení uvedená v  4.2 
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: 
Originální uživatelská příručka 
– systém s. CZ10. Některé modely mají také tlačítko na 
řídítkách, kterým lze rozsvítit nebo zhasnout dálková 
světla. I když již nemáte k dispozici asistenci motoru, je 
stále k dispozici zbytkový výkon pro světla. Dbejte však 
na to, abyste ve tmě nezůstali náhle bez světla, např. tím, 
že s sebou budete mít vždy náhradní baterii nebo si výlety 
naplánujete tak, abyste mohli baterii dobít cestou.

Obr. 14 Dálkové světlo

14.3 Náhradní žárovky
Podle toho, jakým systémem osvětlení je vaše jízdní kolo 
vybaveno, budete potřebovat různé náhradní žárovky. V 
následující tabulce zjistíte, kterou žárovku potřebujete:

Typ osvětlení Napájení

Světlomet (žárovka) 6 V 2,4 W

Halogenový světlomet 6 V 2,4 W

Zadní světla 6 V 0,6 W

Zadní světlo s parkovacím 
světlem 6 V 0,6 W

Osvětlení 
s LED LED nelze vyměnit

Dynamo v náboji kola 6 V 3 W

14.4 Provedení individuálního nastavení
Předtím, než na svém jízdním kole vyjedete poprvé, měli 
byste si ho přizpůsobit své tělesné výšce, a to buď sami, 
nebo u svého prodejce. Aby se vám na kole sedělo pohodlně 
a jistě, můžete si:

 ▪ nastavit výšku sedla 
 17.1 Nastavení výšky sedla s. CZ24

 ▪ nastavit polohu a sklon sedla 
 18. Nastavení polohy a sklonu sedla s. CZ26

 ▪ změnit polohu a výšku řídítek 
 19. Nastavení řídítek a představce s. CZ28

 ▪ změnit polohu  
 20. Změna polohy gripů jízdního kola s. CZ29

 ▪ změnit polohu brzdové páky 
 23.4 Brzdové páky s. CZ34

 ▪ změnit polohu řadicí páčky 
 24.1 Změna polohy ovládacích prvků s. CZ38

Jakmile je jízdní kolo přizpůsobeno vám, zkontrolujte 
podle kapitoly  15. Před každou jízdou s. CZ22, zda je 
připraveno k jízdě. 
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14.5 Nácvik brzdění
Jelikož každé jízdní kolo může v závislosti na brzdové 
soustavě reagovat jinak, měli byste se obeznámit se 
správnou technikou brzdění. Nacvičte si brzdění na 
bezpečném místě, než se odvážíte do provozu. Trénujte ho 
tak dlouho, dokud si nebudete dostatečně jisti  23. Brzdy 
s. CZ32. 

15. Před každou jízdou

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Nejezděte na kole, pokud není kompletně 
smontované. Pokud potřebujete s montáží pomoci, 
obraťte se na specializovaný servis.

 ▪ Nejezděte na kole, pokud není v bezvadném 
technickém stavu. Pokud si nejste jisti, nechte 
jej zkontrolovat u svého prodejce. Nefunkční a 
poškozené díly nechte vyměnit.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Pokud vaše 
elektrokolo / rychlé elektrokolo během jízdy 
nefunguje správně, ukončete jízdu a vyhledejte 
specializovaný servis.

Před každou jízdou, po každé přepravě a po každém 
odstavení kola bez dozoru jej zkontrolujte. Jako vodítko 
použijte následující kontrolní seznam.

15.1 Kontrolní seznam

Součásti Kontrola
Rám/vidlice Zkontrolujte rám  16. Rám jízdního 

kola s. CZ23 a vidlice  22. Vidlice 
jízdního kola s. CZ31, zda nejsou 
viditelně zdeformované, popraskané 
nebo poškozené.

Součásti Kontrola
Pružinové prvky Zkontrolujte funkčnost, nastavení a 

bezpečné upevnění.
Řídítka/představec Zkontrolujte správnou polohu a 

správné, pevné usazení  19. 
Nastavení řídítek a představce s. 
CZ28.
Zkontrolujte, zda funguje zvonek a 
zda pevně sedí.

Sedlo/sedlovka Zkontrolujte pevnost usazení 
rychloupínačů. Rychloupínače musí 
být zavřené  17.1.2 Upevnění 
rychloupínačem s. CZ24.
Zkontrolujte správnou polohu a 
správné, bezpečné upevnění 
 17. Výška sedla s. CZ24, 
 18. Nastavení polohy a sklonu 
sedla s. CZ26.

Kola Zkontrolujte stav plášťů (poškození, 
cizí tělesa, hloubka vzorku), 
rovnoměrný chod a tlak vzduchu  
28. Pláště a duše s. CZ54.
Zkontrolujte, zda jsou ventilky 
pevně usazené  28.3.1 Ventilky 
s. CZ55.
Vizuální kontrola výpletu a 
ráfků, zda nejsou poškozené a 
opotřebované  27.3 Ráfky s. CZ53.
Zkontrolujte správnost, pevnost 
usazení rychloupínačů / výsuvného 
čepu kola  27.1 Upevnění kola 
rychloupínači s. CZ52,  27.2 
Upevnění kola výsuvnými čepy s. 
CZ53.

Řetěz nebo řemen Zkontrolujte řetěz, řemen, pastorky 
a řetězová kola, zda nejsou 
opotřebované a poškozené  25. 
Řetěz s. CZ49,  26. Řemen s. CZ50.

Součásti Kontrola
Brzdy Zkontrolujte, zda fungují brzdy 

včetně brzdové páky  23.4 Brzdové 
páky s. CZ34 a zda pevně sedí.
Vizuální kontrola brzdové obložení / 
brzdových kotoučů  23.6 Výměna 
brzdového obložení s. CZ36.
Zkontrolujte těsnost vedení a 
přípojek (hydraulické brzdy).

Kabely, brzdová 
lanka a vedení, 
řadicí lanovody a 
vedení

Zkontrolujte, zda kabely, vedení 
a lanka nejsou poškozené a 
zlomené. 

Osvětlení Zkontrolujte funkci a nastavení 
osvětlení  14.2 Osvětlení s. CZ21.
Zkontrolujte přítomnost odrazek 
podle platných dopravních předpisů 
dané země  7. Zákonné požadavky 
na jízdu v silničním provozu s. CZ13.

Šroubové spoje Zkontrolujte, zda jsou všechny 
šroubové spoje utažené podle 
zadání  13. Utahovací momenty pro 
šroubové spoje s. CZ19.

Zavazadlo Zkontrolujte, zda je bezpečně 
připevněné.
Dodržujte maximální přítěž a 
celkovou hmotnost  12. Povolená 
celková hmotnost s. CZ19,  30. 
Nosič s. CZ60.
Zavazadlo je nutné rozložit tak, 
aby bylo zajištěno rovnoměrné 
rozložení hmotnosti. Tak dosáhnete 
bezpečného jízdního chování.



Originální uživatelská příručka – obecné informace     CZ23

Součásti Kontrola
Karbonový rám 
a karbonové díly  
6.3 Karbon: Obecné 
bezpečnostní 
pokyny s. CZ13

Prohlédněte povrch, zda nedošlo 
k jeho změně (odštípnutí, hrubé 
škrábance, díry).
Zkontrolujte pevnost rámu a 
součástí.
Všimněte si neobvyklých zvuků, 
např. skřípání nebo cvakání. 

16. Rám jízdního kola

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu prasknutí dílů.

 ▪ Nikdy nejezděte s ohnutým nebo popraskaným 
rámem.

 ▪ Po nehodě nebo pádu musíte nechat kolo před 
dalším použitím zkontrolovat ve specializovaném 
servisu. Nezjištěné závady mohou vést k nehodám.

Tvar rámu závisí na typu jízdního kola a jeho funkci. 
Rámy se vyrábějí z různých materiálů, například z oceli, 
hliníkových slitin nebo karbonu (uhlíkových vláken). Pokud 
máte rám vyrobený z karbonu, přečtěte si bezpodmínečně 
 6.3 Karbon: Obecné bezpečnostní pokyny s. CZ13.

16.1 Hliníkové a ocelové rámy: Cyklistický 
trenažér
Použití není schváleno pro elektrokola a rychlá elektrokola. 
U bezmotorových jízdních kol s hliníkovým a ocelovým 
rámem lze použít trenažér s upínáním osy zadního kola. 
Pokud je zadní kolo jízdního kola vybaveno výsuvným 
čepem kola R.A.T., lze jej k trenažéru připojit pouze 
pomocí adaptéru. Příslušnou axiální matici obdržíte ve 
specializovaném servisu.

16.2 Karbonový rám: Cyklistický trenažér

Upozornění 
Neupínejte karbonové rámy do cyklistických trenažérů 
s upínáním osy zadního kola. Karbonové rámy obvykle 
nejsou navrženy pro tento typ působení síly a během 
tréninku může dojít k jejich poškození. Existují však 
výjimky. Ověřte si ve specializovaném servisu nebo 
na webových stránkách značky, zda je možné s vaším 
kolem používat cyklistický trenažér.

16.3 Karbonový rám: Montážní stojan
Pokud chcete karbonový rám upevnit do montážního 
stojanu, upněte jej pouze k sedlovce, jinak může upínací 
mechanismus způsobit viditelné nebo skryté poškození 
rámu  6.3 Karbon: Obecné bezpečnostní pokyny s. CZ13. 
Pokud je vaše jízdní kolo vybaveno karbonovou sedlovkou, 
doporučujeme pro tuto práci nainstalovat hliníkový nebo 
ocelovou podpěru.

16.4 Rám se zadním odpružením
V tomto případě není zadní část hlavního rámu tuhá, ale má 
pohyblivá ložiska a je odpružená a tlumená tlumičem. Pro 
seřízení pružinových prvků se obraťte na specializovaný 
servis. 

Informace 
Při předání by vám měl prodejce nastavit odpružení. 
Je možné, že vaše kolo a posed budou vypadat a 
působit jinak, než jste zvyklí. Vzpěra odpružení musí 
být seřízena tak, aby při jízdě přes překážku reagovala 
měkce, ale nesmí se prohýbat. K tomu je třeba, aby ve 
chvíli, kdy na kolo nasedáte, trochu klesla.

Obr. 15 Odpružený rám

16.5 Čištění a údržba
Hrubé nečistoty z kola očistěte měkkým kartáčem. 
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali rám. Odolné 
nečistoty lze odstranit houbou a vodou nebo čisticím 
prostředkem na jízdní kola. K čištění v žádném případě 
nepoužívejte vysokotlaký čistič. Mohlo by dojít k poškození 
elektronických součástek. Pokud jsou na rámu pružinové 
prvky, můžete je pravidelně čistit lehce navlhčeným 
hadříkem. Poškození laku a zrezivělá místa lze opravit ve 
specializovaném servisu.
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17.1 Nastavení výšky sedla

 Výstraha
Velmi vážné pády v důsledku ohnutí nebo zlomení 
sedlovky.

 ▪ Sedlovka musí být zasunuta 
do sedlové trubky alespoň 
10 cm hluboko. Minimální 
hloubka zasunutí 10 cm 
platí také v případě, že je v 
příručkách součástí nebo na 
samotné sedlovce uvedena 
nižší minimální hloubka 
zasunutí.

10 cm

Obr. 17 Minimální 
hloubka zasunutí

Výšku sedla můžete nastavit pomocí sedlovky. Sedlovka se 
zasouvá do sedlové trubky jízdního kola a upevňuje se v ní 
pomocí vnější nebo integrované sedlové svorky. Sedlová 
svorka se utahuje buď jedním, nebo dvěma šrouby sedlové 
svorky nebo rychloupínačem s upínací pákou.

17.1.1 Upevnění pomocí šroubů sedlové 
svorky

Obr. 18 Varianty sedlové svorky

Designový 
kryt

Upínací 
šroub 
sedlovky

Upínací 
šroub 
sedlovky

Upínací 
šroub 
sedlovky

1.  Pokud jsou šrouby sedlové svorky zakryté designovým 
krytem, musíte jej před seřízením nejprve trochu 
posunout nahoru. 

2.  Šrouby sedlové svorky povolte otáčením proti směru 
hodinových ručiček pomocí inbusového klíče. Dávejte 
pozor, abyste je neotáčeli přes odpor.

3.  Posuňte sedlovku do požadované polohy.
4.  Šrouby sedlové svorky znovu utáhněte otáčením ve 

směru hodinových ručiček na stanovený utahovací 
moment pomocí momentového klíče  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

5.  Pokud jsou šrouby sedlové svorky chráněny 
designovým krytem, lze jej nyní opět posunout dolů.

6.  Zkontrolujte pevnost sedla tím, 
že se pokusíte jím zatočit.

17.1.2 Upevnění rychloupínačem

 Výstraha
Velmi vážné pády v důsledku uvolněné nebo zlomené 
sedlovky.

 ▪ Před zahájením jízdy musí být upínací páka správně 
zavřená.

Upínací páka

Obr. 19a Otevřená upínací páka Obr. 19b Zavřená upínací páka

17. Výška sedla

 Výstrahy
Velmi vážné pády z důvodu chybného nastavení.

 ▪ Doporučujeme, aby montáž a seřízení 
prováděl prodejce. Pokud chcete něco dotáhnout 
sami 
dodržujte bezpodmínečně  
 13. Utahovací momenty pro šroubové spoje s. 
CZ19. 

Optimální výšku sedla pro svou tělesnou výšku určíte takto:

1.  Sedněte si na sedlo kola a 
současně se opřete o zeď.

2.  Umístěte kliku pedálu na stranu 
dál od stěny do nejnižšího bodu.

3.  Položte patu na pedál. Nohu byste  
měli mít zcela nataženou.

4.  Zvedněte sedlo, 
pokud není noha s patou 
na pedálu zcela natažená. Pokud  
nemůžete na pedál 
dosáhnout, spusťte sedlo 
níže.

k 3. Natažení nohy

Obr. 16 
Prošlápnutí
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1.  Otevřete upínací páku otočením o 180˚. Teď musí být 
vidět nápis OPEN.

2.  Posuňte sedlovku do požadované polohy.

3.  Zavřete upínací páku otočením o 180˚. Nyní by měl 
být vidět nápis CLOSE. Na začátku zavíracího pohybu 
až do poloviny musí být páka velmi snadno pohyblivá. 
Poté musí síla na páce výrazně vzrůst, páčka se musí 
na konci pohybovat už jen obtížně.

4.  a) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš lehce, 
je třeba zvýšit předpětí: Za tímto účelem otevřete 
upínací páku a posuňte sedlovku do požadované 
polohy. Poté přidržte upínací páku a otočte upínací 
maticí na opačné straně ve směru hodinových ručiček. 
Zkontrolujte, zda bylo zavřením upínací páky dosaženo 
správného předpětí. 
b) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš ztěžka, je 
třeba snížit předpětí: Za tímto účelem otevřete upínací 
páku a posuňte sedlovku do požadované polohy. 
Poté přidržte upínací páku a otočte upínací maticí 
na opačné straně proti směru hodinových ručiček. 
Zkontrolujte, zda bylo zavřením upínací páky dosaženo 
správného předpětí.

5.  Zavřete upínací páku. Páka musí být tak pevná, aby ji 
nebylo možné za žádných okolností nechtěně otevřít.

6.  Zkontrolujte, zda je sedlo řádně upevněné, a to tak, že 
s ním zkusíte otočit.

17.2 Snížitelná sedlovka

 Výstraha
Nejvážnější pády v důsledku zablokování zadního kola.

 ▪ Před první jízdou zkontrolujte, zda není zadní kolo 
blokováno snížením sedlovky. Pokud se sedlo v 
nejnižší poloze dotýká zadního kola, je třeba snížit 
hloubku zasunutí sedlovky. Ujistěte se však, že je 
sedlovka zasunuta alespoň 10 cm do sedlové trubky.

Informace 
Pokud chcete na kolo namontovat 
snížitelnou sedlovku, mohou být utahovací 
momenty šroubů sedlové svorky nižší,  
než je uvedeno na sedlové svorce nebo  
v příručce součástí.

Seřizovací šroub

Šroub

Obr. 20 Snížitelná sedlovka Obr. 21 Ovládací prvek

Páka

Pokud je vaše jízdní kolo vybaveno snížitelnou sedlovkou, 
můžete si během jízdy nastavit její výšku. Ovládá se 
pomocí ovládacího prvku na řídítkách. Stisknutím páčky se 
sedlovka zvedne, nebo sníží. Jakmile páčku opět uvolníte, 
sedlovka se zablokuje v odpovídající poloze.

17.2.1 Umístění ovládacího prvku
1.  Povolte šroub na ovládacím prvku otočením o dvě až 

tři otáčky proti směru hodinových ručiček. 
2.  Přesuňte ovládací prvek do požadované polohy.
3.  Šroub utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček 

na stanovený utahovací moment pomocí 
momentového klíče  13. Utahovací momenty pro 
šroubové spoje s. CZ19.

17.2.2 Změna tlaku páčky
Pokud se páčka špatně mačká, může být vhodné zmenšit 
napnutí lanka:

1.  Napnutí zmenšíte otočením seřizovacího šroubu o 
jednu až dvě otáčky proti směru hodinových ručiček.

Pokud lze páčku stisknout příliš snadno a 
napnutí je příliš malé, může být vhodné tahové napětí 
zvýšit:

2.  Otočením seřizovacího šroubu proti směru  
hodinových ručiček zvýšíte napnutí lanka.

17.3 Odpružená sedlovka
Chcete-li nastavit pružinové prvky sedlovky, obraťte se na 
svého prodejce.
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18. Nastavení polohy a sklonu sedla

 Výstrahy
Velmi vážné pády z důvodu chybného nastavení.

 ▪ Doporučujeme vám, abyste všechny montážní a 
seřizovací práce nechali provést ve specializovaném 
servisu. Pokud chcete něco dotáhnout sami, 
dodržujte bezpodmínečně  13. Utahovací momenty 
pro šroubové spoje s. CZ19.

Velmi vážné pády z důvodu prasklé vzpěry sedla.

 ▪ Sedlo nikdy neupínejte v ohybech sedlové lišty, ale 
vždy v rovném místě. Pohybujte sedlem pouze v 
rovném místě a v rámci značení.

Velmi vážné pády z důvodu vytrhnutí upínacích šroubů 
z matic.

 ▪ Upínací šrouby zašroubujte rovně a zcela do matic.

Sedla jízdních kol se skládají ze zadní hlavní sedací plochy 
a přední sedlové části. Obvykle jsou k sedlovce připevněny 
jedním nebo dvěma upínacími šrouby. Polohu a sklon sedla 
lze upravit povolením a opětovným utažením upínacích 
šroubů.

17.3.1 Šroub pro nastavení předpětí pružiny
Pokud šroub pro nastavení předpětí pružiny vyčnívá ze 
sedlovky, je důležité tuto závadu odstranit:

Šroub pro 
nastavení 
předpětí 
pružiny

Obr. 22 
Odpružená sedlovka

Seřizovací šroub 
nesmí vyčnívat ze 
sedlovky

1.  Odmontujte sedlovku 
 17.1 Nastavení výšky sedla s. CZ24. 

2.  Pokud šroub pro nastavení předpětí pružiny vyčnívá ze 
sedlovky, lze jej pomocí inbusového klíče otočit zpět 
ve směru hodinových ručiček.

