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2 Előszó
Az Ön kerékpárja teljesen összeszerelve került kiszállításra az Ön részére. Amennyiben a kerékpár bizonyos alkatrészei nincsenek felszerelve, kérjük, forduljon a kerékpárszakkereskedőhöz.
Ez a használati utasítás segít Önnek, hogy kerékpárját
rendeltetésszerűen, biztonságosan és előnyösen használja, hogy sokáig öröme legyen benne. Feltételezzük, hogy a
kerékpárok kezelésére vonatkozóan általános ismeretekkel rendelkezik.
Mindenkinek, aki e kerékpár üzemeltetésével, tisztításával, karbantartásával vagy ártalmatlanításával foglalkozik,
tudomásul kell vennie a jelen használati utasítás teljes
tartalmát.
A használati utasításban a szövegek, táblázatok és felsorolások mellett az alábbi jelzések szerepelnek, amelyek
fontos információkra vagy veszélyekre utalnak.

FIGYELMEZTETÉS lehetséges személyi sérülésre, megnövekedett esés- vagy egyéb sérülésveszélyre vonatkozóan

FONTOS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ vagy
különleges adatok a kerékpár használatára
vonatkozóan

TANÁCS lehetséges anyagi és környezeti károkra vonatkozóan
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4 Biztonsági tanácsok
4.1

4.3

Alapvető biztonsági tanácsok

A kerékpár használata előtt olvassa el végig a jelen használati utasításban szereplő összes igyelmeztetést és tanácsot. A használati utasítást tartsa kerékpárja közelében
úgy, hogy mindig elérhető legyen.

Gondoskodjon róla, hogy gyermeke megtanulja
és megértse kerékpárjának biztonságos és felelősségteljes kezelését a közlekedésre kiválasztott
környezetben.

Ha a kerékpárját más személyek részére továbbadja, mellékelje e használati utasítást is.

4.2

Tanácsok szülők és gondviselők
számára

Magyarázza el gyermekének az összes fék kezelését, működését és jellegzetességeit. Az ehhez
kapcsolódó fontos tanácsokat itt találja
 21. fejezet „Fék, fékezőkar és fékrendszerek“.

Biztonsága érdekében

Mint gondviselő, Ön felelős gyermeke biztonságáért és a kerékpározás során általa esetlegesen
okozott károkért. Ezért feltétlenül ügyeljen kerékpárja jó műszaki állapotára és rendszeresen
igazítsa gyermeke testméretéhez.

Mindig viseljen megfelelő kerékpársisakot, amit
helyesen tesz fel a fejére.

4.4

Viseljen világos ruházatot vagy fényvisszaverő
elemeket, hogy a többi forgalmi résztvevő idejében megláthassa Önt.
Merev, lehetőleg csúszásmentes talpú cipőt viseljen.
Lábain viseljen szűk öltözéket, vagy használjon
nadrágcsipeszt.
Viseljen védelmet biztosító ruházatot, mint például zárt cipő vagy kesztyű.

Biztonság az utcai közlekedésben

Vegye igyelembe az érvényes közlekedési szabályokat.
Sohase kerékpározzon a kormányt elengedve.
Vegye igyelembe, hogy nyolc éven aluli gyermekeknek a járdán kell kerékpározniuk. A nyolc és
tíz év körüli gyermekek használhatják a járdát.
Ha a gyermekek úttesten haladnak át, le kell
szállniuk a kerékpárról.
Nedves vagy síkos úton a vezetési stílusát igazítsa a fennálló követelményekhez. Haladjon
lassabban, és fékezzen óvatosan és idejekorán,
mivel ilyenkor a fékút egyértelműen hosszabb.
Sebességét igazítsa a terephez és vezetési képességéhez.
Kerékpározás közben ne hallgasson fejhallgatón
zenét.
Kerékpározás közben ne használjon mobiltelefont.
Ha közutakon kívül közlekedik, használja a kerékpárok számára engedélyezett utakat.
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Különösen a nem átlátható helyeken és hegyen
lefelé álljon fékezésre készen.