3.  Sedlovku znovu nasaďte 
 17.1 Nastavení výšky sedla s. CZ24. 

17.4 Čištění a údržba
Na sedlovce a v horní části sedlové trubky se často hromadí 
nečistoty. Obojí čistěte lehce navlhčeným hadříkem. 
Možná budete muset sejmout sedlovku. Pokud máte kolo 
s hliníkovým rámem a hliníkovou sedlovkou, můžete 
na vnitřní stranu sedlové trubky nanést tenkou vrstvu 
vhodného maziva. U karbonových nebo hliníkových rámů s 
karbonovou nebo hliníkovou sedlovkou použijte vhodnou 
karbonovou pastu. Pokud si nejste jisti, jaké mazivo nebo 
karbonovou pastu použít, obraťte se na specializovaný 
servis.

18.1 Sedlovka s jedním šroubem: nastavení 
posedu

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínací šroub
Sedlovka

Vzpěra sedla

Obr. 23 Nastavení posedu

1.  Posunutí sedla: Upínací šrouby povolte otočením proti 
směru hodinových ručiček. Otočte šroubem maximálně 
o dvě až tři otáčky, jinak se může celý mechanismus 
rozpadnout.

2.  Posuňte sedlo vodorovně. Zůstaňte v rámci značení a 
ujistěte se (např. pomocí vodováhy), 
že sedlo je vodorovně.

3.  Sklon sedla: Většině cyklistů nejvíce vyhovuje 
vodorovně nastavené sedlo. Pokud však dáváte 
přednost mírnému sklonu sedla, vynechejte vodorovné 
vyrovnání v bodě 2 a nastavte jej podle potřeby. 

4.  Upevněte upínací šroub utažením ve směru 
hodinových ručiček pomocí momentového klíče s 
předepsaným utahovacím momentem  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19. Ujistěte se, že je 
upínací šroub rovný a zcela zašroubovaný do matice.

5.  Ujistěte se, že se znovu utažené sedlo nenaklání, 
a proveďte zkoušku střídavým zatěžováním špičky 
a konce rukama. Po ujetí přibližně 50 km znovu 
utáhněte šroub sedlové svorky  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19.
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3.  Utáhněte zadní a přední upínací šroub utažením ve 
směru hodinových ručiček pomocí momentového 
klíče s předepsaným utahovacím momentem  
13. Utahovací momenty pro šroubové spoje s. CZ19. 
Použijte pro oba šrouby přibližně stejný utahovací 
moment.

4.  Sklon sedla: Většině cyklistů nejvíce vyhovuje 
vodorovně nastavené sedlo. Pokud však dáváte 
přednost mírnému sklonu sedla, povolte oba upínací 
šrouby střídavým otáčením proti směru hodinových 
ručiček. Otočte upínacími šrouby maximálně o 
dvě až tři otáčky, jinak se může celý mechanismus 
rozpadnout. Jakmile otočíte upínacími šrouby, sklon 
sedla se změní.

5.  Oba upínací šrouby dotáhněte rovnoměrně ve směru 
hodinových ručiček tak, aby sedlo udrželo svůj úhel. 

6.  Nyní pomocí momentového klíče utáhněte šrouby 
na předepsaný utahovací moment  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

7.  Ujistěte se, že se znovu utažené sedlo nenaklání, 
a proveďte zkoušku střídavým zatěžováním špičky 
a konce rukama. Po ujetí přibližně 50 km znovu 
utáhněte šrouby sedlové svorky  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

18.2 Sedlovka se dvěma šrouby I: nastavení 
posedu

STOP

STOP

STOP

STOP

Sedlovka

Vzpěra sedla

Obr. 24a Nastavení posedu

Upínací šrouby

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínací šrouby
Sedlovka

Vzpěra sedla

Obr. 24b Nastavení posedu

1.  Posunutí sedla: Zadní upínací šroub povolte otočením 
proti směru hodinových ručiček. Otočte zadním 
upínacím šroubem maximálně o dvě až tři otáčky, jinak 
se může celý mechanismus rozpadnout.

2.  Posuňte sedlo vodorovně. Zůstaňte v rámci značení a 
ujistěte se (např. pomocí vodováhy), 
že sedlo je vodorovně.

18.3 Sedlovka se dvěma šrouby II: nastavení 
posedu

STOP

STOP

STOP

STOP

Upínací šroub
Sedlovka

Seřizovací šroub

Obr. 25 Nastavení posedu

1.  Posunutí sedla: Upínací šrouby povolte otočením proti 
směru hodinových ručiček. Otočte šroubem maximálně 
o dvě až tři otáčky, jinak se může celý mechanismus 
rozpadnout.

2.  Posuňte sedlo vodorovně. Zůstaňte v rámci značení a 
ujistěte se (např. pomocí vodováhy), 
že sedlo je vodorovně.

3.  Upevněte upínací šroub utažením ve směru ho-
dinových ručiček pomocí momentového klíče s 
předepsaným utahovacím momentem  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19. Ujistěte se, že je 
upínací šroub rovný a zcela zašroubovaný do matice.

4.  Sklon sedla: Většině cyklistů nejvíce vyhovuje 
vodorovně nastavené sedlo. Pokud však dáváte 
přednost mírnému sklonu 
sedla, pootočte seřizovacím šroubem ve směru hodi-
nových ručiček, aby se nos sedla posunul dolů. Nahoru 
ho opět posunete pootočením proti směru hodinových 
ručiček. Seřizovací šroub musí být 
zašroubovaný minimálně 9 mm. 
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5.  Ujistěte se, že se znovu utažené sedlo nenaklání, a 
proveďte zkoušku střídavým zatěžováním špičky a kon-
ce rukama. Po ujetí přibližně 50 km znovu utáhněte 
šroub sedlové svorky  13. Utahovací momenty pro 
šroubové spoje s. CZ19.

18.4 Čištění a údržba
Syntetická sedla lze snadno a rychle čistit mírně 
navlhčeným hadříkem. Kožená sedla byste měli přibližně 
každých 12 měsíců ošetřit speciálním tukem. Kožený potah 
chraňte před deštěm a dlouhým působením slunečního 
záření pomocí potahu. Řiďte se také pokyny výrobce sedla 
 5. Příručky součástí s. CZ10.

19. Nastavení řídítek a představce

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu chybného nastavení.

 ▪  Doporučujeme vám, abyste všechny montážní a 
seřizovací práce nechali provést ve specializovaném 
servisu. Pokud chcete něco dotáhnout sami, 
dodržujte bezpodmínečně  
 13. Utahovací momenty pro šroubové spoje s. CZ19

Představce spojují řídítka kola s vidlicí. Mohou být pevné 
i úhlově a výškově nastavitelné. Představce se upínají do 
násady vidlice, představce Ahead jsou umístěny na násadě 
vidlice společně s distančními podložkami. V závislosti na 
namontovaném představci můžete měnit polohu, sklon a 
výšku řídítek.

Obr. 27 Úhlově nastavitelný 
představec

Obr. 26 Představec

nastavitelný

Obr. 29 Úhlově nastavitelný 
představec Ahead

Obr. 28 Představec Ahead

nastavitelný

Distanční 
podložka

Distanční 
podložka

19.1 Nastavení polohy řídítek
Paže by měly být mírně pokrčené, aby se zápěstí při držení 
řídítek příliš nenatahovala. Pokud po nějaké době zjistíte, 
že poloha řídítek nevyhovuje vašemu stylu jízdy, případně 
je znovu nastavte.

 Výstraha
Funkční porucha v důsledku poškozeného 
a/nebo sevřeného kabelu.

 ▪  Otočení řídítek může vést k poškození kabelů 
vedených uvnitř představce, pokud nejsou ovládací 
prvky, brzdové páky a řadicí páčky přizpůsobeny 
nové poloze řídítek.

Polohu řídítek můžete nastavit otáčením řídítek. Postup je 
téměř shodný pro všechny systémy představců:

1.  Šrouby na přední/horní straně představce povolte 
otáčením proti směru hodinových ručiček pomocí 
inbusového klíče.

Šrouby

Obr. 30 Možné uspořádání šroubů

2.  Otáčejte řídítky tak dlouho, dokud nebudou v 
pohodlné poloze. Dejte pozor na to, aby byla upnuta 
přesně uprostřed představce.

3.  Teď šrouby dotáhněte momentovým klíčem střídavě a 
křížem ve směru hodinových ručiček  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19. Po nastavení 
polohy řídítek bude možná nutné znovu seřídit 
ovládací prvky, brzdovou páku a řadicí páčky  23.4 
Brzdové páky s. CZ34,  24.1 Změna polohy ovládacích 
prvků s. CZ38. 

19.2 Nastavení sklonu řídítek
U představců s nastavitelným úhlem lze sklon řídítek 
nastavit pomocí šroubu v představci. Na součásti je často 
uveden stupeň zvoleného úhlu. Při nastavování sklonu 
řídítek dávejte pozor také na to, aby se zápěstí při držení 
řídítek příliš nenatahovala.
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Obr. 31 Představec, úhlově 
nastavitelný

Šroub

Násada vidlice

Obr. 32 Představec Ahead, 
úhlově nastavitelný

Šroub

Násada 
vidlice

Distanční 
podložka

1.  Šroub povolte inbusovým klíčem o dvě až tři otáčky, 
dokud nebudete moci změnit úhel představce. 

2.  Nakloňte představec do požadovaného sklonu.
3.  Pro upevnění představce utáhněte šroub ve směru 

hodinových ručiček pomocí momentového klíče a 
předepsaného utahovacího momentu  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19. 

19.3 Nastavení výšky řídítek
Optimální výšku řídítek pro svou tělesnou výšku určíte 
takto:

1.  Sedněte si na sedlo a současně se opřete o zeď.
2.  Předkloňte se k řídítkům, abyste našli polohu, která je 

pro vaše záda pohodlná
3.  Natáhněte ruce směrem k řídítkům.
4.  Pamatujte si přibližnou polohu rukou, abyste mohli 

řídítka nastavit do této výšky.

19.3.1 Představce: Nastavení výšky řídítek

 Výstraha
Velmi vážné pády v důsledku uvolnění, odlomení nebo 
zlomení představce. 

 ▪ Na představci je vyznačena maximální vzdálenost, 
do které ji lze vytáhnout z násady vidlice. Nikdy 
nevytahujte sedlovku z násady vidlice dále, než 
je vyznačeno. Pokud nemůžete najít označení, 
zasuňte představec do násady vidlice alespoň 6,5 
cm hluboko. 

1.  Povolte vřeteno představce otočením o dvě až tři 
otáčky proti směru hodinových ručiček pomocí 
inbusového klíče. Abyste zabránili pohybu vidlice 
jízdního kola při povolování představce, sevřete 
přední kolo nohama.

Obr. 33 Vřeteno představce

2.  Uchopte řídítka za gripy a otáčejte jimi střídavě 
doprava a doleva. Pokud to není možné, lehce 
poklepejte na vřeteno představce shora plastovým 
kladívkem, dokud se upínací zařízení uvnitř 
představce neuvolní.

3.  Vytáhněte představec z trubky násady vidlice do 
požadované výšky, ale ne výš, než je povoleno.

4.  Vyrovnejte představec s předním kolem tak, aby oba 
tvořily přímku.

5.  Pro opětovné upevnění představce utáhněte vřeteno 
ve směru hodinových ručiček pomocí momentového 
klíče a předepsaného utahovacího momentu  13. 
Utahovací momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

19.3.2 Představec Ahead Nastavení výšky 
řídítek
U představců Ahead musí nastavení výšky řídítek provést 
specializovaný servis.

19.4 Čištění a údržba
Řídítka a představec lze snadno vyčistit lehce navlhčeným 
hadříkem.

20. Změna polohy gripů jízdního kola
Gripy jízdního kola se nacházejí na koncích řídítek. Mají 
vliv na jízdní komfort a vaše zdraví. Pokud vás po dlouhých 
jízdách bolí ruce nebo zápěstí, je vhodné změnit polohu 
gripů nebo je vyměnit. Obraťte se na specializovaný servis 
a nechte si gripy vyměnit. Existují modely se šroubovým 
spojem a bez něj. Gripy bez šroubového spoje nelze snadno 
nastavit, protože jsou většinou velmi pevně přichyceny 
ke koncům řídítek. I v tomto případě se obraťte na 
specializovaný servis, protože při pokusu o změnu polohy 
gripů může dojít k jejich poškození. Šroubové gripy jsou 
připevněny k řídítkům pomocí šroubů na vnitřní nebo 
vnější straně a lze je tímto způsobem nastavit.

Obr. 34a Vnitřní upínací mechanismus
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Obr. 34b Vnější upínací 
mechanismus

20.1 Nastavení přišroubovaných gripů
1.  Povolte šroub(y) na gripu otočením o jednu nebo dvě 

otáčky proti směru hodinových ručiček.
2.  Posuňte grip do požadované polohy. Dejte pozor na to, 

aby se zcela nacházel na konci řídítek.
3.  Utáhněte šroub(y) ve směru hodinových ručiček 

pomocí momentového klíče a předepsaného 
utahovacího momentu  13. Utahovací momenty pro 
šroubové spoje s. CZ19.

20.2 Čištění a údržba
Gripy z gumy a korku lze čistič snadno roztokem přípravku 
na mytí nádobí.

21. Kontrola a seřízení vůle ložisek

 Výstraha
 ▪ Velmi vážné pády z důvodu nedostatečné kontroly 

nad jízdním kolem. 
Jízda s uvolněným hlavovým složením může vést k 
poškození ložiskových pánví nebo vidlice. Pokud 
je hlavové složení příliš pevně utažené, řízení 
se stává obtížným a ložiskové pánve se rychleji 
opotřebovávají. Správně nastaveným hlavovým 
složením lze snadno otáčet. Nesmí mít žádnou vůli. 
Pokud máte dojem, že hlavové složení není správně 
nastavené, obraťte se na specializovaný servis.

Hlavové složení spojuje vidlici s rámem. Drží násadu vidlice 
tak, že jí lze v hlavové trubce otáčet. Skládá se z horní a 
dolní ložiskové pánve s ložisky a dalšími příslušnými díly.  
Rozlišujeme dva různé typy hlavového složení: Jedním z 
nich je hlavové složení se závitem, kde je horní ložisková 
pánev našroubována na násadu vidlice a zajištěna 
pojistnou maticí. Druhou možností je hlavové složení 
Ahead. Hlavová složení Ahead jsou k dispozici v různých 
provedeních. Například jako varianta se seřizovacím 
šroubem umístěným ve víčku, který je zajištěn rázovým 
třmenem s maticí. Nebo pomocí seřizovacího šroubu v 
závitovém kroužku.

Obr. 35 Hlavové složení se závitem

Představec

Pojistná matice

Distanční 
podložka

Horní 
ložisková 
pánev

Obr. 36 Hlavové složení Ahead I

Distanční 
podložka

Horní 
ložisková 
pánev

Upínací šrouby

Seřizovací šroub

Krytka hlavového 
složení

Obr. 37 Hlavové složení Ahead II

Seřizovací šroub

Plastový výčnělek

Upínací kroužek

Závitový kroužek

Seřizovací okno

Upínací šrouby
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21.1 Kontrola vůle ložisek
To, zda je hlavové složení příliš volné, můžete zkontrolovat 
následujícím způsobem:

1.  Horní ložiskovou pánev uchopte palcem a 
ukazováčkem.

2.  Levou rukou aktivujte přední brzdu kola a mírně 
zatlačte jízdní kolo dopředu a dozadu. 

3.  Pokud je hlavové složení příliš volné, ucítíte v horní 
ložiskové pánvi výrazné škubnutí.

4.  Pokud v horní ložiskové pánvi ucítíte škubnutí, je 
třeba zmenšit vůli ložisek.

Příliš utažené hlavové složení je těžkopádné:

1.  Zvedněte jízdní kolo za rám tak, aby se přední kolo 
nadzvedlo nad zem.

2.  Pokud se řídítka pohybují těžkopádně a nerovnoměrně 
na jednu nebo druhou stranu, je třeba zvětšit vůli 
ložisek.

21.2 Seřízení hlavového složení se závitem
1.  Pojistnou matici povolte otáčením proti směru 

hodinových ručiček pomocí klíče.
2.  Chcete-li zmenšit vůli ložisek, otočte horní ložiskovou 

pánev klíčem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li 
vůli ložisek zvětšit, otočte horní ložiskovou pánev 
klíčem proti směru hodinových ručiček.

3.  Přidržte horní ložiskovou pánev klíčem tak, aby se 
vůle ložisek opět nezměnila. 

4.  Pojistnou matici opět utáhněte otáčením po směru 
hodinových ručiček pomocí klíče  13. Utahovací 
momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

5.  Znovu zkontrolujte vůli ložisek  21.1 Kontrola vůle 
ložisek s. CZ31 a případně ji seřiďte.

21.3 Seřízení hlavového složení Ahead
21.3.1 Hlavové složení Ahead I 
Chcete-li u tohoto typu hlavového složení změnit vůli 
ložisek, je třeba upravit představec. Proto se obraťte na 
specializovaný servis, aby provedl seřízení. 

1.  Povolte upínací šrouby proti směru hodinových 
ručiček. 

2.  Otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových 
ručiček, aby se snížilo napětí.

3.  Po správném seřízení vůle ložisek vyrovnejte 
představec do středu a upevněte jej utažením 
upínacích šroubů ve směru hodinových ručiček pomocí 
momentového klíče a předepsaného utahovacího 
momentu  13. Utahovací momenty pro šroubové spoje 
s. CZ19. 

21.3.2 Hlavové složení Ahead II
Pro seřízení vůle ložisek u tohoto typu hlavového složení 
není třeba seřizovat podpěru, takže pokud si dostatečně 
věříte, můžete seřízení provést sami.

Zmenšení vůle ložisek

1.  Chcete-li zmenšit vůli ložisek, otočte seřizovací šroub 
ve směru hodinových ručiček. Plastový výčnělek v 
seřizovacím okně se pohybuje doleva. 

2.  Pokud je vůle ložisek stále příliš vysoká a plastový 
výčnělek již dosáhl konce seřizovacího okna, otáčejte 
seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček 
tak dlouho, dokud plastový výčnělek opět nedosáhne 
začátku seřizovacího okna. 

3.  Povolte upínací šroub na upínacím kroužku jeho 
otočením o několik otáček proti směru hodinových 
ručiček.

4.  Poté zatlačte upínací kroužek směrem k hlavové 
trubce. Seřiďte upínací kroužek a závitový kroužek na 
představci.

5.  Utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček pomocí 
momentového klíče a předepsaného utahovacího 
momentu.

6.  Otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových 
ručiček tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované 
vůle ložisek. 

7.  Upínací kroužek by měl být v jedné rovině s 
představcem. Pokud je za tímto účelem nutné 
představec nově seřídit, obraťte se s tímto 
požadavkem na odborný servis. 

Zvětšení vůle ložisek:

1.  Chcete-li zvětšit vůli ložisek, otočte seřizovací šroub 
proti směru hodinových ručiček. Současně se plastový 
výčnělek posune doprava.

22. Vidlice jízdního kola
Přední kolo drží vidlice jízdního kola. Ta se 
skládá ze dvou pouzder vidlice, vidlicového 
můstku a trubky násady vidlice. Pokud 
máte vidlici vyrobenou z karbonu, přečtěte 
si bezpodmínečně  6.3 Karbon: Obecné 
bezpečnostní pokyny s. CZ13. Většina 
jízdních kol je vybavena odpruženými 
vidlicemi. Odpružené vidlice jsou často 
nastavitelné a poskytují větší jízdní komfort.

Obr. 38 Odpružená 
vidlice
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22.1 Odpružená vidlice

 Výstraha
Nejvážnější pády v důsledku nedostatečné kontroly.

 ▪ Nastavení za jízdy provádějte pouze v případě, že 
máte na řídítkách dálkový spínač. 

Ne u každé odpružené vidlice lze nastavit kompresi a 
odskok.

22.1.1 Změna míry komprese
Míra komprese (angl. compression rate) je rychlost, 
kterou se pružinový prvek stlačuje. Chcete-li změnit 
míru komprese, posuňte otočný ovladač ve směru vysoké 
rychlosti stlačování (např. - ) nebo nízké rychlosti 
stlačování (např. +).

22.1.2 Změna odskoku
Odskok popisuje rychlost, s jakou se pružící prvek odrazí. 
Chcete-li změnit odskok, otočte nastavovacím kolečkem 
na spodní straně vidlice buď do polohy otevřeno (= vysoká 
rychlost odražení), nebo do polohy zavřeno (= nízká 
rychlost odražení).

22.1.3 Uzamknutí odpružení

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu zlomené vidlice. 

 ▪ Při jízdě v terénu neblokujte odpružení. To může 
vést k poškození odpružené vidlice. 

U některých odpružených vidlic lze odpružení uzamknout. 
Existují situace, kdy se to při jízdě může hodit. Například 
při jízdě do kopce, nebo když se při zrychlování zvednete 
ze sedla. Chcete-li odpružení uzamknout, stačí posunout 
otočný ovladač nebo dálkový spínač na řídítkách u vidlice 
v příslušném směru (označení např. Lock, ), chcete-li 

odpružení znovu aktivovat, posuňte ovladač/dálkový spínač 
ve směru OPEN.

22.1.4 Změna tlaku vzduchu
U některých odpružených vidlic lze změnit tlak vzduchu. 
Budete potřebovat pomoc prodejce nebo, pokud si věříte 
natolik, že se do seřízení pustíte sami, pumpičku na 
odpruženou vidlici s ukazatelem tlaku a pokyny výrobce 
vidlice. Ventil s víčkem (označení např. AIR) se obvykle 
nachází na levé straně vidlice.

22.2 Péče a údržba
Pravidelně čistěte vidlici a pružinové prvky z vnější strany 
lehce navlhčeným hadříkem. 

23. Brzdy

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Na kole jezděte pouze tehdy, pokud bezpečně 
dosáhnete na brzdové páky. Váš prodejce může měnit 
polohu brzdových pák, jejich sklon a šířku. U mnoha 
modelů lze také nastavit polohu bodu stisku. 

 ▪ Před první jízdou zkontrolujte, která brzdová páka 
ovládá kterou brzdu. Pokud jste zvyklí na něco 
jiného, nechte si před první jízdou upravit brzdové 
páky u svého prodejce.

 ▪ Jelikož každé jízdní kolo může v závislosti na modelu 
reagovat jinak, měli byste se obeznámit se správnou 
technikou brzdění. Nacvičte si brzdění na bezpečném 
místě, než se odvážíte do provozu. Trénujte ho tak 
dlouho, dokud si nebudete dostatečně jisti. Pokud se 
vám situace zdá příliš nejistá, sesedněte.

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Pokud zjistíte, že je brzdná síla příliš vysoká, nebo 
příliš nízká, přestaňte kolo používat a obraťte se na 
specializovaný servis.

 ▪ Za mokra se brzdná dráha ráfkových brzd prodlouží 
až o 40 %. U kotoučových a nábojových brzd jsou 
brzdné hodnoty téměř shodné. Dejte pozor, za mokra 
mají pláště menší přilnavost k vozovce. Přizpůsobte 
svůj styl jízdy venkovním podmínkám.

 ▪ Zavazadla mění jízdní vlastnosti. Brzdná dráha se 
prodlouží. Brzděte náležitě dříve. Řízení je také 
pomalejší. Přizpůsobte svůj styl jízdy  30. Nosič s. 
CZ60.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu nesprávného 
vyhodnocení chování brzd.

 ▪ Brzdu nezatěžujte příliš silně, mohlo by dojít k 
zablokování předního kola a pádu.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu vadných brzd.

 ▪ Dbejte na to, aby se na brzdové obložení nebo 
brzdové plochy nedostal olej nebo mazivo. To může 
zhoršit funkci brzd. Nechte vyměnit součásti, které 
přišly do styku s olejem nebo mazivem. 

 ▪ Hydraulické brzdy: Hydraulické brzdy nepoužívejte, 
když uniká kapalina. Vyhledejte specializovaný servis 
a nechte problém odstranit tam.

 ▪ Veškeré práce na brzdových systémech nechte 
provést ve specializovaném servisu.
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Informace 
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vaše elektrokolo / 
rychlé elektrokolo nemá žádné tlačítko pro nouzové 
zastavení. Chcete-li jízdní kolo v nebezpečné situaci 
rychle zastavit, musíte použít brzdy. Maximální brzdná 
síla je větší než možný pohon. Zastavení pomocí brzd 
je tak zajištěno za všech okolností. Nezapomeňte, že 
se hnací systém po zabrzdění automaticky nevypíná. 
Po ukončení jízdy vypněte hnací systém do klidového 
stavu.

Pomocí brzd můžete snížit rychlost jízdního kola nebo 
kolo zastavit. V Německu musí mít jízdní kola dvě na 
sobě nezávislé brzdy: přední brzdu a zadní brzdu. Ty lze 
aktivovat buď šlapáním zpětně (zpětná nožní brzda), nebo 
ručně (ruční brzda). Pokud jsou na kole dvě brzdové páky, 
je brzdová páka pro přední brzdu obvykle vlevo a brzdová 
páka pro zadní brzdu vpravo. V Austrálii a Velké Británii 
je to přesně naopak: brzdová páka pro přední brzdu se 
nachází vpravo a brzdová páka pro zadní brzdu vlevo. V 
zásadě existují tři druhy brzdových systémů: Nábojové 
brzdy, ráfkové brzdy a kotoučové brzdy. Každý brzdový 
systém lze rozdělit na různé typy. Ráfkové a kotoučové 
brzdy mohou pracovat jak mechanicky, tj. přenos brzdné 
síly pomocí bovdenového lanka, tak hydraulicky, tj. přenos 
brzdné síly pomocí kapaliny. Hydraulické brzdy většinou 
pracují s písty, které brzdí brzdový kotouč symetricky z 
obou stran.

Obr. 40 Kotoučová brzdaObr. 39 Ráfková brzda

Ráfek Brzdový kotouč

23.1 Zpětné nožní brzdy

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu sníženého 
brzdného výkonu.

 ▪ Na dlouhých úsecích z kopce se vyvarujte 
nepřerušeného používání zpětné nožní brzdy, 
protože vnitřní díly brzdy se mohou velmi zahřát, což 
pak vede ke snížení brzdného výkonu. Při dlouhých 
a prudkých sjezdech používejte hlavně přední brzdu, 
a pokud je k dispozici, tak i ruční zadní brzdu, aby 
se zpětná nožní brzda mohla ochladit. Extrémně 
přehřátou zpětnou nožní brzdu (změna barvy a únik 
maziva na vnější stranu) je nutné zkontrolovat ve 
specializované prodejně. 

 Varování
Popáleniny od dotyku brzdového bubnu.

 ▪ Protože se brzdový buben může při delším brzdění 
velmi zahřát, neměli byste se ho po jízdě nejméně 
30 minut dotýkat.

Zpětná nožní brzda patří do kategorie nábojových brzd. 
Pokud je vaše kolo vybaveno zpětnou nožní brzdou, musíte 
při brzdění šlapat dozadu. V závislosti na poloze nohou 
nebo ramen pedálů se zpětná nožní brzda aktivuje různě 
silně. Pokud jsou ramena klik svislá, tj. jedna noha je zcela 
nahoře a druhá stojí zcela dole na pedálech, nemůžete silně 
brzdit. Pokud chcete nebo musíte být připraveni brzdit, 
umístěte ramena klik vodorovně. Brzdná síla se na brzdový 
systém přenáší nohou prostřednictvím řetězu. Pokud máte 
pocit, že se síla zpětné nožní brzdy snižuje, obraťte se na 
svého prodejce.

Obr. 41 Aktivace zpětné nožní brzdy

23.2 Ráfkové brzdy
Ráfkové brzdy jsou umístěny na vidlici nebo v zadní části. 
Při brzdění je brzdové obložení přitlačováno přímo na 
boky ráfku kola. Brzdová obložení jsou obvykle vyrobena 
z pryžové směsi. K dispozici jsou mechanické brzdy s 
bočním lankem, brzdy se středovým lankem a hydraulické 
ráfkové brzdy. Přední mechanické ráfkové brzdy mohou 
být vybaveny modulátorem brzdné síly. Tím se zabrání 
přílišnému zablokování předního kola při brzdění.
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V-brzda

Obr. 42 Mechanické ráfkové brzdy (příklad)

1 Lanovod 3 Ráfek

2 Plášť 4 Brzdový kotouč

Brzda s bočním lankem

Obr. 43 Hydraulická ráfková brzda (příklad)

1 Brzdové lanko, příp. vedení 3 Ráfek

2 Pláště   4 Brzdové obložení

1

23.3 Kotoučové brzdy

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu sníženého brzdného 
výkonu.

 ▪ Na dlouhých úsecích z kopce se vyvarujte 
nepřerušeného používání kotoučové brzdy. Brzděte 
raději cyklicky přerušovaně.

 ▪ Pokud je brzdový kotouč prasklý nebo zdeformovaný, 
nechte jej okamžitě vyměnit a na jízdním kole již 
nejezděte. 

 Varování

Obr. 44 Brzdových ko-
toučů se nedotýkejte

Popáleniny v důsledku dotyku brzdových kotoučů.

 ▪ Protože se brzdový kotouč může při delším brzdění 
velmi zahřát, neměli byste se ho po jízdě nejméně 30 
minut dotýkat.

Zranění v důsledku dotyku rotujících brzdových kotoučů.

 ▪ Dbejte na to, abyste se prsty nepřibližovali k 
rotujícímu brzdovému kotouči. Brzdový kotouč je tak 
ostrý, že pokud se vám do otvorů v brzdovém kotouči 
zaseknou prsty, způsobí vám vážná poranění.

Brzdové obložení upevněné na brzdovém třmenu 
tlačí při brzdění na brzdový kotouč, který je připevněn k 
ose kola a otáčí se s kolem. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeBrzdový kotouč

Brzdový třmen

Brzdové 
obložení

Obr. 45 Kotoučová brzda ©Shimano

Zabrzdění kotoučovými brzdami
U nové kotoučové brzdy nemáte na začátku k dispozici plný 
brzdný výkon! V průběhu brzdění se brzdný výkon zlepšuje, 
dokud se brzdové obložení na brzdovém kotouči zcela neo-
potřebuje. Několik prudkých brzdění proces urychlí.

23.4 Brzdové páky
Vaše jízdní kolo má jednu nebo dvě brzdové páky. Zatáh-
nutím za brzdové páky můžete snížit rychlost kola nebo 
jej zcela zastavit. Pokud je kolo vybaveno zpětnou nožní 
brzdou a brzdovou pákou, můžete přední brzdu aktivovat 
zatažením za brzdovou páku, která je umístěna na pravé 
straně řídítek. Pokud jsou namontovány dvě brzdové páky, 
můžete ovládat přední brzdu levou brzdovou pákou a zadní 
brzdu pravou brzdovou pákou. V Austrálii a Velké Británii 
je to přesně naopak: brzdová páka pro přední brzdu se na-
chází vpravo a brzdová páka pro zadní brzdu vlevo. Pokud 
jste zvyklí na něco jiného, nechte si před první jízdou upra-
vit brzdové páky ve specializovaném servisu. K dispozici 
jsou brzdové páky pro jeden až čtyři prsty. Čím méně prstů 
je pro ovládání páky zapotřebí, tím je kratší. 
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Obr. 46 Brzdová rukojeť

Upevňovací šroub

Brzdová páka
Pojistná matice

Seřizovací šroub 
šířky páky

Seřizovací šroub 
napětí tahu brzdy

Zvláštností jsou gripy, kterými můžete brzdit i řadit (např. 
páčky Dual Control značky Shimano  24.3.1.3 Páčka Dual 
Control Shimano s. CZ40). Nechte si ve specializovaném 
servisu ukázat, jak tyto brzdové páky používat.

23.4.1 Změna polohy brzdové páky
Chcete-li změnit polohu brzdových pák na řídítkách, 
postupujte takto:

1.  Otevřete upevňovací šroub otočením o jednu až dvě 
otáčky proti směru hodinových ručiček.

2.  Chcete-li posunout brzdovou páku, posuňte ji doleva 
nebo doprava do požadované polohy. Možná bude 
nutné posunout řadicí páčku mírně dovnitř  24.3.1.1 
Standardní řadicí páčka Shimano: Varianta 1 s. CZ39. 

3.  Chcete-li nastavit úhel brzdové páky, položte na ni 
jeden nebo dva prsty. Nyní otáčejte rukojetí dolů, 
dokud prst, zápěstí a předloktí nevytvoří jednu linii.

4.  Poté utáhněte upevňovací šroub ve směru hodinových 
ručiček momentovým klíčem a stanoveným momentem 
 13. Utahovací momenty pro šroubové spoje s. CZ19.

Obr. 48 Nesprávná poloha 
brzdové páky

Obr. 47 Správná poloha 
brzdové páky

23.4.2 Nastavení šířky páky
U většiny brzdových pák lze pomocí seřizovacího šroubu 
měnit šířku úchopu, tj. vzdálenost mezi pákou a řídítky. 
Tento šroub se obvykle nachází na vnitřní nebo vnější 
straně brzdové rukojeti. Vzdálenost mezi pákou a řídítky 
by měla být tak velká, aby ji bylo možné uchopit prvním 
článkem prstu.

1.  Chcete-li šířku páky zmenšit, otočte seřizovací 
šroub ve směru hodinových ručiček. Chcete-li šířku 
páky zvětšit, otočte seřizovací šroub proti směru 
hodinových ručiček.

Obr. 49 Seřizovací šroub šířky páky

Seřizovací šroub

23.4.3 Změna bodu stisku
Bod stisku označuje okamžik, kdy se páka při aktivaci 
ruční brzdy zablokuje, tj. kdy brzdové obložení narazí na 
ráfek (ráfková brzda) nebo na brzdový kotouč (kotoučová 
brzda) a zabrzdí kolo. Doporučujeme nastavit co nejkratší 
bod stisku, abyste mohli využít plný brzdný výkon dříve, 
než se brzdová páka dotkne rukojeti řídítek. Seznamte se 
s brzdným účinkem! Bod stisku je příliš nízký, pokud lze 
brzdovou páku přitáhnout k řídítkům na více než polovinu 
dráhy páky, než brzda zareaguje. Doporučujeme bod stisku 
přibližně na 30 % dráhy páky. Příčinou nízkého bodu 
stisku může být vždy opotřebované brzdové obložení. 
Před seřízením napnutí brzdového lanka u lanových brzd 
zkontrolujte opotřebení brzdového obložení  14.5 Nácvik 
brzdění s. CZ22. Ohledně seřízení brzdového vedení u 
hydraulických ráfkových nebo kotoučových brzd se obraťte 
na specializovaný servis.

Obr. 50 Doporučené nastavení bodu stisku

Bod stisku

30 %

70 %
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23.5 Lankové brzdy: Nastavení napnutí 
brzdového lanka

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu sníženého brzdného 
výkonu.

 ▪ Brzdová lanka jsou spotřební díly. Pravidelně 
kontrolujte stav opotřebení a nechte brzdová lanka 
případně vyměnit.

Brzdové lanko spojuje brzdovou páku s brzdou. Je vyrobeno 
z oceli nebo hliníku a je umístěno v brzdovém plášti. Pokud 
jste ruční brzdu zcela zatáhli, ale nedojde k úplnému 
zabrzdění, stačí brzdové lanko při nepatrném opotřebení 
brzdového obložení více napnout. Tím se zmenší vzdálenost 
mezi brzdovými čelistmi a ráfkem (ráfková brzda) nebo brz-
dovým obložením a brzdovým kotoučem (kotoučová brzda) 
a vyrovná se nepatrné opotřebení brzdového obložení. Po-
kud je však brzdové obložení silně opotřebované, je nutné 
jej vyměnit  23.6 Výměna brzdového obložení s. CZ36.

Obr. 51 Ráfková brzda Obr. 52 Brzdová čelist

Brzdové čelisti

Brzdové lanko
Brzdové obložení

Obr. 53 Kotoučová brzda Obr. 54 Brzdové obložení

Brzdová obložení

Brzdový kotouč

Brzdové obložení

Na většině brzdových pák jsou šrouby pro nastavení délky 
a napnutí brzdových lanek. Chcete-li napnutí změnit, 
postupujte takto:

1.  Otočte pojistnou maticí o několik otáček proti směru 
hodinových ručiček. 

2.  Ráfková brzda: Abyste zvýšili napnutí, 
musíte postupně vyšroubovat seřizovací šroub proti 
směru hodinových ručiček, dokud vzdálenost mezi 
brzdovými čelistmi a ráfkem nebude na každé straně 
1–2 mm. Dbejte na to, aby brzdové čelisti dopadaly na 
ráfek nebo brzdový kotouč na obou stranách současně. 
Chcete-li napnutí zmenšit, otočte seřizovací šroub ve 
směru hodinových ručiček.

2.  Kotoučová brzda: Abyste zvýšili napnutí, musíte 
postupně vyšroubovat seřizovací šroub proti 
směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete 
požadovaného bodu stisku na brzdách  23.4.3 Změna 
bodu stisku s. CZ35. Chcete-li napnutí zmenšit, otočte 
seřizovací šroub ve směru hodinových ručiček.

3.  Poté pojistnou matici opět utáhněte ve směru 
hodinových ručiček.

Pokud ani pak nenastane brzdný účinek, bude pravděpo-
dobně nutné vyměnit brzdové obložení 
 23.6 Výměna brzdového obložení s. CZ36.

Obr. 55 Seřizovací šroub napnutí brzdového lanka

Seřizovací šroub

Pojistná matice

23.6 Výměna brzdového obložení

 Výstrahy
Vážné pády z důvodu nedostatečné kontroly 
nad jízdním kolem.

 ▪ Abyste dosáhli správného tření, je 
třeba použít vhodné brzdové obložení. 
Karbon: Zejména na karbonových ráfcích lze používat 
pouze obložení, které je pro toto použití výslovně 
určeno.

 ▪ Brzdové obložení nesmí přijít do styku s olejem nebo 
tukem. Jinak se zhorší výkon brzdy. 
Pokud se brzdové obložení dostalo do kontaktu s 
olejem nebo tukem, nechte jej vyměnit. 

 ▪ Na kole nevyjíždějte, pokud je brzdové 
obložení opotřebované. Nechte je 
vyměnit ve specializovaném servisu.

Brzdové obložení je třecí materiál na brzdových čelistech 
(ráfkové brzdy) nebo na nosných deskách (kotoučové 
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23.7 Čištění a údržba
Brzdové rukojeti lze vyčistit lehce navlhčeným hadříkem. 

Ráfková brzda: Ráfky lze čistit houbou a 
roztokem přípravku na mytí nádobí.

Kotoučové brzdy: Kotoučovou brzdu čistěte houbou a 
vlažnou vodou. V případě silného znečištění doporučujeme 
nanést na hadřík 
trochu čisticího přípravku na brzdy.

24. Řazení

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Pokud jsou součásti řadicí páky uvolněné, 
opotřebované, poškozené, nesprávně seřízené, 
objevují se neobvyklé zvuky, řadicí páčka nefunguje 
správně nebo se objeví jiné problémy, nechte řazení 
zkontrolovat ve specializovaném servisu a případně 
opravit.