4.5

Biztonság kerékpározás közben

Csak a az érvényes nemzeti közlekedési szabályok által engedélyezett kerekeket használjon a
nyilvános közlekedési területen.
Tartsa be a különböző kerékpártípusok megengedett összsúlyát, hogy elkerülje a biztonság szempontjából lényeges alkatrészek törését vagy meghibásodását. A fékberendezést is csak a kerékpár
megengedett összsúlyára tervezték. A  30 „Műszaki adatok“ fejezetben a megengedett összsúlyok listája szerepel.
Az összsúly a kerékpár súlyának + az utas
súlyának + a csomag súlyának összegéből adódik. A húzott teher, mint például az utánutó is az
összsúlyhoz számít.
A megrongálódott vagy elgörbült alkatrészeket
cserélje le, mielőtt a kerékpárt újból használná.
Különben az üzemeltetés szempontjából lényeges alkatrészek meghibásodhatnak.
Tartsa be a csomagtartó maximális terhelhetőségét. A jelzés közvetlenül a csomagtartón található (lásd továbbá  30. fejezet „Műszaki adatok“).
A javítást és karbantartást bízza a szakszervizre
(a karbantartási intervallumokat lásd  28. fejezet „Rendszeres vizsgálatok“).
Amennyiben műszaki módosításokat végez a
kerékpárján, vegye igyelembe a nemzeti közlekedési előírásokat és az érvényes szabványokat.
Vegye igyelembe, hogy a szavatosság ezáltal
érvényét vesztheti.
Az elektromos alkatrészeket a kerékpárján csak
típusvizsgált alkatrészekkel cserélje le.
Kedvezőtlen fényviszonyok, mint például köd,
eső, félhomály vagy sötétség esetén csak megfelelő világítással kerékpározzon.
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Ha a kerékpárját intenzíven használja, gondoljon
rá, hogy erősebb kopásnak van kitéve. A
kerékpárok számos alkatrészét, különösen a könnyű
sportkerékpárok esetén, adott használati időtartamra
tervezték. Ennek túllépése esetén fennáll az
alkatrészek meghibásodásának veszélye.
Rendszeresen ápolja és gondozza kerékpárját.
Ennek során vizsgálja meg a fontos alkatrészeket,
mindenekelőtt a vázat, a villát, a kerékfelüggesztés,
a kormányt, a kormányszárat, a nyeregtámaszt
és a fékeket, hogy nincs-e rajtuk deformálódás
vagy sérülés. Amennyiben változásokat, mint pl.
hasadásokat, dudorokat vagy alakváltozásokat észlel,
vizsgáltassa meg a kerékpárját a szakkereskedővel,
mielőtt újra kerékpározna.

5 Törvényes rendelkezések
Ha a kerékpárjával az utcai közlekedésben részt kíván
venni, győződjön meg róla, hogy a kerékpárja megfelel az
utcai közlekedés előírásainak. Adott esetben tartsa be az
alábbi szabályzatot:  22.2. fejezet „Versenykerékpárokra
vonatkozó különleges rendszabályok“.

5.1

A közlekedésrendészeti szabályzat
ellőírásai

Mielőtt az utcai közlekedésben részt venne, tájékozódjon
a hatályos nemzeti előírásokról – Németországban a
StVZO és a StVO.
Svájcban a megfelelő szabályozások a közúti járművek
műszaki követelményeire vonatkozó rendelkezések 213 218. cikkében találhatók.
Az ausztriai nyilvános utcai közlekedésben való
részvételhez a 146. rendeletet (kerékpárrendelet) kell
betartania. Hasonló előírások érvényesek az EU területén.
Gondoskodjon róla, hogy kerékpárja minden használat
során az előírt, menetképes állapotban legyen, hogy a
fékek optimálisan legyenek beállítva, valamint, hogy a
csengő és a világítóberendezés megfeleljen a hatályos
nemzeti közlekedési rendszabályok előírásainak.
Az elemes fényszórókat és hátsó lámpákat csak 11
kilogramm súly alatti versenykerékpároknál lehet
használni. Ezeket az utasnak mindig magával kell vinnie és
hivatalos engedéllyel kell (Németországban hullámvonal
és K-szám, hasonló előírások érvényesek az EU többi
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Az első út előtt