Pomocí řazení můžete měnit převodový poměr pohonu 
a jezdit bez větší námahy tempem, které vám vyhovuje. 
Převody můžete měnit pohybem ovládacích prvků (řadicí 
páčka, otočné rukojeti, tlačítka apod.) na řídítkách. Čím 
nižší číslo se na ovládacím prvku zobrazí, tím snadněji se 
do pedálů šlape. Čím větší číslo se na ovládacím prvku 
zobrazí, tím větší je odpor při šlapání. Nízké převody jsou 
užitečné, když jedete do kopce, abyste při jízdě nemuseli 
vynakládat velké úsilí. Na přímý, rovinatý úsek se hodí 
střední převody, které umožňují dosáhnout vyšší rychlosti 
a také ji udržet bez velkého šlapání. Pro úseky z kopce se 
doporučují vysoké převody.

brzdy), a je tedy spotřebním dílem. Pokud je opotřebované, 
je třeba jej vyměnit, protože brzdná síla v důsledku 
opotřebení klesá. U ráfkových brzd se opotřebení 
projevuje tím, že při brzdění je třeba brzdovou páku stále 
více přitahovat k řídítkům, aby bylo dosaženo brzdného 
účinku. Opotřebení brzdového obložení u kotoučových 
brzd poznáte podle slyšitelného kovového škrábání, které 
se však projevuje pouze tehdy, když je brzdové obložení 
již zcela brzděním odstraněno. Proto je vhodné stav 
opotřebení pravidelně kontrolovat pozorováním. Stav 
opotřebení poznáte podle značení, např. podle drážek na 
brzdovém obložení. U brzdových čelistí Shimano je na 
brzdovém obložení viditelná čára opotřebení (wear line). 
Pod tuto hranici už jít nesmíte. U brzd Magura musí být 
drážky v obložení stále zvenčí viditelné. Pokud již nejsou 
čára opotřebení nebo drážka viditelné, je nutné brzdové 
obložení vyměnit. Nechte jej vyměnit ve specializovaném 
servisu.

Obr. 57 Brzdová čelist ShimanoObr. 56 Brzdová čelist 
Magura

Obr. 58a Do kopce: 
nízké převody

Obr. 58b Rovina: 
střední převody

Obr. 58c Z kopce:  
vysoké převody
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Obr. 60 Správná poloha řadicí páčky

24.2 Nastavení napnutí řadicího lanka
Pokud se objevuje po řazení za jízdy hluk, může být příči-
nou špatně nastavené napnutí řadicího lanka. Při odstraňo-
vání problému můžete postupovat následovně:

1.  Otočte seřizovací šroub lanka na řadicí páčce o půl 
otáčky proti směru hodinových ručiček.

2.  Pokud se hluk zmenší, otočte seřizovacím šroubem 
lanka dále proti směru hodinových ručiček. Pokud 
se zvuky zvětší, musíte otočit šroubem v opačném 
směru, tedy ve směru hodinových ručiček. Otáčejte tak 
dlouho, dokud zvuky zcela nezmizí.

Pokud se po nastavení zvuky stále objevují, obraťte se na 
specializovaný servis.

Obr. 61  Změna napětí tahu ©Shimano

Seřizovací šroub tahu

24.1 Změna polohy ovládacích prvků 

Informace 
Řadicí páčky by měly být namontovány ve stejném úhlu 
jako brzdová páka.

1.  Otevřete upevňovací šroub otočením o jednu až 
dvě otáčky proti směru hodinových ručiček.

2.  Chcete-li posunout tento ovládací prvek, posuňte 
jej doleva nebo doprava do požadované polohy. 

3.  Chcete-li nastavit úhel tohoto ovládacího prvku, 
položte na řadicí páčku jeden nebo dva prsty. 
Nyní otáčejte rukojetí dolů, dokud prst, zápěstí a 
předloktí nevytvoří jednu linii.

4.  Poté utáhněte upevňovací šroub ve směru 
hodinových ručiček momentovým klíčem a 
stanoveným momentem 
 13. Utahovací momenty pro šroubové spoje s. 
CZ19.

Obr. 59 Ovládací prvek Shimano@Shimano

Upevňovací 
šroub

24.3 Řetězové řazení

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Vyvarujte se trvalé jízdy na nejmenším převodníku 
vpředu v kombinaci s nejmenším ozubeným věncem 
vzadu. Stejně jako na největším převodníku vpředu 
v kombinaci s největším ozubeným věncem vzadu. 
Velký šikmý běh vede k vyššímu opotřebení. 

 ▪ Řaďte opatrně a po malých krůčcích, šlapejte při tom 
do pedálů, ale nikdy ne dozadu. Řazení by se tím 
mohlo poškodit.

 ▪ Nejezděte bez chrániče výpletu. Pokud není chránič 
výpletu namontován, musíte jej namontovat 
dodatečně. V opačném případě se řetěz jízdního kola 
může zachytit mezi ozubeným věncem a výpletem.

Informace 
I při optimálně seřízených převodech může docházet k 
hluku, pokud řetěz běží pod extrémním úhlem. Nejedná 
se o závadu a pohon se nepoškozuje. Jakmile řetěz už 
neprochází tak šikmo, hluk zmizí.

Řetězové řazení se skládá ze6 až 12 ozubených věnců na 
zadním kole a 1 až 3 převodníků na klikovém pohonu. Počet 
převodů je dán počtem ozubených věnců a převodníků. 
Levým ovládacím prvkem na řídítkách můžete ovládat 
přesmykač. Vede řetěz k jinému převodníku. Pravý 
ovládací prvek přepíná přehazovačku, a tím vede řetěz 
k různým pastorkům na zadním kole. U mechanických 
řetězových řazení pohání ovládací prvky přesmykač a 
přehazovačka s řadicími lanky, u elektronických řetězových 
řazení tuto funkci přebírají kabely a motory. Elektronické 
řetězové řazení je napájeno baterií. Pomocí levého 
ovládacího prvku můžete provést hrubou předvolbu, např. 
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nejmenšího převodníku pro jízdu do kopce, a poté pomocí 
pravého ovládacího prvku – v závislosti na stoupání – 
odpovídajícího ozubeného věnce. Pro stoupání používejte 
nejmenší převodník a pro roviny nebo jízdy z kopce ten 
největší.

Obr. 62 Mechanické řetězové řazení

Převodníky

Motor

Přehazovačka

Řadicí lanko Sada ozubených věnců

Obr. 63 Elektronické řetězové řazení

Přesmykač

Lanko

Přehazovačka

Sada ozubených věnců

Převodníky

24.3.1 Mechanické řetězové řazení: Ovládací 
prvky

24.3.1.1 Standardní řadicí páčka Shimano: 
Varianta 1

Informace 
Nehýbejte páčkou A a páčkou B současně. Pokud 
s nimi budete hýbat současně, převody se nezapnou.

Obr. 64 Standardní řadicí páčka Shimano ©Shimano

 B B

 A A

Vlevo: Přesmykač (vpředu) Vpravo: Přehazovačka (vzadu)

Zařazení vyššího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.

2.  Páčka A vlevo: Posuňte páčku A nahoru. Řetěz se 
položí na větší převodník. Páčka A se poté vrátí do 
výchozí polohy.

3.  Páčka B vpravo: Zatlačte páčku B nahoru. Řetěz se 
položí na menší ozubený věnec. Páčka B se poté vrátí 
do výchozí polohy.

Obr. 65 Přepnutí na vyšší převod ©Shimano

Velikost převodníku

Velikost ozubeného věnce

Zařazení nižšího převodu

4.  Při řazení šlápněte do pedálů.

5.  Páčka A vpravo: Chcete-li přeřadit z vyššího na 
nejbližší nižší převod, stiskněte páčku A do polohy 
1. Chcete-li přeřadit o dva převody níže, přesuňte 
páčku A do polohy 2. Při řazení se řetěz zvedne na 
větší ozubený věnec. Páčka A se poté vrátí do výchozí 
polohy.

6.  Páčka B vlevo: Zatlačte páčku B dolů. Řetěz se položí 
na větší ozubený věnec. Páčka B se poté vrátí do 
výchozí polohy.

Obr. 66 Přepnutí na nižší převod ©Shimano

Velikost převodníku

Velikost ozubeného věnce
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24.3.1.2 Standardní řadicí páčka Shimano: 
Varianta 2 

Obr. 67 Standardní řadicí páčka Shimano ©Shimano

 A  A

 B  B

Vlevo: Přesmykač (vpředu) Vpravo: Přehazovačka (vzadu)

Zařazení vyššího převodu

7.  Při řazení šlápněte do pedálů.

8.  Páčka A vlevo: Posuňte páčku A nahoru. Řetěz se 
položí na větší převodník. Páčka A se poté vrátí do 
výchozí polohy.

9.  Páčka B vpravo: Stiskněte páčku B nebo za ni 
zatáhněte. Řetěz se položí na menší ozubený věnec. 
Páčka B se poté vrátí do výchozí polohy. U některých 
modelů se řadí přes dva stupně.

Obr. 68 Přepnutí na vyšší převod ©Shimano

Velikost převodníku

Velikost ozubeného věnce

Zařazení nižšího převodu

10.  Při řazení šlápněte do pedálů.

11.  Páčka A vpravo: Chcete-li přeřadit z vyššího na 
nejbližší nižší převod, stiskněte páčku A do polohy 
1. Chcete-li přeřadit o dva převody níže, přesuňte 
páčku A do polohy 2. Při řazení se řetěz zvedne na 
větší ozubený věnec. Páčka A se poté vrátí do výchozí 
polohy.

12.  Páčka B vlevo: Stiskněte páčku B nebo za ni zatáhněte. 
Řetěz se položí na větší ozubený věnec. Páčka B se 
poté vrátí do výchozí polohy.

Obr. 69 Přepnutí na nižší převod ©Shimano

Velikost převodníku

Velikost ozubeného věnce

24.3.1.3 Páčka Dual Control Shimano

Informace 
Netlačte na páčku A a B současně. Pokud je stisknete 
současně, převody se nezapnou.

S páčkou Dual Control Shimano můžete jak brzdit,  23. 
Brzdy s. CZ32 tak i řadit.
Zařazení vyššího převodu

Vlevo: Přesmykač (vpředu) Vpravo: Přehazovačka (vzadu)

Obr. 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B
Řadicí páčka a 
brzdová páka

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.

2.  Páčka A vlevo: Chcete-li přeřadit z nižšího na nejbližší 
vyšší převod, stiskněte páčku A až nadoraz a pak ji 
uvolněte. Pokud se převod neaktivuje, stiskněte páčku 
až nadoraz ještě jednou. Při řazení sklouzne řetěz 
na větší převodník. Páčka A se poté vrátí do výchozí 
polohy.
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3.  Páčka B vpravo: Chcete-li přeřadit z nižšího na 
nejbližší vyšší převod, stiskněte ještě jednou páčku 
B. Při řazení se řetěz zvedne na menší ozubený věnec. 
Páčka B se poté vrátí do výchozí polohy.

Obr. 71 Přepnutí na vyšší převod ©Shimano

Velikost ozubeného věnce

Velikost převodníku

Zařazení nižšího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.

2.  Páčka B vlevo: Chcete-li přeřadit z vysokého na 
nejbližší nižší převod, stiskněte páčku B až nadoraz 
a pak ji uvolněte. Při řazení sklouzne řetěz na menší 
převodník. Páčka B se poté vrátí do výchozí polohy.

3.  Páčka A vpravo: Chcete-li přeřadit z vyššího na 
nejbližší nižší převod, stiskněte páčku A do polohy 
1. Chcete-li přeřadit o dva převody níže, přesuňte 
páčku A do polohy 2. Při řazení se řetěz zvedne na 
větší ozubený věnec. Páčka A se poté vrátí do výchozí 
polohy.

Obr. 72 Přepnutí na nižší převod ©Shimano

Velikost převodníku

Velikost ozubeného věnce

24.3.2 Elektronické řetězové řazení: Ovládací 
prvky

24.3.2.1 Řadicí páčka Shimano Ultegra Di2

Obr. 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Vlevo: Přesmykač (vpředu) Vpravo: Přehazovačka (vzadu)

 A  A
 B  B

Brzdová páka

Zařazení vyššího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.

2.  Tlačítko A vlevo: Chcete-li přeřadit z nízkého na 
nejbližší vyšší převod, stiskněte krátce tlačítko A. Při 
řazení řetěz sklouzne na větší převodník.

3.  Tlačítko B vpravo: Chcete-li přeřadit z nízkého na 
nejbližší vyšší převod, stiskněte krátce tlačítko B. Při 
řazení se řetěz zvedne na menší ozubený věnec.

Obr. 74 Přepnutí na vyšší převod ©Shimano

 B A
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Zařazení nižšího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.

2.  Tlačítko B vlevo: Chcete-li přeřadit z vysokého na 
nejbližší nižší převod, stiskněte krátce tlačítko B. Při 
řazení řetěz sklouzne na menší převodník.

3.  Tlačítko A vpravo: Chcete-li přeřadit z vysokého na 
nejbližší nižší převod, stiskněte tlačítko A. Při řazení 
se řetěz zvedne na větší ozubený věnec.

Obr. 75 Přepnutí na nižší převod ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: Nabíječka a 
USB kabel 
Nabíjení baterie: Při nabíjení obvodové baterie postupujte 
následovně:

1.  Zasuňte systémovou zástrčku nabíječky do nabíjecí 
zdířky modulu displeje.

2.  Připojte zástrčku mikro USB do zdířky mikro USB 
nabíječky.

3.  Připojte zástrčku USB k síťové nabíječce USB nebo 
k portu USB počítače. Kontrolka CHARGE se rozsvítí 
oranžově. Když kontrolka CHARGE zhasne, je nabíjení 
dokončeno. Doba nabíjení prázdné baterie je přibližně 
1,5 hodiny pomocí síťové nabíječky USB. V portu USB 
počítače může nabíjení trvat 3 hodiny.

Obr. 74 Nabíječka ©Shimano

Obr. 76 USB kabel ©Shimano

Kontrolka Charge Kontrolka Error

Zástrčka mikro USB Zástrčka USB

Systémová zástrčka

Kontrolka CHARGE: Když se baterie nabíjí, kontrolka 
CHARGE svítí oranžově. Po dokončení nabíjení kontrolka 
zhasne. Pokud kontrolka bliká, došlo k chybě nabíjení. Poté 
postupujte následovně:

 ▪ Znovu připojte nabíjecí kabel nebo kabel USB a zkuste 
nabíjet znovu.

 ▪ Použijte síťovou jednotku s připojením USB a kapacitou 
1,0 A DC nebo vyšší.

 ▪ Baterie nebo větev jsou vadné. Obraťte se v tomto 
případě na specializovaný servis.

Kontrolka ERROR: Pokud kontrolka ERROR bliká, došlo k 
chybě nabíjení. Poté postupujte následovně:

 ▪ Znovu připojte nabíjecí kabel nebo kabel USB a zkuste 
nabíjet znovu.

 ▪ Zkontrolujte okolní teplotu.

 ▪ Baterie nebo větev jsou vadné. Obraťte se v tomto 
případě na specializovaný servis.

Nabíjecí zdířka

Modul displeje

Obr. 77 Nabíjení baterie ©Shimano

24.3.2.3 Řadicí páčka Sram Eagle AXS

Obr. 78 Řadicí páčka Sram Eagle AXS ©Sram

Kolébkový přepínač

Zařazení vyššího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.
2.  Přepněte kolébkový přepínač nahoru nebo přepněte 

přední část kolébkového přepínače dolů. Chcete-
li zařadit více převodů, držte kolébkový přepínač 
stlačený.

Zařazení nižšího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.
2.  Přepněte kolébkový přepínač dolů. Chcete-li zařadit 

více převodů, držte kolébkový přepínač stlačený.
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24.3.2.4 Řadicí páčka Sram eTap AXS

Obr. 79 Řadicí páčka Sram eTap AXS ©Sram

Zařazení vyššího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.
2.  Chcete-li přehazovačku přesunout ven na menší 

ozubený věnec, stiskněte pravou řadicí páčku. Chcete-
li zařadit více převodů, držte řadicí páčku stisknutou.

Zařazení nižšího převodu

1.  Při řazení šlápněte do pedálů.
2.  Chcete-li přehazovačku přesunout dovnitř na větší 

ozubený věnec, stiskněte levou řadicí páčku. Chcete-li 
zařadit více převodů, držte řadicí páčku stisknutou.

Pro dvojnásobné systémy: Chcete-li přesmykač posunout 
dovnitř nebo ven, stiskněte obě řadicí páčky současně.

24.3.2.5 Sram AXS: nabíjecí stanice a USB 
kabel

Obr. 80 Nabíjecí stanice a baterie ©Sram

Nabíjení baterie: Při nabíjení obvodové baterie postupujte 
následovně:

1.  Zapojte zástrčku mikro USB do zdířky mikro USB 
nabíječky.

2.  Připojte zástrčku USB k portu USB počítače.

3.  Odmontujte z baterie kryt. Kryt baterie si uschovejte 
pro pozdější použití. 

4.  Vložte baterii do nabíjecí stanice. Může trvat až 5 
sekund, než se rozsvítí LED nabíjecí stanice . Plné 
nabití baterie trvá zhruba jednu hodinu.

Upozornění 
Pokud se po 5 sekundách nerozsvítí žádná kontrolka 
LED, zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do 
nabíjecí zdířky a zda se jedná o standardní nabíjecí 
přípojku USB (1 A a 5 V). Pokud se kontrolky LED stále 
nerozsvěcují, obraťte se na specializovaný servis.

5.  Stisknutím tlačítka na nabíjecí stanici uvolněte baterii.

6.  Vložte plně nabitou baterii do přehazovačky / 
přesmykače a zavřete držák baterie. Po správném 
vložení baterie se zámek zaklapne.

Obr. 81 Nasazení baterie ©Sram

Kontrolka CHARGE: Trvale svítící modrá kontrolka LED 
signalizuje, že je nabíječka dostatečně napájena. Blikající 
modrá kontrolka LED signalizuje, že nabíječka není 
optimálně napájena. Baterie se sice stále nabíjí, ale proces 
nabíjení trvá déle. Žlutá kontrolka LED signalizuje, že se 
baterie nabíjí. Zelená kontrolka LED signalizuje dokončení 
nabíjení. 
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Kontrolka ERROR: Červená kontrolka LED signalizuje, že 
došlo k chybě. Postupujte následovně:

 ▪ Vyjměte baterii z nabíjecí stanice a znovu ji vložte, 
odpojte a znovu připojte nabíjecí zástrčku. Pokud 
kontrolka LED stále svítí červeně, může být vadná 
baterie nebo nabíjecí stanice. Obraťte se na 
specializovaný servis.

24.3.3 Nastavení přehazovačky a přesmykače
24.3.3.1 Mechanické řetězové řazení
Pokud řetěz chrastí a nepracuje hladce, je vhodné seřídit 
přehazovačku a přesmykač. V následujícím textu se dozvíte, 
jak to funguje. Pokud si nejste jisti, jak práce probíhá, 
obraťte se na svého prodejce.

Přehazovačka: Nastavení horního dorazu

1.  Pomocí ovládacích prvků na řídítkách přeřaďte řetěz 
na nejmenší převodník a nejmenší ozubené kolo.

2.  Nyní musí být vodicí kladka přesně pod nejmenším 
řetězovým věncem. Řetěz přitom tvoří přímku. 
Pokud tomu tak není, je třeba změnit polohu pomocí 
seřizovacího šroubu.

3.  Otočte seřizovací šroub  
lanka doprava, když  
má přehazovačka být 
dále uvnitř, nebo doleva,  
pokud mát být dále vně. 
Počítejte otáčky, abyste 
mohli otočit zpět, pokud 
zjistíte, že točíte 
nesprávným šroubem, a 
přehazovačka se 
nepohybuje.

4.  Chcete-li zkontrolovat, 
zda je napětí tahu 
nastaveno správně, 
přepněte ovládacím 
prvkem několik převodů 
nahoru a zase dolů. Klika 
pedálu musí být při tom 
v pohybu.

5.  Pokud řetěz nepřechází na nejbližší větší řetězový 
věnec plynule, zvyšte napětí. Pokud řetěz nepřechází 
na nejbližší menší řetězový věnec plynule, je třeba 
napětí tahu zmenšit.

6.  Napětí tahu 
lze změnit seřizovacím 
šroubem tahu 
v ovládacích prvcích.  
Otočením seřizovacího 
šroubu ve směru 
hodinových ručiček 
snížíte napětí lanka. 
Otočením seřizovacího 
šroubu proti směru 
hodinových ručiček 
zvýšíte napnutí lanka. Napětí tahu by mělo být pouze 
tak vysoké, aby se řetěz neotíral o nejbližší větší 
řetězový věnec. 

Obr. 82 Otočení horním 
seřizovacím šroubem ©Shimano

Seřizovací šroub

Obr. 83 Změna napětí tahu 
©Shimano

Seřizovací šroub tahu

Přehazovačka: Nastavení spodního dorazu

7.  Pomocí ovládacích prvků na řídítkách přeřaďte řetěz 
na největší převodník a nejmenší ozubené kolo.

8.  Nyní otáčejte spodním seřizovacím šroubem, 
dokud nebude vodicí kladka přesně pod největším 
převodníkem.

Přesmykač: Nastavení horního dorazu

1.  Pomocí ovládacích prvků na řídítkách přeřaďte řetěz 
na nejmenší převodník a největší ozubený věnec. 

2.  Nyní by měla být vzdálenost mezi řetězem a vnitřní 
vodicí deskou minimální. Řetěz by se neměl dotýkat 
vodicí desky.

3.  Vzdálenost lze měnit pomocí spodního šroubu (L). 
Pokud se otáčí ve směru hodinových ručiček, posunuje 
se přesmykač směrem ven ke klice, pokud je již napětí 
lanka dostatečně vysoké. Při otáčení proti směru 
hodinových ručiček se přesmykač může pohybovat 
směrem k rámu.

4.  Pro nastavení správného napětí tahu použijte ovládací 
prvky na řídítkách a přeřaďte na velký převodník 
vpředu a nejmenší řetězové věnec vzadu. Řetěz by se 
neměl dotýkat vnější desky přesmykače.

5.  Napětí tahu lze změnit seřizovacím šroubem tahu. 
Otáčejte seřizovacím šroubem tahu proti směru 
hodinových ručiček, aby se napětí zvýšilo. Otáčejte 
seřizovacím šroubem tahu ve směru hodinových 
ručiček, aby se napětí zmenšilo. Napětí by mělo být 
pouze takové, aby se řetěz neotíral o nejbližší větší 
řetězový věnec a aby se vodicí desky přesmykače 
nedotýkaly řetězu.
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Obr. 84 Seřizovací šrouby ©Shimano

Přesmykač

Seřizovací šrouby

Přesmykač: Nastavení horního dorazu

6.  Chcete-li nastavit vnější omezení, otočte horním 
šroubem (H). Při otáčení ve směru hodinových ručiček 
se přesmykač přibližuje k rámu. Při otáčení proti 
směru hodinových ručiček se přesmykač vzdaluje 
směrem od rámu. 

7.  Vnější vodicí deska přesmykače by nyní měla být 
rovnoběžná s převodníkem. Vzdálenost mezi vnější 
vodicí deskou a velkými zuby převodníku by měla být 
1 až 3 mm.

24.3.3.2 Elektronické řetězové řazení 
Shimano Ultegra Di2
Nastavení přehazovačky 

1.  Pomocí ovládacích prvků na řídítkách přeřaďte řetěz 
na nejmenší převodník a největší ozubené kolo a 
otočte rameno kliky dozadu.

2.  Poté otočte seřizovacím 
šroubem tak, aby se 
vodicí kladka co nejvíce 
přiblížila k ozubenému 
kolu, aniž by se dotýkaly.

3.  Nyní přepněte řetěz na 
nejmenší ozubené kolo a 
zopakujte postup, abyste 
se ujistili, že se kladka 
nedotýká ozubeného kola.

Obr. 85 Seřizovací šroub 
©Shimano

4.  Pomocí tlačítek na pravé řadicí páčce přeřaďte 
přehazovačku na 5. ozubený věnec.

5.  Stiskněte tlačítko na modulu displeje, aby 
se rozsvítila LED a přepnuli jste z režimu řazení do 
režimu seřizování.

6.  Stiskněte tlačítko A 
na pravé řadicí páčce 
a otáčejte předním 
převodníkem tak, aby se 
vodicí kladka pohybovala 
dovnitř, dokud se řetěz 
nepotká se 4. ozubeným 
věncem a nevyvolá zvuk.

7.  Poté stiskněte čtyřikrát 
tlačítko B na pravé řadicí 
páčce, čímž se vodicí kladka posune o 4 stupně 
směrem ven do cílové polohy.

8.  Stiskněte tlačítko na modulu displeje, aby se rozsvítila 
červená LED a přepnuli jste přehazovačku z režimu 
seřizování do režimu řazení.

tlačítka

Modul displeje

Obr. 87 Stisknutí tlačítka 
©Shimano

Ozubené věnce

Vodicí kladka
Přehazovačka

Tlačítko A Tlačítko B

Obr. 88 Nastavení 
přehazovačky ©Shimano

 A
 B

Obr. 86 Pravá řadicí páčka 
©Shimano

9.  Zařaďte jednotlivé převody a zkontrolujte, zda při 
řazení nevzniká nějaký zvuk.

10.  V případě potřeby seřízení přepněte zpět do režimu 
seřízení a dolaďte zadní přehazovačku.

Nastavení přesmykače

1.  Přepněte měnič řetězu na největší řetězový věnec.

2.  Stiskněte tlačítko na modulu displeje, aby se rozsvítila 
LED a přepnuli jste z režimu řazení do režimu 
seřizování.

3.  Stiskněte tlačítko A nebo B na pravé řadicí páčce. 
Nastavte vzdálenost mezi řetězem a předním 
přesmykačem na 0–0,5 mm.

4.  Přesuňte přední přesmykač a přehazovačku do všech 
převodových poloh. Dbejte na to, aby se vedení řetězu 
nedotýkalo řetězu.

5.  Stiskněte tlačítko na modulu displeje, aby se rozsvítila 
červená LED a přepnuli jste přehazovačku z režimu 
seřizování do režimu řazení.

Horní 
seřizovací šroub

Spodní 
seřizovací šroub

Obr. 89 Seřizovací šrouby @Shimano



CZ46     Originální uživatelská příručka – obecné informace

24.3.3.3 Elektronické řetězové řazení Sram 
Eagle AXS

Nastavení přesmykače

1.  Přepněte řetěz na druhý největší ozubený věnec. 
Seřízením přehazovačky vyrovnejte napínací kladku se 
středem druhého největšího ozubeného věnce.

2.  Stiskněte a podržte tlačítko AXS na ovladači a 
současně držte stisknutý kolébkový přepínač. 
Přepnutím kolébkového přepínače dolů seřídíte 
přehazovačku dovnitř a přepnutím nahoru seřídíte 
přehazovačku směrem ven.

Obr. 90 Seřízení přehazovačky ©Sram

Tlačítko AXS

3.  Přepněte přehazovačku dovnitř na největší ozubený 
věnec.

4.  Nastavte spodní dorazový šroub (L) tak, aby se lehce 
dotýkal dorazu vnějšího rovnoběžníku, a poté šroub 
otočte o 1/4 otáčky zpět.

5.  Přepněte přehazovačku ven na nejmenší ozubený 
věnec.

6.  Nastavte horní dorazový šroub (H) tak, aby se lehce 
dotýkal dorazu vnitřního rovnoběžníku, a poté šroub 
otočte o 1/4 otáčky zpět.

      

Obr. 92 Dorazový šroub H ©Sram

Obr. 91 Dorazový šroub L ©Sram

24.3.3.4 Elektronické řetězové řazení Sram 
eTap AXS

Nastavení přehazovačky

1.  Vyrovnejte horní řadicí kladičku se středem druhého 
největšího ozubeného věnce tak, že podržíte tlačítko 
AXS na přehazovačce a zároveň zatlačíte řadicí páčku 
dovnitř. Levá řadicí páčka seřizuje přehazovačku na 
vnitřní straně, pravá řadicí páčka na vnější straně.

Obr. 93 Vyrovnání řadicí kladičky ©Sram

Tlačítko AXS Řadicí páčka

2.  Přepněte přehazovačku dovnitř na největší ozubený 
věnec. Klec přehazovačky se může dotýkat zadního 
kola ještě před nasazením řetězu. To je normální.

3.  Nastavte spodní dorazový šroub (L) tak, aby se lehce 
dotýkal dorazu vnitřního rovnoběžníku.

4.  Přepněte přehazovačku ven na nejmenší ozubený 
věnec.

5.  Nastavte horní dorazový šroub (H) tak, aby se lehce 
dotýkal dorazu vnitřního rovnoběžníku.
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Obr. 95 Dorazový šroub 
H ©Sram

Obr. 94 Dorazový šroub 
L ©Sram

Nastavení přesmykače

Seřízení přesmykače je nutné pouze u dvojnásobných 
systémů. Pro nastavení horního dorazového šroubu se 
přesmykač musí nacházet ve vnější poloze. Pokud je horní 
dorazový šroub přesmykače nastavován, když se přesmykač 
nachází ve vnitřní poloze, může se přesmykač trvale 
poškodit. Horní dorazový šroub má levý závit.

1.  Přepněte přehazovačku ven na nejmenší ozubený 
věnec. Ujistěte se, že je přesmykač ve vnější poloze a 
řetěz se nachází na velkém převodníku a nejmenším 
ozubeném věnci.

2.  Otáčejte horním dorazovým šroubem, dokud nebude 
vzdálenost mezi vnitřní stranou vnějšího plechu klece 
přesmykače a řetězem 0,5 až 1 mm.

Obr. 96 Nastavení horního dorazu ©Sram

3.  Přeřaďte řetěz na malý převodník a největší ozubený 
věnec.

4.  Otáčejte spodním dorazovým šroubem, dokud nebude 
vzdálenost mezi vnitřní stranou vnitřního plechu klece 
přesmykače a řetězem 0,5 až 1 mm.

Obr. 97 Nastavení horního dorazu ©Sram

24.4 Nábojové převodovky

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Dbejte na to, abyste pomocí otočné rukojeti řadili 
vždy jen o jeden převod nahoru nebo dolů. Při řazení 
byste neměli šlapat.

 ▪  Pokud se kolo otáčí těžce, je třeba vyměnit brzdové 
čelisti nebo promazat náboj. To by měl provést 
specializovaný servis.

Informace 
Ve vzácných případech mohou být zvuky při řazení 
způsobeny vnitřními ozubenými koly a blokovacími 
západkami v náboji. Tyto zvuky jsou zpravidla 
bezvýznamné.

V případě nábojových převodovek se převody mění v náboji 
zadního kola a podle principu 
planetového soukolí. Nábojové 
převody lze ovládat řadicím lankem 
(mechanicky) nebo motorem 
(elektricky). Obě varianty se 
ovládají pomocí ovládacího prvku 
na řídítkách.

24.4.1 Ovládací prvky
24.4.1.1 Standardní řadicí páčka Shimano
1.  Při řazení nešlapejte.

2.  Chcete-li přeřadit na nižší převod, přesuňte páčku A 
nahoru. Číslo na ukazateli se při tom snižuje. Po 
přeřazení se páčka A vrátí do výchozí polohy.

3.  Chcete-li přeřadit na vyšší 
převod, přesuňte páčku B 
nahoru nebo dolů. Číslo na 
ukazateli se při tom zvyšuje. 
Po přeřazení se páčka B 
vrátí do výchozí polohy.

Obr. 98 Nábojové řazení

Obr. 99 Standardní řadicí 
páčka Shimano ©Shimano



CZ48     Originální uživatelská příručka – obecné informace

24.4.1.2 Standardní otočná rukojeť Shimano
1.  Při řazení nešlapejte.

2.  Chcete-li přeřadit na vyšší převod, otáčejte rukojetí 
postupně k sobě. Číslo na ukazateli se zvyšuje. 

3.  Chcete-li přeřadit na nižší převod, otáčejte rukojetí 
postupně směrem od sebe. Číslo na ukazateli se při 
tom zvyšuje.

Obr. 100 Standardní otočná rukojeť ©Shimano

Seřizovací šroub

24.4.1.3 Otočná rukojeť Enviolo
1.  Při řazení nešlapejte.

2.  Při rozjezdu nebo jízdě do kopce zařaďte nízký převod. 
Otočte otočnou rukojeť ve směru, který ukazuje 
„kopec“.

3.  Pro rychlejší jízdu na rovných úsecích nebo z kopce 
otočte otočnou rukojetí ve směru, který označuje 
„rovinu“.

Obr 101 Přepnutí na nízký převod ©Shimano

Seřizovací šrouby

Obr 102 Přepnutí na vysoký převod ©Shimano

24.4.2 Nastavení převodů
Pokud se převody během jízdy nepřepínají správně, 
může být příčinou nesprávně nastavené lanko řazení. 
V následujícím textu se dozvíte, jak tento problém 
odstranit. V případě dotazů ohledně postupu se obraťte na 
specializovaný servis nebo si nechte práci provést přímo 
tam.

24.4.2.1 Ovládací prvky Shimano
Bez ohledu na to, zda na svém kole ovládáte převody řadicí 
páčkou nebo otočnou rukojetí, jsou kontrola a seřízení 
lanka řazení u obou ovládacích prvků téměř totožné:

1.  Řadicí páčka: Přepněte řadicí páčku z 8. na 4. převod.

2.  Otočná rukojeť: Otočte rukojetí: 
• U 7/8-řazení z 1. na 4. převod 
• U pětistupňového řazení z 1. na 3. převod.

3.  Zkontrolujte, zda jsou žluté čáry na držáku a na 
řadicím kolečku vzájemně vyrovnané. Na řadicí 
jednotce jsou na dvou místech žluté čáry. Použijte 
čáru, která je nejsnáze viditelná.

Obr. 103 Kontrola zarovnání čar ©Shimano

žluté čáry

4.  Otáčejte aretačním šroubem na ovládacím prvku, 
dokud nebudou vyznačené čáry vzájemně zarovnané. 

Obr. 104 Otočení aretačního šroubu ©Shimano

5.  Při 7/8 řazení přeřaďte ze 4. na 1. převod a zpět na 4. 
U pětistupňového řazení z 3. na 1. převod a zpět na 
3. převod. 

6.  Kontrolujte, zda je žlutá čára 
vždy vzájemně zarovnaná.
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24.4.2.2 Otočná rukojeť Enviolo
Pokud je vůle lanka řazení větší než 1,5 mm, měli byste ji 
zmenšit. Vůle větší než 1,5 mm může negativně ovlivnit 
kvalitu řazení a snížit životnost řadicích lanek.

1.  Chcete-li změnit vůli lanka řazení, otočte aretačními 
šrouby.

2.  Pak lehce zatáhněte za lanka řazení a zkontrolujte vůli. 
Ideální je vůle lanka řazení 0,5 mm.

Obr. 105 Otočení aretačních 
šroubů ©Shimano

Obr. 106 Lehké zatažení za lanka 
řazení ©Shimano

Seřizovací šrouby Řadicí lanka

24.5 Čištění a údržba
Ovládací prvky lze vyčistit navlhčeným hadříkem. Řadicí 
jednotku a přesmykač lze očistit od hrubých nečistot 
měkkým kartáčkem. Chcete-li přesněji vyčistit malé 
součásti řazení, použijte malý jemnější kartáček a hadřík. 
Rozpouštědla nebo čističe brzd se zde nedoporučují, 
protože by se odstranilo mazivo i z míst, kde je ještě 
zapotřebí. Poté je vhodné jednotlivé součásti řadicí 
jednotky namazat olejem.

25. Řetěz
Řetěz jízdního kola je součástí pohonu. Přenáší točivý 
moment, který se vytváří při šlapání do pedálů, na zadní 
kolo. Jednotlivé články řetězu jsou tvořeny většinou ocelí. 
Rozlišují se dva základní typy řetězů jízdních kol, tj. široký 
řetěz pro nábojové řazení a úzký řetěz pro řetězové řazení. 
Ten existuje v různých šířkách v závislosti na tom, kolik 
ozubených věnců má použitá kazeta. 

 Výstrahy
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Těžké pohmožděniny z 
důvodu nechtěného stisknutí spouštěče.

 ▪ Před měřením, seřízením nebo čištěním elektrokola 
/ rychlého elektrokola vyjměte baterii.

Velmi vážná zranění a nehody z důvodu přetrženého 
nebo nesprávně napnutého řetězu.

 ▪ Před každou jízdou zkontrolujte, zda řetěz 
nevykazuje známky opotřebení a zda je správně 
napnutý. Nevyjíždějte na kole, pokud je řetěz 
opotřebovaný, poškozený nebo nesprávně napnutý. 
V takovém případě se obraťte na specializovaný 
servis.

25.1 Měření a nastavení napnutí řetězu

Informace 
Pokud je řetěz kola příliš napnutý, je při šlapání třeba 
vyvinout větší úsilí. Kromě toho trvalé napětí článků 
řetězu zvyšuje opotřebení řetězu. Příliš malé napnutí 
řetězu jízdního kola poznáte podle toho, že je řetěz 
zřetelně prověšený nebo při jízdě na nerovném povrchu 
odskakuje. Řetěz by měl být nejpozději poté napnut. 

25.1.1 Řetězové řazení: Měření napnutí 
řetězu
U řetězového řazení udržuje 
pružina v přehazovačce řetěz 
správně napnutý. Pokud je 
řetěz i přesto prověšený, 
může být příčinou znečištěný 
napínák řetězu. Pokud je řetěz 
po vyčištění napínáku řetězu 
stále příliš volný, může být 
vadná pružina v přehazovačce. 
V takovém případě je nutné 
vyměnit přehazovačku. Obraťte se prosím na svého 
prodejce.

25.1.2 Nábojové řazení: Měření napnutí 
řetězu
1.  Elektrokolo: Vyjměte baterii.
2.  Zatlačte řetěz v jeho nejnapnutějším bodě nahoru 

nebo dolů. Správného napnutí je dosaženo, když se 
řetěz prohne.

3.  Zkontrolujte řetěz během jeho jedné úplné otáčky ve 
čtyřech až pěti bodech.

25.1.3 Nábojové řazení: Nastavení napnutí 
řetězu
1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vyjměte baterii.
2.  Povolte matice zadního kola.
3.  Případně uvolněte brzdovou kotvu.
4.  Zatáhněte kolo dozadu do koncovek vidlic, dokud má 

řetěz kola ještě přípustnou vůli.
5.  Utáhněte všechny uvolněné šroubové spoje momentem 

35–40 Nm opatrně ve směru hodinových ručiček. Dejte 
pozor na to, aby bylo kolo namontováno rovně.

Obr. 107 Napínák řetězu
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25.2 Kontrola opotřebení řetězu
1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vyjměte baterii.
2.  Zkontrolujte opotřebení řetězu pomocí měrky 

opotřebení řetězu.
3.  Pokud je řetěz opotřebovaný, nechte ho vyměnit u 

svého prodejce.