Győződjön meg róla, hogy kerékpárja üzemképes és
az Ön testméretére van beállítva.
Vizsgálja meg:
• a nyereg és a kormány helyzetét és rögzítését
• a fékek felszerelését és beállítását

adatok. Az abroncsot sohase pumpálja a minimális
légnyomásnál alacsonyabb és a maximálisnál nagyobb
értékre. Durva ellenőrzésként, pl. útközben, az alábbi
módon vizsgálhatja meg a nyomást: Ha hüvelykujját
a felpumpált abroncsra helyezi, még erős nyomással
sem lehet azt erősen deformálni.
Vizsgálja meg az abroncsot és a kerékpántot, hogy
nincs-e rajta károsodás vagy behatolt idegen test, pl.
üvegszilánk, éles kő és nincs-e deformálódva.
Amennyiben hasadékokat, szakadást vagy lyukakat
lát, ne közlekedjen tovább, hanem a kereket előbb egy
szakszervizben ellenőriztesse.

• a kerekek rögzítését a vázban és a villában
A kormányt és a kormányszárat állítsa biztonságos és
kényelmes helyzetbe. A 9.3 „A kormánypozíció beállítása“ fejezetben található a kormány beállítására
vonatkozó utasítás.
A nyerget állítsa biztonságos és kényelmes helyzetbe.
A 9.2 „Az üléspozíció beállítása“ fejezetben található a nyereg beállítására vonatkozó utasítás.
Győződjön meg róla, hogy a fékfogantyúkat mindig jól
el tudja érni, és ismeri a jobb/bal oldali fékfogantyúk
kezelését és helyzetét. Jegyezze meg a fékfogantyúknak az első- illetve a hátsókerék-fékhez való hozzárendelését.
A modern fékrendszerek lényegesen erősebb és eltérő fékhatással rendelkezhetnek, mint az Ön számára
eddig ismert szerkezetek. A közlekedés megkezdése
előtt ismerje meg a fékek hatását egy biztonságos,
forgalommentes terepen.
Amennyiben szénszálas (karbon) abroncsokkal rendelkező kerékpárt használ, gondoljon rá, hogy ez az
anyag lényegesen rosszabb fékezési tulajdonságokkal
rendelkezik, mint amelyeket Ön az alumíniumból készült abroncsokkal kapcsolatban megszokott.
Győződjön meg róla, hogy a kerekek biztonságosan
legyenek rögzítve a vázon és a villán. Vizsgálja meg a
gyorsszorító, valamint az összes fontos rögzítőcsavar
és anya szoros illeszkedését.
A 9.2.2 „A gyorsszorító kezelése“ fejezetben található utasítás a gyorsszorítók biztonságos üzemeltetésére vonatkozóan, a 30 „Műszaki adatok“ fejezet
pedig egy táblázatot tartalmaz a fontosabb csavarok
és anyák meghúzási nyomatékaival.
Vizsgálja meg az abroncsok légnyomását. A köpeny
oldalfalain találhatók az előírt légnyomásra vonatkozó
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9.2
Ha a pedálokat ferdén helyezi fel vagy csavarja be, a
forgattyúkar menetét tönkreteheti.

Az üléspozíció beállítása

9.2.1 A kerékpárnyereg beállítása
Az üléspozíció döntő jelentőségű az Ön kényelme és teljesítőképessége szempontjából kerékpározás közben.


1
1
2
3

2

3

Rendszerpedálok MTB
Túra- vagy sportpedálok
Rendszerpedálok versenykerékpár


Az MTB, verseny- és rendszerpedálokat csak az azokra
tervezett cipőtalpakkal és cipőszerkezetekkel használja. Ha más cipőt visel, a lába a pedálról lecsúszhat.