25.3 Čištění a údržba

Upozornění 
Poškození elektroniky v důsledku vniknutí vody.

 ▪ Kolo a jeho součásti nestříkejte hadicí s vodou ani je 
nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením. Přestože 
jsou součásti utěsněné, může dojít k poškození kola. 
Kolo čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem.

Pokud chcete vyčistit řetěz rychlého elektrokola nebo 
elektrokola, musíte nejprve vyjmout baterii. Poté řetěz a 
napínák řetězu nahrubo očistěte měkkým kartáčkem. Poté 
můžete starý olej z řetězu odstranit suchým hadříkem. Teď 
můžete řetěz naolejovat. Doporučujeme používat vysoce 
kvalitní olej na řetězy, a sice střídmě. Olej naneste shora 
na spodní větev řetězu a otáčejte při tom klikou. Poté 
pokračujte v otáčení klikou a u řetězového řazení zařaďte 
všechny převody.

26. Řemen

 Výstrahy
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Těžké pohmožděniny z 
důvodu nechtěného stisknutí spouštěče.

 ▪ Před měřením, seřízením nebo čištěním elektrokola 
/ rychlého elektrokola vyjměte baterii.

Těžká zranění z důvodu opotřebovaného nebo 
poškozeného řemenu.

 ▪ Před každou jízdou řemen zkontrolujte, zda 
nevykazuje známky opotřebení  26.3 Kontrola 
opotřebení řemenu s. CZ52. Opotřebovaný nebo 
poškozený řemen se může přetrhnout.

Upozornění 
Zničený řemen z důvodu nesprávného používání.

 ▪ Řemen neohýbejte, nekruťte, neohýbejte dozadu, 
neotáčejte, neuzlujte ani nesvazujte.

26.1 Měření napnutí řemenu
Existují různé metody měření napnutí řemene. Jedním 
z nich je měření pomocí aplikace Carbon Drive. Ta 
měří napnutí řemene na základě vlastní frekvence (Hz) 
délky řemene. Aplikaci si můžete stáhnout na adrese 
de.gatescarbondrive.com/products/tools.

Informace 
Aplikace Carbon Drive funguje nejlépe v klidném 
prostředí.

1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vyjměte baterii.

2.  Stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu.

3.  Otevřete ji.

4.  Vyberte symbol napnutí.

5.  Zapněte mikrofon, klikněte na „Měřit“ a držte telefon 
nad středem řemenu. Při tom musí mikrofon směřovat 
na řemen.

6.  Potáhněte za řemen tak, aby vibroval jako kytarová 
struna. Aplikace přemění zvuk na vlastní frekvenci 
řemenu.

7.  Pootočte kliku pedálu o čtvrt otáčky a měření 
zopakujte.

8.  Porovnejte frekvenci řemenu se specifikací a zjistíte, 
zda je nutné napnutí řemenu upravit.

Specifikace napnutí
malý, lehký 
cyklista

velký, silný 
cyklista

Nábojové 
převodovky 50 Hz 60 Hz
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26.2 Nastavení napnutí řemenu

Upozornění 

Správné 
vyrovnání 

Ozubené věnce 
nejsou správně 
vyrovnané

Ozubené věnce 
nejsou správně 
vyrovnané

Obr. 108 Vyrovnání řemenu ©Gates

Při seřizování napnutí je nutné dodržet správné 
vyrovnání řemene. Pokud tak neučiníte, může to 
mít mimo jiné za následek tvorbu zvuku, předčasné 
opotřebení řemene nebo ozubeného věnce a 
odskakování řemene.

26.2.1 Koncovka vidlice I: Nastavení napnutí 
řemenu
1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo:  

Vyjměte baterii.

2.  Povolte šrouby 
koncovky vidlice 
otočením proti 
směru hodinových 
ručiček. Šrouby zcela 
nevyšroubovávejte. Obr. 109 Povolení šroubů

3.  Otočením seřizovacího  
šroubu napnutí 
zvětšíte, nebo zmenšíte. 

4.  Šrouby koncovky vidlice 
utáhněte s 16–20 Nm 
ve směru hodinových 
ručiček.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Koncovka vidlice II: Nastavení napnutí 
řemenu
1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vyjměte baterii.

2.  Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte 
všechny čtyři šrouby na obou stranách zadních vzpěr. 
Dva šrouby se nacházejí za plastovým krytem, jeden 
šroub na druhé straně drží desku bočního stojanu. 
Šrouby zcela nevyšroubovávejte. 

3.  Otočením obou aretačních šroubů můžete napnutí 
řemenu zvýšit, nebo snížit.

Aretační šroub

Obr. 110 Otočení aretačního šroubu

Obr. 111 Povolení šroubů

Obr. 112 Nastavení napnutí řemenu

2. Seřízení aretačních šroubů

1. Povolení šroubů

4.  Utáhněte všechny čtyři šrouby na obou stranách 
zadních vzpěr pomocí předepsaného utahovacího 
momentu a ve směru hodinových ručiček.

Fixace destiček
9,5 Nm

Napnutí řemenu
Napnutí 
řemenu

Obr. 113 Nastavení napnutí řemenu
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26.3 Kontrola opotřebení řemenu
1.  Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vyjměte baterii.

2.  Zkontrolujte, zda řemen není opotřebovaný.

Obr. 114 Řemen bez opotřebení ©Gates

Tento řemen je v dobrém stavu. Ztráta modrého zabarvení 
není známkou opotřebení.

Obr. 115 Opotřebovaný řemen ©Gates

Vytržené zuby a trhliny na patě zubu Tento řemen je v 
extrémně špatném stavu.

3.  Pokud bylo dosaženo meze opotřebení, musí se 
řemen okamžitě vyměnit. Nechte jej vyměnit ve 
specializovaném servisu.

26.4 Čištění a údržba

Upozornění 
Poškození elektroniky v důsledku vniknutí vody.

 ▪ Kolo a jeho součásti nestříkejte hadicí s vodou ani je 
nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením. Přestože 
jsou součásti utěsněné, může dojít k poškození kola. 
Kolo čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem.

Pokud chcete řemen na elektrokole nebo rychlém 
elektrokole vyčistit, vyjměte v první řadě baterii. Řemen 
čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Před 
opětovným nasednutím na kolo počkejte, až uschne.

27. Kola
Kola představují spojení mezi jízdním kolem a vozovkou. 
Lze je upevnit axiálními maticemi, rychloupínači nebo 
výsuvnými čepy v rámci a vidlici.

27.1 Upevnění kola rychloupínači

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu uvolněných dílů.

 ▪ Před vyjetím musí být rychloupínač správně zavřený. 
Páky rychloupínače nelze zavřít pouhým otočením.

 ▪ Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou 
všechny rychloupínače pevně usazené.

 ▪ Při zavírání rychloupínače neohýbejte brzdový 
kotouč ani se jej nedržte.

Kola se k většině jízdních kol připevňují pomocí 
rychloupínačů. Jedná se o upínací zařízení, jejichž výhodou 
je to, že je lze rychle povolit nebo utáhnout rukou. 
Rychloupínač se zpravidla skládá z pěti částí: z osy, upínací 
páky, upínací matice a dvou pružin. Upínací páka a osa jsou 
navzájem pevně spojeny, zatímco upínací matice je 
našroubována na konec osy. Upínací páka vytváří upínací 
sílu, se kterou se nastavuje předpětí upínací matice.

napnutí

Upínací páka

Upínací 
matice

Pružiny

Osa

Obr. 116 Rychloupínač na kole

1.  Otevřete upínací páku otočením o 180˚. Nyní by měl 
být vidět nápis OPEN.

2.  Zkontrolujte, zda má kolo správnou polohu.

3.  Zavřete upínací páku otočením o 180˚. Nyní by měl 
být vidět nápis CLOSE. Na začátku zavíracího pohybu 
až do poloviny musí být páka velmi snadno pohyblivá. 
Poté musí síla na páce výrazně vzrůst, páčka se musí 
na konci pohybovat už jen obtížně.

4.  a) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš lehce, je 
třeba zvýšit předpětí: Přidržte upínací páku a otočte 
upínací maticí na opačné straně ve směru hodinových 
ručiček. Zkontrolujte, zda bylo zavřením upínací páky 
dosaženo správného předpětí. 
b) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš ztěžka, 
je třeba snížit předpětí: Přidržte upínací páku a 
otočte upínací maticí na opačné straně proti směru 
hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda bylo zavřením 
upínací páky dosaženo správného předpětí.

5.  Zavřete upínací páku. Páka musí být tak pevná, aby ji 
nebylo možné za žádných okolností nechtěně otevřít. 
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27.2 Upevnění kola výsuvnými čepy

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu uvolněných dílů.

 ▪ Zavřete páku popsaným způsobem. V opačném 
případě se může kolo během jízdy uvolnit a vy 
můžete utrpět vážné zranění a/nebo zemřít. Pokud 
si nejste jisti, nechte si v odborném servisu ukázat, 
jak kolo seřídit. 

Výsuvné čepy se podobají rychloupínačům. Zatímco 
rychloupínače v kolech se posouvají osou náboje, výsuvné 
čepy jsou osa. Na rozdíl od rychloupínačů nemají upínací 
matici, ale závit. Výsuvné čepy mohou být zcela 
přišroubovány nebo mohou být nejprve přišroubovány a 
poté dotaženy pomocí páky, jako je rychloupínač. Další 
možností je připevnit je pomocí T-kusu, který je pak opět 
zajištěn pákou (např. výsuvný čep R.A.T.). 

Závit

Obr. 117 Výsuvný čep Obr. 118 Výsuvný čep s pákou

Závit Upínací páka

Osa

T-kus Otočné kolo

Osa Upínací páka

Obr. 119 Výsuvný čep R.A.T.

27.2.1 Montáž výsuvného čepu R.A.T.
1.  Veďte osu R.A.T. s pákou v otevřené poloze rámem/

vidlicí a kolem, dokud T-kus na konci osy R.A.T. 
nepronikne do vložky na druhé straně.

Vložka

Obr. 120 Zavedení výsuvného čepu

2.  Otáčejte pákou o 90° ve směru hodinových ručiček, 
dokud se T-kus nezastaví ve vložce. Osu by mělo 
být možné snadno otočit a nemělo by být možné ji 
vytáhnout z rámu.

Obr. 121 Otočení páky ve směru hodinových ručiček

3.  Jakmile je osa na svém místě, otočením páky systém 
utáhněte.

Obr. 122 Napnutí páky

4.  Pokud páka ke konci pohybu nevyvíjí žádnou upínací 
sílu, je třeba zvýšit předpětí. K tomu dochází pomocí 
otočného kola pod pákou. Otevřete páku a zvyšujte 
předpětí otáčením páky proti směru hodinových 
ručiček, dokud nebude mít páka dostatečnou upínací 
sílu a nebude ji možné rukou zavřít.

Obr. 123 Zvýšení předpětí

27.3 Ráfky

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu selhání ráfků.

 ▪ Karbon: Pokud na kole s ráfkovými brzdami 
používáte ráfky z karbonu, nezapomeňte, že tento 
materiál má podstatně horší chování brzd než ráfky z 
hliníku. Nezapomeňte také, že smíte používat pouze 
schválené brzdové segmenty.

Ráfek jízdního kola je nosný kovový profil kola ve tvaru 
prstence, který drží plášť, duši a vložku do ráfku. Ráfek je 
zpravidla výpletem spojen s nábojem jízdního kola.
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27.3.1 Kontrola opotřebení/únavy ráfků u 
ráfkových brzd

 Výstraha
Velmi vážné pády v důsledku zablokování kola.

 ▪ Minimálně jednou ročně zkontrolujte opotřebení 
ráfků. Pokud je tloušťka stěny ráfku menší než 0,7 
mm, může při jízdě prasknout. 

Opotřebení/únavu ráfků lze zjistit různými způsoby. Nejjed-
nodušší je vizuální kontrola. Prohlédněte si ráfek, a pokud 
si všimnete některého z následujících bodů, měli byste 
ráfky vyměnit nebo navštívit specializovaný servis:

 ▪  Prasklý oblouk ráfku

 ▪  Praskliny v místě uchycení paprsků

 ▪  Dokulata vybroušené boky brzd

 ▪  Tmavé skvrny ve výšce paprsku

 ▪  Opotřebovaný indikátor opotřebení.

Mnoho ráfků má vyfrézovaný kroužek nebo jeden malý vrta-
ný otvor, tzv. indikátor opotřebení. Pokud již není viditelný 
nebo hmatný, je ráfek opotřebovaný.

Obr. 124 Prasklý oblouk ráfku Obr. 125 Trhliny na paprsku

Obr. 126 Tmavá místa Obr. 127 Indikátor opotřebení

27.3.2 Čištění a údržba

Upozornění 
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Poškození motoru z 
důvodu vniknutí vody.

 ▪ Dbejte bezpodmínečně na to, aby se do motoru při 
čištění nedostala voda. 

Pokud chcete vyčistit ráfky rychlého elektrokola nebo 
elektrokola, v první řadě vyjměte baterii. Poté ráfky 
očistěte měkkým kartáčem. Odolnější nečistoty lze 
odstranit lehce navlhčeným měkkým hadříkem.

28. Pláště a duše

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu prasklého pláště.

 ▪ Pláště jsou spotřební díly. Kontrolujte pravidelně 
hloubku vzorku běhounu, tlak vzduchu a stav 
bočnic plášťů. Před opětovným použitím jízdního 
kola opotřebované pláště vyměňte.

Existuje celá řada různých typů plášťů. Schopnost jízdy v 
terénu a valivý odpor závisí na vzorku běhounu pláště.

28.1 Kontrola tlaku vzduchu

 Výstraha
Velmi vážné pády z důvodu nedostatečné kontroly nad 
jízdním kolem. Příliš nafouknuté pneumatiky mohou 
prasknout nebo vyskočit z ráfku. Přitom může prasknout 
duše a může to vést ke ztrátě kontroly nad jízdním 
kolem. Pokud je tlak v plášti příliš nízký, může se plášť 
uvolnit z ráfku.

 ▪ Tlak vzduchu uvedený na plášti nesmí být překročen 
ani podhuštěn. Nesmí být překročen ani maximální 
tlak vzduchu uvedený na některých ráfcích. Platí 
nejnižší maximální tlak vzduchu uvedený na plášti 
nebo ráfku. Přípustný tlak vzduchu je uveden 
v barech nebo psi na bočnici pláště a/nebo na 
ráfku. Na internetu existuje mnoho nástrojů, které 
umožňují převést hodnoty z barů na psi nebo 
naopak.

 ▪ Dodržujte také doporučení na webových stránkách a 
v návodech výrobců pneumatik a ráfků.

Informace 
Používejte stojací hustilku s integrovaným ukazatelem 
tlaku. Díky tomu můžete kdykoli zkontrolovat nebo 
upravit tlak plnicí plášť. U některých ventilků budete 
potřebovat adaptér. Ty si můžete pořídit společně s 
hustilkou ve specializovaném servisu.
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28.2 Bezdušové pláště

 Výstrahy
Velmi vážné pády z důvodu prasklého pláště.

 ▪ Bezdušové pláště používejte jen na ráfky, které jsou 
k tomu určeny. Ty jsou náležitě označeny nápisem 
„tubeless ready“.

 ▪ Bezdušové pláště nasazujte nebo sundávejte pokud 
možno bez nářadí. V případě potřeby však lze použít 
i plastovou montážní páku. Přitom dbejte na to, aby 
nedošlo k poškození těsnicí patky pláště. V opačném 
případě může dojít k netěsnostem. Pokud těsnicí 
kapalina nestačí k zabránění defektu, lze po vyjmutí 
ventilku použít normální duši.

 ▪ Bezdušové pneumatiky by se měly z ráfku 
sundávat bez použití nářadí, jinak by mohlo dojít 
k netěsnostem. Pokud těsnicí kapalina nestačí k 
zabránění defektu, lze po vyjmutí ventilku použít 
normální duši.

 ▪ Řiďte se také pokyny výrobce pláště.

Bezdušové pláště, tzv. tubeless tires, se dnes vyskytují 
zejména na moderních horských kolech, vzácněji na 
silničních kolech.

28.3 Duše
Duše je nezbytná k udržení tlaku uvnitř pláště. Plní se 
pomocí ventilku.

28.3.1 Ventilky
Existují tři typy ventilků: Ventilky Sclaverand, příp. závodní 
ventilky, ventilky Schrader, příp. autoventilky a ventilky 
Dunlop, příp. ventilky Blitz. Všechny tři typy ventilků jsou 
před znečištěním chráněny čepičkou. Nechte si od svého 
prodejce poradit, jaká hustilka je vhodná pro váš ventilek.

Obr. 128

1 2 3

1 ventilek Sclaverand, příp. závodní ventilek

2 ventilek Schrader, příp. autoventilek

3 ventilek Dunlop, příp. ventilek Blitz

28.3.1.1 Ventilky Sclaverand, příp. závodní 
ventilky
Chcete-li naplnit duši s ventilkem Sclaverand, příp. 
závodním ventilkem, postupujte takto:

1.  Odšroubujte čepičku ventilku prsty proti směru 
hodinových ručiček.

2.  Vyšroubujte rýhovanou matici proti směru hodinových 
ručiček.

3.  Prstem krátce zatlačte vroubkovanou matici do 
ventilku, dokud nezačne unikat vzduch.

4.  Nahusťte duši vhodnou hustilkou. Respektujte údaj o 
tlaku vzduchu v plášti.

5.  Našroubujte znovu rýhovanou matici.

6.  Našroubujte na ventilek čepičku ve směru hodinových 
ručiček.

28.3.1.2 Ventilky Dunlop, příp. ventilky 
Blitz a ventilky Schrader, příp. autoventilky
Chcete-li naplnit duši s ventilkem Dunlop, příp. ventilkem 
Blitz a ventilkem Schrader, příp. autoventilkem, postupujte 
takto:

1.  Odšroubujte čepičku ventilku proti směru hodinových 
ručiček.

2.  Nahusťte duši vhodnou hustilkou.

3.  Našroubujte na ventilek čepičku ve směru hodinových 
ručiček.

29. Odstranění defektu pláště

 Výstrahy
Velmi vážné nehody z důvodu nedostatečné kontroly 
nad jízdním kolem.

 ▪ Při výměně pláště používejte pouze pláště stejného 
typu, rozměru a běhounu. Jinak může dojít k 
negativnímu ovlivnění jízdních vlastností.

 ▪ Pokud si nejste jisti, že opravu pneumatiky 
zvládnete sami, vyhledejte pomoc specializovaného 
servisu.

 ▪ Postupujte podle návodu k použití opravárenské 
sady.

Pokud chcete odstranit defekt pláště, 
potřebujete opravárenskou sadu a nářadí odpovídající typu 
jízdního kola.

Pokud chcete opravit defekt pláště na elektrokole nebo 
rychlém elektrokole, vyjměte v první řadě baterii. Poté 
otevřete nebo odstraňte brzdu. Postup závisí na typu 
brzdy vašeho jízdního kola. Následně odmontujte kolo s 
defektem.
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c) Je-li vaše jízdní kolo vybaveno výsuvnými čepy, 
vyjměte je  27.2 Upevnění kola výsuvnými čepy s. 
CZ53.

2.  Teď vytáhněte přední kolo z vidlice.

29.2.2 Demontáž zadního kola
Upozorňujeme, že zde popsané pracovní kroky jsou pouze 
orientační.

Dodržujte pokyny příslušného výrobce nebo se obraťte na 
svého prodejce.

29.2.2.1 Řetězové řazení: Demontáž zadního 
kola
1.  Přepněte řazení na nejmenší pastorek. 

V této poloze přehazovačka nejméně překáží při 
demontáži.

2.  a) Pokud má vaše jízdní kolo axiální matice, povolte je 
vhodným klíčem proti směru hodinových ručiček. 
b) Má-li vaše jízdní kolo rychloupínače, otevřete je  
27.1 Upevnění kola rychloupínači s. CZ52. 
c) Je-li vaše jízdní kolo vybaveno výsuvnými čepy, 
vyjměte je  27.2 Upevnění kola výsuvnými čepy s. 
CZ53.

3.  Sklopte přehazovačku trochu dozadu.
4.  Nadzvedněte jízdní kolo.
5.  Vytáhněte kolo z rámu.

29.2.2.2 Nábojové řazení: Demontáž 
zadního kola
Jako příklad uvádíme demontáž nábojového řazení Shimano 
na jízdním kole s axiálními maticemi.

1.  Povolte axiální matici vhodným klíčem proti směru 
hodinových ručiček.

2.  Uvolněte lanko od řadicí jednotky, abyste mohli 
vyjmout zadní kolo z rámu.

Řadicí jednotka

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK
Obr. 129 Tip k odstranění pouzdra lanka ©Shimano

3.  Nastavte ovládací prvek na řídítkách na 1.
4.  Vytáhněte pouzdro lanka z jeho držáku na řadicí 

jednotce a vyjměte lanko ze štěrbiny v držáku.

1 vytáhnout z držáku pouzdra lanka 
2 odstranit ze štěrbiny

CJ-8S20
JAPAN

Držák

Držák pouzdra lanka

Štěrbina

1

2

Obr. 130 Odstranění lanka ©Shimano

5.  Sundejte upevňovací šroub lanka z řadicího kolečka.

29.1 Otevření brzdy
29.1.1 Demontáž zadního kola se zpětnou 
nožní brzdou
Otevřete šroubový spoj brzdového ramene na řetězové 
vzpěře.

29.1.2 Otevření brzdy s bočním lankem
Otevřete rychloupínací páčku na brzdovém rameni 
nebo na brzdové páce. Pokud nemáte k dispozici žádné 
rychloupínače brzd, vypusťte z vzduch pláště. Kolo lze nyní 
vytáhnout mezi brzdovým obložením.

29.1.3 Otevření V-brzdy
Jednou rukou uchopte kolo. Přitlačte brzdové obložení nebo 
brzdová ramena k ráfku. Odpojte brzdové lanko od jednoho 
z brzdových ramen.

29.1.4 Demontáž hydraulické ráfkové brzdy
Pokud máte k dispozici rychloupínače brzd, demontujte 
jednu brzdovou jednotku. Řiďte se prosím také 
pokyny výrobce brzd. Pokud nemáte k dispozici žádné 
rychloupínače brzd, vypusťte z vzduch pláště.

29.2 Demontáž kola
29.2.1 Demontáž předního kola
Upozorňujeme, že zde popsané pracovní kroky jsou pouze 
orientační.

Dodržujte pokyny příslušného výrobce nebo se obraťte na 
svého prodejce.

1.  a) Pokud má vaše jízdní kolo axiální matice, povolte je 
vhodným klíčem proti směru hodinových ručiček. 
b) Má-li vaše jízdní kolo rychloupínače, otevřete je  
27.1 Upevnění kola rychloupínači s. CZ52. 
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Upozornění 
Pokud je obtížné vytáhnout pouzdro lanka z držáku 
v řadicí jednotce, vložte do otvoru v řadicím kolečku 
2mm inbusový klíč nebo paprsek kola č. 14 a otočením 
lanko uvolněte. Pak nejprve odstraňte upevňovací 
šroub lanka z řadicího kolečka a teprve poté vytáhněte 
pouzdro lanka z držáku.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Otočení 
řadicího 
kolečka Otvor řadicího kolečka

2mm inbusový klíč nebo paprsek č. 14

Odstranění upevňovacího 
šroubu lanka

Vytažení z držáku 
pouzdra lanka

1

2 3

Obr. 131 Tip k odstranění pouzdra lanka ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Upevňovací šroub lanka
Řadicí kolečko

Obr. 132 Odstranění upevňovacího šroubu lanka ©Shimano

6.  Povolte šroub brzdového ramene a vyjměte jej.
7.  Povolte matice kol a odložte je stranou. Odstraňte 

pojistné podložky z osy kola.
8.  Vyjměte zadní kolo z drážek koncovek vidlice. 

29.3 Demontáž pláště a duše
1.  Odšroubujte z ventilku čepičku, upevňovací matici a 

případně převlečnou matici.
2.  Vypusťte z duše zbývající vzduch.
3.  Montážní páku nasaďte na vnitřní okraj pláště naproti 

ventilku.
4.  Vypačte bočnici pneumatiky přes okraj ráfku.
5.  Druhou montážní páku zatlačte asi 10 cm od první 

páky mezi ráfek a plášť.
6.  Plášť vypačte montážní pákou z ráfku tak, aby se 

uvolnil po celém obvodu.
7.  Vyjměte duši z pláště.

29.4 Oprava defektu duše
1.  Nahusťte duši.
2.  Chcete-li zkontrolovat, kde je duše poškozená, vložte ji 

do nádoby s vodou.
3.  Zatlačte duši pod hladinu. V místě, kde je duše 

poškozená, se objeví vzduchové bublinky.
4.  Pokud se defekt objeví na cestě a nemůžete určit, 

kde je otvor, stačí duši silně nahustit. Zvětší se a díky 
vyššímu tlaku unikajícího vzduchu lépe uslyšíte, kde 
se otvor nachází.

5.  Nechte duši uschnout.
6.  Nyní ji můžete opravit. Postupujte podle návodu k 

použití opravárenské sady.

29.5 Montáž pláště a duše
1.  Ujistěte se, že vložka do ráfku zakrývá spojník paprsku 

a není poškozená.
2.  Vložte ráfek s bočnicí do pláště.
3.  Zatlačte jednu stranu pláště kompletně do ráfku.
4.  Ventilek prostrčte otvorem pro ventilek v ráfku a 

vložte duši do pláště.
5.  Zatlačte plášť přes bočnici ráfku.
6.  Plášť pevně zatáhněte do středu ráfku.
7.  Již namontovaná část sklouzne do spodní části ráfku.

8.  Znovu zkontrolujte, zda je duše správně usazená.
9.  Druhou stranu pláště zcela zatlačte spodní částí dlaně 

přes okraj ráfku.
10.  U ventilků Dunlop nebo Blitz: Vložte vložku ventilku 

zpět na místo a pevně zašroubujte převlečnou matici. 
Mírně nafoukněte vnitřní trubici.

11.  Nahusťte trochu duši.
12.  Zkontrolujte usazení a rovnoměrný chod pláště pomocí 

kontrolního kroužku na bočnici ráfku. Pokud plášť 
neběží hladce, upravte jeho usazení rukou.

13.  Nahustěte duši na doporučený tlak   28. Pláště a 
duše s. CZ54.

29.6 Montáž kola
Upozorňujeme, že zde popsané pracovní kroky jsou pouze 
orientační. Dodržujte pokyny příslušného výrobce nebo se 
obraťte na svého prodejce.
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29.6.1 Nasazení předního kola

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Při montáži předního kola dbejte na směr chodu 
pláště.

 ▪ Pokud je vaše jízdní kolo vybaveno kotoučovou 
brzdou, ujistěte se, že jsou brzdové kotouče správně 
usazeny mezi brzdovým obložením.

29.6.1.1 Axiální matice: Nasazení předního 
kola
1.  Nasaďte kolo do koncovek vidlice.
2.  Utáhněte axiální matice ve směru hodinových ručiček 

pomocí momentového klíče a vhodného utahovacího 
momentu  13. Utahovací momenty pro šroubové spoje 
s. CZ19.

29.6.1.2 Rychloupínač: Nasazení předního 
kola
1.  Nasaďte kolo do koncovek vidlice.
2.  Pootočte upínací matici na rychloupínači mírně ve 

směru hodinových ručiček.
3.  Zavřete rychloupínač a upínací páku otočením o 180˚. 

Na začátku zavíracího pohybu až do poloviny musí být 
páka velmi snadno pohyblivá. Poté musí síla na páce 
výrazně vzrůst, páčka se musí na konci pohybovat už 
jen obtížně.

4.  a) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš lehce, je 
třeba zvýšit předpětí: Přidržte upínací páku a otočte 
upínací maticí na opačné straně ve směru hodinových 
ručiček. Zkontrolujte, zda bylo zavřením upínací páky 
dosaženo správného předpětí. 
b) Pokud se rychloupínací páka zavírá příliš ztěžka, 
je třeba snížit předpětí: Přidržte upínací páku a 

otočte upínací maticí na opačné straně proti směru 
hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda bylo zavřením 
upínací páky dosaženo správného předpětí.

5.  Zavřete upínací páku. Páka musí být tak pevná, aby ji 
nebylo možné za žádných okolností nechtěně otevřít.

29.6.1.3 Nasazení výsuvného čepu předního 
kola
1.  Naneste na výsuvný čep tenkou vrstvičku tuku.
2.  Posuňte kolo mezi koncovkami vidlice.
3.  Namontujte výsuvný čep  27.2.1 Montáž výsuvného 

čepu R.A.T. s. CZ53.

29.6.2 Nasazení zadního kola

29.6.2.1 Řetězové řazení: Nasazení zadního 
kola
1.  Položte při montáži zadního kola řetěz opět na 

nejmenší pastorek.
2.  Nasaďte kolo až nadoraz a doprostřed na koncovky 

vidlice.
3.  Utáhněte matici náboje, příp. zavřete rychloupínač  

27.1 Upevnění kola rychloupínači s. CZ52.

29.6.2.2 Nábojové řazení: Nasazení zadního 
kola
I. Montáž kola s nábojem s řazením v rámu

1.  Nasaďte řetěz na ozubený věnec a připevněte 
osu náboje ke koncovkám vidlice.

CJ-NX10
JAPAN

Osa náboje

Koncovka vidlice

Obr. 133 Nasazení zadního kola ©Shimano

2.  Namontujte pojistné podložky na obě strany osy 
náboje. Otočte raménko řazení tak, aby výstupky 
pojistných podložek zapadly do drážek v koncovkách 
vidlice. V tomto případě může být raménko řazení 
namontováno téměř rovnoběžně s vidlicí rámu. 
Vyčnívající část musí být na straně koncovky vidlice. 
Vložte pojistné podložky tak, aby jejich výstupky 
přesně zapadly do drážek koncovek vidlice na přední 
nebo zadní straně osy náboje.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Pojistná podložka (levá strana)

Raménko řazení

Vidlice rámu

Drážka koncovky vidlice

Pojistná podložka 
(pravá strana)

Obr. 134 Montáž pojistných podložek ©Shimano

3.  Napněte řetěz a připevněte kolo k rámu pomocí matic.
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CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Matice s krytkou
Pojistná podložka

Utahovací moment 
30–45 Nm

Obr. 135 Upevnění kola ©Shimano

4.  Brzdové rameno připevněte správně k vidlici rámu 
pomocí svorky brzdového ramene.

Brzdové rameno
Matice svorky

Šroub svorky

Svorka brzdového ramene
Vidlice rámu

Obr. 136 Upevnění brzdového ramena ©Shimano

Informace 
Při montáži svorky brzdového ramene přidržujte matici 
svorky 10mm klíčem a utáhněte šroub svorky. Utaho-
vací moment činí 2 až 3 Nm. Po montáži svorky brzdo-
vého ramene zkontrolujte, zda šroub svorky vyčnívá asi 
2 až 3 mm z matice svorky.

Svorka brzdového ramene

Šroub svorky (M6 × 16 mm)
2–3 mm

Brzdové rameno
Matice svorky

Obr. 137 Montáž svorky brzdového ramena ©Shimano

5.  Před použitím zpětné nožní brzdy zkontrolujte, zda 
brzda funguje správně a zda se kolo otáčí lehce.

6.  Zavěste brzdové lanko na místo a upevněte ho 
nebo zavřete rychloupínač brzd.

7.  Zkontrolujte, zda se brzdové obložení dotýká brzdných 
ploch.

8.  Zkontrolujte, zda je brzdové rameno dobře upevněno.
9.  Proveďte zkoušku brzd.

II. Montáž lanka řazení u nábojových převodů

1.  Připevněte lanko k řadicímu kolečku tak, aby 
upevňovací matice lanka směřovala ven proti koncovce 
vidlice. Zasuňte rovnou stranu vloženého kotouče do 
otevřené strany řadicího kolečka.

rovná strana 
vloženého kotouče

otevřená strana řadicího kolečka
Upevňovací 
matice lanka

Řadicí kolečko

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Obr. 138 Připevnění lanka ©Shimano

2.  Otočte lanko o 60° doprava a připevněte jej k háku.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

otočení o 60°

Háček

Obr. 139 Otočení lanka doprava ©Shimano

3.  Připojte lanko k řadicímu kolečku jako na obrázku. 
Protáhněte jej štěrbinou v držáku řadicí jednotky a 
pevně nasaďte konec pouzdra lanka na držák.

CJ-8S20
JAPAN

LO
C
K

CJ-8S20
JAPAN

Řadicí lanko

Držák
Držák pouzdra lanka

Štěrbina

Řadicí kolečko
Držák

1

2

1 protáhnout štěrbinou 
2 nasadit do držáku pouzdra lanka

Obr. 140 Protažení lanka štěrbinou ©Shimano
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Informace 
Pokud je to pro vás snazší, vložte nejprve pouzdro lan-
ka do držáku. Potom otočte řadicím kolečkem pomocí 
2mm inbusového klíče nebo paprsku č. 14, který vložíte 
do otvoru řadicího kolečka. Tímto způsobem správně 
zasunete upevňovací šroub lanka do otevřené strany 
řadicího kolečka.

4.  Zkontrolujte, zda je lanko správně nasazené do vedení 
řadicího kolečka.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Správné vedení Chybné vedení

Obr. 141 Kontrola uložení lanka ©Shimano

30. Nosič

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu selhání dílů.

 ▪ Nepřekračujte nosnost nosiče. Maximální nosnost je 
vyryta na nosiči.

 ▪ Neprovádějte na nosiči žádné změny.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Přední nosič: I malé zatížení ztěžuje řízení, protože 
při každém pohybu řídítky je třeba hýbat i hmotností 
zavazadla. Dbejte na to, aby těžiště zavazadla bylo 
co nejblíže k ose řízení. Tak dosáhnete bezpečného 
jízdního chování.

Upozornění 
Odírání v důsledku upevnění brašen.

 ▪ Chraňte nosič na všech kontaktních místech před 
odřením v důsledku upevnění brašen. Použijte 
například ochrannou fólii nebo ochranu proti oděru.

Obr. 142 Zadní nosič Obr. 143 Přední nosič

Zadní nosiče se připevňují k zadní konstrukci jízdního 
kola. Přední nosiče se připevňují k přední ose nebo k 
přední vidlici. Jsou určeny pro menší zatížení než zadní 
nosiče. Pokud chcete vědět přesně, jak byl nosič na vaše 
kolo namontován, můžete si z našich webových stránek 
stáhnout nákres. Pokud chcete nosič na své jízdní kolo 
namontovat dodatečně, obraťte se s tímto požadavkem na 
specializovaný servis.

31. Zavazadlo
31.1 Košíky na jízdní kolo
Pokud chcete namontovat košík na nosič nebo na řídítka 
jízdního kola, informujte se ve specializovaném servisu 
o modelu vhodném pro vaše jízdní kolo. Pokud chcete na 
kolo namontovat košík, dodržujte následující bezpečnostní 
pokyny:
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 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu selhání dílů.

 ▪ Dodržte specifikace výrobce. Nezatěžujte košík více, 
než předepisuje výrobce.

 ▪ Přední košík: Ujistěte se, že při montáži nedošlo 
k zalomení nebo zmáčknutí brzdových a řadicích 
lanek. V nejhorším případě může dojít k selhání 
nebo zablokování brzd.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem.

 ▪ Přední košík: I malé zatížení ztěžuje řízení, protože 
při každém pohybu řídítky je třeba hýbat i hmotností 
zavazadla. Dbejte na to, aby těžiště zavazadla bylo 
co nejblíže k ose řízení. Tak dosáhnete bezpečného 
jízdního chování.

 ▪ Přední košík: Při vyšších rychlostech, 
např. při jízdě z kopce, se řízení může třepat. 
Uchopte gripy jízdního kola oběma rukama a 
přizpůsobte rychlost situaci.

Upozornění 
Odření a poškození způsobené upevněním košíku 
jízdního kola.

 ▪ Chraňte nosič a/nebo řídítka na všech kontaktních 
místech před odřením v důsledku upevnění. Použijte 
například ochrannou fólii nebo ochranu proti oděru.

 ▪ Přední košík: Při upevňování košíku dávejte pozor, 
abyste nepoškodili řídítka nebo představec.

31.2 Dětská sedačka a přívěsný vozík

 Výstrahy
Velmi vážné pády a nehody z důvodu selhání dílů.

 ▪ Používejte pouze dětské sedačky a přívěsné vozíky, 
které odpovídají příslušným vnitrostátním zákonům. 
Dětské sedačky by měly být zkonstruovány a 
testovány podle normy EN 14344, přívěsné vozíky za 
jízdní kola podle normy EN 15918. Přívěsné vozíky k 
elektrokolům musí být vybaveny také světly. Pokud 
chcete zakoupit dětskou sedačku nebo přívěsný 
vozík, požádejte o radu svého prodejce.

 ▪ Postupujte podle pokynů výrobce. Dětské sedačky 
a přívěsné vozíky instalujte podle pokynů výrobce 
a pouze na povolená místa. Pravidelně kontrolujte, 
zda jsou dobře usazeny. Dbejte na to, aby se do 
výpletu a/nebo otáčejících se kol nezachytily žádné 
popruhy apod.

Velmi vážné pády a nehody z důvodu nedostatečné 
kontroly nad jízdním kolem. 

 ▪ Dětské sedačky a přívěsné vozíky mění jízdní 
vlastnosti. Brzdná dráha se prodlouží. Brzděte 
náležitě dříve. Řízení je také pomalejší. Zpočátku si 
nacvičte rozjezd, brzdění, zatáčení a jízdu z kopce 
s nenaloženým/nezatíženým přívěsem. Přizpůsobte 
svůj styl jízdy.

 ▪ Dětskou sedačku a přívěsný vozík nezatěžujte příliš 
velkou zátěží. Čím větší je hmotnost, tím obtížněji 
se brzdí.

Velmi vážná zranění hlavy z důvodu jízdy bez 
cyklistické přilby.

 ▪ Dbejte na to, aby vaše dítě nosilo dobře padnoucí 
cyklistickou přilbu. Vysvětlete dítěti, že přilba 
se nosí pouze při jízdě na kole, a když se již 
nepřepravuje, musí se sundat. 

31.2.1 Dětské sedačky
 ▪ Rychlé elektrokolo: Upevnění dětských sedaček na 

rychlá elektrokola není povoleno.

 ▪ Karbon: Upevnění dětských sedaček na díly z karbonu 
není povoleno.

 ▪  Připevnění dětských sedaček na řídítka nebo na 
nástavce řídítek není povolena. 

 ▪ Montáž dětských sedaček na nosiče jízdních kol (bez 
motoru) nebo elektrokol s nosností nižší než 27 kg 
není povolena. Poraďte se s prodejcem nebo výrobcem 
dětské sedačky, zda smíte na nosič namontovat dětskou 
sedačku s nosností nejméně 27 kg.

 ▪ Pokud chcete na sedlovou trubku svého jízdního kola 
(bez motoru) / elektrokola namontovat dětskou sedačku, 
zeptejte se svého prodejce nebo výrobce dětské sedačky, 
zda je to u vašeho modelu možné.

 Varování
Přiskřípnuté prsty kvůli nezajištěným vinutým 
pružinám.

 ▪ Pokud se pod sedlem nacházejí vinuté pružiny, 
zakryjte je. Dítě přepravované v dětské sedačce si v 
nich může přiskřípnout prsty.

31.2.2 Přívěsné vozíky
 ▪ Rychlé elektrokolo: Upevnění přívěsných vozíků na 

rychlá elektrokola není povoleno.

 ▪ Karbon: Upevnění přívěsných vozíků na součásti z 
karbonu není povoleno.

 ▪ Pokud chcete ke svému jízdnímu kolu (bez motoru) nebo 
elektrokolu připojit přívěsný vozík, poraďte se se svým 
prodejcem nebo výrobcem přívěsného vozíku, zda je 
možné jej namontovat na váš model jízdního kola.
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32. Přeprava jízdního kola
Při přepravě jízdního kola dodržujte bezpodmínečně 
následující bezpečnostní pokyny.

32.1 Přeprava autem nebo obytným vozem

 Výstrahy
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Vážné nehody v 
důsledku uvolněného/spadlého nosiče jízdních kol.

 ▪ Jelikož jsou elektrokola / rychlá elektrokola těžší 
než bezmotorová kola, musí být nosič jízdních 
kol navržen pro vyšší hmotnost kol. Dodržujte 
bezpodmínečně pokyny výrobce nosiče jízdních kol.

Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Nehody v důsledku 
uvolněné baterie.

 ▪ Před přepravou vyjměte z elektrokola / 
rychlého elektrokola baterii. Používejte speciální 
brašnu na baterie, která chrání baterii před teplem, 
nárazy a údery.

Vážné nehody způsobené zavazadlovými vaky 
a dalším přídavným zařízením na cestách.

 ▪ Během přepravy sundejte brašny a 
další přídavná zařízení. 

Upozornění 
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Poškození elektroniky 
v důsledku vniknutí vody.

 ▪ Na nosiči jízdním kol přepravujte elektrokola / 
rychlá elektrokola pouze s vhodnou ochranou před 
deštěm. Chraňte před vniknutím vody zejména motor 
a dokovací stanici.

32.1.1 Karbonový rám nebo karbonové díly

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu prasknutí dílů.

 ▪ Při přepravě kola na střešním nosiči nebo na nosiči 
na závěsném zařízení dbejte na to, aby upevnění 
nebylo nikdy připevněno k rámu. Kolo vždy 
připevňujte k sedlovce, nikdy ne ke spodní trubce, 
horní trubce, sedlové trubce, pouzdrům vidlice, 
trubce násady vidlice, řetězovým vzpěrám, klikám 
nebo vzpěře sedla. Upínací mechanismus by mohl 
způsobit viditelné nebo skryté poškození rámu, 
které je důležité z hlediska bezpečnosti. Pokud je 
vaše jízdní kolo vybaveno karbonovou sedlovkou, 
doporučujeme pro tuto práci nainstalovat hliníkovou 
nebo ocelovou podpěru.

32.2 Přeprava autobusem, vlakem a letadlem

Informace 
U dopravní společnosti, se kterou hodláte cestovat, se 
předem informujte, zda a za jakých podmínek si můžete 
vzít jízdní kolo s sebou.

33.  Ochrana před krádeží, manipulací a 
ztrátou

 Výstraha
Velmi vážné pády a nehody z důvodu neoprávněného 
přístupu třetích osob.

 ▪ Chraňte své jízdní kolo před neoprávněným 
přístupem. Proto své kolo před každou jízdou, po 
každé přepravě a po každém odstavení bez dozoru 
zkontrolujte. Pokud je kolo poškozené, nejezděte na 
něm, dokud nebude poškození opraveno. Pokud bylo 
odcizeno nebo se ztratilo, nebude v rámci záruky 
poskytnuta žádná náhrada.

Informace 
Následující opatření vám pomohou ochránit kolo před 
krádeží a manipulací a v případě ztráty ho spíše získat 
zpět:

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Elektrokolo a 
baterii vždy uzamkněte, i když jej necháte stát je 
krátce. Ideální je, když zámek/zámky použité pro 
tento účel zablokují kolo poháněné motorem.

 ▪ Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Nenechávejte klíč 
v zámku. Pro jistotu můžete také vyjmout baterii. 
I když je elektrokolo zaparkováno mimo obytné 
prostory (např. v kůlně nebo ve sklepě), mělo by být 
navíc zabezpečeno zámkem.
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Informace 
 ▪ Neparkujte kolo na osamělých místech. Zejména 

ne po dlouhou dobu. Je-li to možné, parkujte kolo v 
hlídaných soukromých nebo společných garážích či 
boxech. Zamkněte kolo k nějakému předmětu (např. 
stromu, sloupu veřejného osvětlení, plotu). Tímto 
způsobem jej nelze odnést.

 ▪ Kola připevněná pomocí rychloupínačů připojte 
k pevnému předmětu společně s rámem. Kolo tak 
nelze odcizit. Případně lze rychloupínače nahradit 
zařízením proti krádeži. V případě otázek se obraťte 
na svého prodejce.

 ▪ Používejte kvalitní zámek na kolo. Do zámků 
investujte přibližně 10 % pořizovací ceny kola. 
Pokud vaše kolo není vybaveno zámkem rámu, může 
vám prodejce namontovat vhodný zámek rámu. 
Případně můžete použít i jiné typy zámků na kola. 
Požádejte o radu svého prodejce.

Upozornění 
 ▪ Zapište si důležité znaky svého kola (např. do 

servisní knížky, pasu kola atd.) a zaregistrujte ho na 
policii. To usnadňuje popis a identifikaci jízdního 
kola v případě jeho ztráty.

 ▪ Nechte si kolo označit kódem na policii. Při tom 
je do rámu v zašifrované podobě vyryto místo 
bydliště, ulice a iniciály majitele. Kódování ztěžuje 
nelegální prodej kola a odrazuje zloděje. Kromě toho 
je kódované jízdní kolo snadněji přiřaditelné jeho 
majiteli.

 ▪ Krádež jízdního kola je často kryta pojištěním 
domácnosti. Zjistěte si včas pojistné podmínky.

33.1 Následná objednávka klíčů
Pokud je vaše kolo vybaveno zámkem od společnosti 
Abus, Axa nebo Trelock, můžete si klíče v případě 
ztráty jednoduše doobjednat. Potřebujete pouze číslo 
klíče. Přejděte na stránky schluesselservice.abus.com, 
keyservice.axasecurity.com, příp. trelock-keyservice.
de a postupujte podle pokynů. Pokud nemůžete klíče 
doobjednat, protože nemáte číslo klíče, nechte zámek 
vyměnit u svého prodejce. 

Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Zámek jízdního kola i 
zámek baterie lze zpravidla otevřít a zavřít pomocí klíčů.

34. Čištění jízdního kola a jeho součástí

 Výstraha
Elektrokolo / rychlé elektrokolo: Těžké pohmožděniny z 
důvodu nechtěného stisknutí spouštěče.

 ▪ Před čištěním vyjměte z elektrokola baterii.

Upozornění 
Poškození elektroniky v důsledku vniknutí vody.

 ▪ Jízdní kolo a jeho součásti neponořujte do 
vody, nestříkejte hadicí s vodou ani je nečistěte 
vysokotlakým čisticím zařízením. Přestože jsou 
součásti utěsněné, může dojít k poškození kola. Kolo 
čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem.

Škrábance a matné povrchy způsobené abrazivními 
čisticími přípravky a houbičkami.

 ▪ K čištění nepoužívejte čisticí přípravky na bázi 
rozpouštědel nebo abrazivní přípravky. Stejně tak 
nepoužívejte hrubé houbičky nebo kartáče. Kolo 
a jeho součásti čistěte lehce navlhčeným měkkým 
hadříkem nebo měkkým kartáčem.

Kolo pravidelně čistěte, zejména však po jízdě v dešti.
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35. Elektrokolo / rychlé elektrokolo: 
Skladování
Vyjměte baterii a skladujte ji odděleně. Elektrokolo / rychlé 
elektrokolo uchovávejte nejlépe v suché, ne příliš teplé 
místnosti.

36. Likvidace

Upozornění 
Přestupek a pokuta

 ▪ Při likvidaci jednotlivých dílů dodržujte příslušné 
národní předpisy.

Jízdní kolo, jeho součásti a přepravní obal nevyhazujte 
do směsného odpadu, ale odevzdejte je na místech k 
tomu určených. Jen tak lze recyklovat suroviny a správně 
likvidovat škodlivé látky. Tím se šetří přírodní zdroje a 
chrání klima.

Obal Karton, papír • Starý papír

Fólie • Sběr recyklovatelných 
odpadů

Jízdní kolo 
(před likvidací 
vyjměte 
baterii)

Hliníkový rám •  Sběrné místo 
recyklovatelných 
odpadů

• Objemný odpad

• Prodejna jízdních kol

Ocelový rám

Karbonový rám •  Sběrné místo 
recyklovatelných 
odpadů

• Prodejna jízdních kol
Elektronické 
díly (před 
likvidací 
pokud možno 
vyjměte 
baterii)

Displeje, 
ovládací prvky

• Sběr recyklovatelných 
odpadů

•  Sběrné místo 
recyklovatelných 
odpadů

Škodlivé látky Baterie 
(rychlého) 
elektrokola

• Prodejna jízdních kol

Knoflíkové 
baterie

• Specializovaný 
obchod

Tuky, montážní 
pasty, čisticí 
přípravky, LED

•  Sběrné místo 
recyklovatelných 
odpadů

• Sběr škodlivých látek
Karbonové díly Sedlovky, 

vidlice, ráfky
•  Sběrné místo 

recyklovatelných 
odpadů

• Specializovaný 
obchod

Směsný odpad Pláště a duše 
jízdního kola

 Obecně likvidace 
v rámci směsného 
odpadu. Některé 
kraje však ze zákona 
nařizují recyklaci 
plášťů jízdních kol. 
Proto se pro jistotu 
obraťte na sběrné 
místo recyklovatelných 
odpadů.

37. Záruční předpisy
Na všechny modely jízdních kol se vztahuje zákonná záruka 
platná v době dodání. Začíná to předáním jízdního kola 
prodejcem, který je kontaktní osobou pro reklamace.

K doložení data nákupu nebo předání si během záruční 
doby uschovávejte doklad o nákupu, například fakturu a/
nebo paragon.

37.1 Záruční podmínky
37.1.1 Předpoklad pro uplatnění záruky
Abyste měli nárok na zákonnou záruku, musí být splněny 
následující body:

 ▪ Objeví se výrobní vada nebo vada materiálu.

 ▪ Příčinou změny jízdního kola nebo součástí není 
přirozené ani funkční opotřebení nebo stárnutí  37.1.3 
Spotřební díly s. CZ65.

 ▪ Škoda nebyla způsobena tím, že kolo nebylo používáno 
k určenému účelu  7.1 Jízdní kolo (bez motoru) / 
elektrokolo s. CZ13.
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37.1.2 Výjimka ze záruky
Na záruku nemáte nárok, pokud platí následující body:

 ▪ Poškození je způsobeno nesprávným používáním 
nebo vyšší mocí. Poškození je způsobeno náhodným 
poškozením nebo jinými vnějšími vlivy – pokud příčinou 
není informační vada nebo vada výrobku. 

 ▪ Kolo se používalo při závodech. 

 ▪ Poškození bylo způsobeno nesprávnou nebo 
nedostatečnou péčí (např. čištěním elektronických 
součástí silným proudem vody, přepravou elektrokola na 
zadním nosiči automobilu bez ochrany před deštěm). 

 ▪ Škody vznikly v důsledku neodborně provedených 
oprav, přestaveb nebo výměn součástí. Při opravách 
byly využity použité součásti. Bylo použito speciální 
vybavení, příslušenství nebo nestandardní vybavení, 
zejména pokud vedlo k technickým změnám.

 ▪ Reklamované součásti v obvyklém rozsahu zestárly nebo 
se opotřebovaly, pokud se nejedná o výrobní vady nebo 
vady materiálu  37.1.3 Spotřební díly s. CZ65.

 ▪ Kolísání spotřeby a výkonu baterie, stejně jako pokles 
kapacity v důsledku stáří jsou v provozu běžné, 
technicky nevyhnutelné a nepředstavují materiálovou 
vadu.

37.1.3 Spotřební díly
Za spotřební díly ve smyslu zákonné záruky se považují:

 ▪ Pláště

 ▪ Ráfky

 ▪ Brzdová obložení

 ▪ Řetězy a řemeny

 ▪ Řetězová kola, pastorky, ložiska pedálů a válečky 
přehazovačky

 ▪ Kluzná ložiska / ložiska 

 ▪ Pásky na řídítka a potahy na gripy

 ▪ Hydraulické oleje a maziva 

 ▪ Řadicí a brzdová lanka 

 ▪ Lakový nátěr 

 ▪ Baterie
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38. Předání
38.1 Prohlídka při předání a nastavení
Požádejte svého prodejce o provedení následujících kontrol a seřízení jízdního kola podle vašich potřeb. 
Nechte si od prodejce zakroužkovat vyřízené body.

Obecná část

Prohlídka a nastavení

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Sedlo/sedlovka

Kola 

Ložisko pedálu

Namontované pedály

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy 

Osvětlení

Šroubové spoje

Kontrola lanek

Pružinové prvky

Zkušební jízda provedena

Technické podklady / 
ostatní příslušenství vydáno

Elektrokolo / rychlé elektrokolo

Prohlídka a nastavení
Všeobecná kontrola funkčnosti 
(např. posunovač, asistenční režimy, 
funkce tlačítek)

Displej nastaven podle zákazníka 
(např. kontrast, jas, jazyk)

Baterie

Šroubové spoje motoru

Poloha čidla rychlosti 
a magnet výpletu (je-li k dispozici)

Nabíječka

Aktuálnost softwaru (v závislosti na 
modelu), 
příp. provedení jeho aktualizace

Prohlídka při předání a nastavení byly 
provedeny.

Datum, podpis zákazníka
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38.2 Rozhovor při předání
Nechte si od svého prodejce ukázat a vysvětlit následující body a projeďte se. 
Nechte si od prodejce zakroužkovat vyřízené body.

39. Intervaly údržby
Vzhledem k tomu, že během prvních kilometrů se usazuje 
výplet, prodlužují se brzdová a řadicí lanka a dochází ke 
sjíždění ložisek, měla by být první kontrola provedena 
přibližně po 100 ujetých kilometrech nebo po šesti týdnech 
od data prodeje. Poté navštěvujte specializovaný servis 
jednou ročně nebo každých 2000 ujetých kilometrů. 
Součásti uvedené v intervalech údržby tam nechte znovu 
seřídit, zkontrolovat (utahovací momenty, opotřebení), v 
případě potřeby vyměnit, vyčistit a – pokud je to nutné a 
možné – promazat. 

 Výstrahy
 ▪ Velmi vážné pády z důvodu funkčních nedostatků. 

Dodržujte intervaly údržby. Intervaly údržby 
doporučené v tabulkách slouží pouze jako orientační 
hodnoty pro běžný provoz a mohou se lišit v závis-
losti na podmínkách (např. počasí). Dodržujte také 
specifikace uvedené v příručkách součástí  5. 
Příručky součástí s. CZ10. Zajistěte, aby bylo jízdní 
kolo udržováno podle našich specifikací a aby byly 
všechny údržbářské práce zapisovány. Pokud se 
opotřebení a poškození nezjistí dostatečně brzy, 
může dojít k selhání součástí. Pokud k tomu dojde 
během jízdy, můžete se vážně zranit a/nebo zemřít. 
Předtím, než jízdní kolo znovu použijete, nechte 
opotřebované, poškozené nebo ohnuté díly vyměnit.

 ▪ Pokud kolo používáte intenzivně, nezapomeňte, že 
podléhá většímu opotřebení. Mnoho dílů jízdních 
kol, zejména lehkých sportovních kol, je navrženo 
pro určitou dobu používání. Pokud je tato hodnota 
překročena, hrozí značné riziko selhání součástí.

Upozornění 
Upozorňujeme, že údržba je zpoplatněna.

Obecná část

Okruhy
Kontrola funkčnosti jízdního kola

Karbonový rám a karbonové díly

Zavazadlo, dětská sedačka, přívěsný 
vozík, kolo na tažné tyči 
(např. celková hmotnost, montáž)

Přeprava jízdního kola (např. autem, 
vlakem, letadlem)

Čištění a zazimování jízdního kola

Dopravní předpisy (např. povinnost nosit 
přilbu)

Zkušební jízda (procvičeno bezpečné 
nasednutí a vysednutí, 
řazení a brzdění)

Elektrokolo / rychlé elektrokolo

Okruhy

Obsluha a základní funkce

Okruhy

Rychlé zastavení elektrokola / rychlého  
elektrokola v nebezpečné situaci

Nasazení a vyjmutí baterie

Baterie: péče, dojezd, displej, 
nabíjení, bezpečnost

Funkce a význam vypínací rychlosti

Bezpečnostní pokyny k motoru

Předpisy k likvidaci elektronických 
součástí

Rozhovor při předání proběhl.

Datum, podpis zákazníka

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce
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Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Interval údržby 1
Nejpozději po 100 kilometrech nebo po šesti týdnech od 
data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 2
Nejpozději po 2000 kilometrech nebo po roce 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 3
Nejpozději po 4000 kilometrech nebo po dvou letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly
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Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Interval údržby 4
Nejpozději po 6000 kilometrech nebo po třech letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 5
Nejpozději po 8000 kilometrech nebo po čtyřech letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 6
Nejpozději po 10000 kilometrech nebo po pěti letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly
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Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Interval údržby 7
Nejpozději po 12000 kilometrech nebo po šesti letech od 
data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 8
Nejpozději po 14000 kilometrech nebo po sedmi letech 
od data prodeje.

 Výstrahy
Sedlovku vyměňte po ujetí 14000 kilometrech, pokud 
výrobce sedlovky ve svých pokynech neuvádí jiný 
interval. Díl musí být vyměněn bez ohledu na materiál 
a na to, zda si zvenčí všimnete defektu, prasklin nebo 
poškození sedlového sloupku. Pokud není sedlovka 
vyměněna včas, může dojít k jejímu zlomení a vážnému 
pádu.

Interval údržby 8
Nejpozději po 14000 kilometrech nebo po sedmi letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Sedlovka



Originální uživatelská příručka – obecné informace     CZ71

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Jízdní kolo bylo předáno v řádném provozuschopném 
stavu.

Datum, podpis a razítko prodejce

Interval údržby 9
Nejpozději po 16000 kilometrech nebo po osmi letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 10
Nejpozději po 18000 kilometrech nebo po devíti letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly

Interval údržby 11
Nejpozději po 20000 kilometrech nebo po deseti letech 
od data prodeje.

Obecná část

Údržba
Prohlídka

Zkušební jízda

Kontrola lanek

Rám/vidlice

Řídítka/představec

Pružinové prvky

Sedlo/sedlovka

Kola

Ložisko pedálu

Řazení

Řetěz nebo řemen

Brzdy

Osvětlení

Šroubové spoje

Elektrokolo | rychlé 
elektrokolo

Údržba
Všeobecná 
kontrola funkčnosti

Displej + ovladač

Baterie

Motor

Nabíječka

Software (v 
závislosti na 
modelu)

Vyměněné díly
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