A rendszer-MTB pedálok vagy a rendszer-versenypedálok,
az úgynevezett patentpedálok használata gyakorlatlan
használók esetén súlyos esésekhez vezethet. Rendszerpedálok alkalmazása esetén először állás közben gyakorolja
a pedál bekapcsolását és a cipő kioldását a pedálból. Sohase gyakoroljon közúti közlekedésben.
Olvassa el a pedál és a cipő gyártójának használati utasítását.

Az ezzel kapcsolatos információk az interneten is
megtalálhatók. A linkek listája a 29 „Linklista“ fejezetben található.

Ne távolítsa el és ne módosítsa a nyeregtámaszt
vagy a nyeregkapcsot. Amennyiben Ön az alkatrészeket módosítja vagy átépíti, a szavatosság
érvényét veszti.

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási
forgatónyomatékkal . Egyébként a csavarok leválhatnak és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd:
30. fejezet „Műszaki adatok“).

A kerékpárján munkálatokat csak megfelelő szerszámmal és kielégítő előismerettel végezzen. A körülményes vagy az Ön biztonságát érintő munkákat szakkereskedővel végeztesse.

9.2.2 A gyorsszorító kezelése





Az összes gyorsszorítót szorosan meg kell húzni,
mielőtt elindulna. Minden utazás előtt vizsgálja
meg a szoros illeszkedést.
Vizsgálja meg az összes gyorsszorító megfelelő
illeszkedését, amennyiben a kerékpárt korábban
felügyelet nélkül magára hagyta.
A szorítókar áthelyezésekor akkora erőre van
szükség, hogy a hüvelykujjpárnát kell használni
hozzá. Egyébként a gyorsszorító kioldódhat.

I Általános használati utasítás
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9.2.4.1 kétcsavaros támasz esetén
A minimális beillesztési mélység a nyeregtámaszon
jelölve szerepel. Ellenkező esetben a minimális beillesztési mélységnek 7,5 cm-nek kell lennie. Hosszabb,
a felső csövön túlnyúló üléscső esetén a minimális
beillesztési mélység 10 cm.

Néhány nyeregtámasz két csavarral rendelkezik a nyeregdőlés beállításához, egyik a nyeregtámaszcső előtt, és egy
a cső mögött. Ha a nyerget előre szeretné dönteni, oldja
ki imbuszkulccsal a hátsó csavart és húzza meg az elülsőt
ugyanannyi fordulatszámmal. Hátradöntéshez oldja ki az
elülső csavart és ennek megfelelően húzza meg a hátsót.
Ezután még egyszer húzza meg mindkét csavart. Tartsa
be a megfelelő meghúzási nyomatékot (lásd:  30. fejezet
„Műszaki adatok“).

Vegye igyelembe
a leállásjelzést.

9.2.4 A nyeregdőlés beállítása
A kerékpárnyergét állítsa lehetőleg vízszintes
helyzetbe.
Hosszabb kerékpártúra alkalmával állapítsa meg a
legkényelmesebb üléspozícióját. Ha meg szeretné
dönteni, előszőr próbáljon ki egy igen enyhe előredöntést. Ha a nyerget hátra dönti, igen hamar
fájdalmat érezhet vagy testi sérülést szenvedhet.
A nyeregdőlést a következőképpen kell beállítani:
A szorítócsavar kioldásához utóbbit az óramutató
járásával ellentétes irányban forgassa el.
A kerékpárnyerget döntse a kívánt állásba.
A szorítócsavar meghúzásához utóbbit az óramutató járásával megegyező irányban forgassa el. (A
meghúzási nyomatékokat lásd:  30. fejezet „Műszaki adatok“).

Kétcsavaros támasz

9.2.4.2 befogós rögzítés esetén
A befogós rögzítéssel rendelkező nyergek esetén a szorítóanya oldalt található. A nyeregdőlést a következőképpen
kell beállítani:
A szorítóanya kioldásához utóbbit az óramutató
járásával ellentétes irányban forgassa el. Lehet,
hogy egy második kulccsal a másik oldalon lévő
anyát szorosan kell tartani.
A kerékpárnyerget döntse a kívánt állásba.
A szorítóanya meghúzásához utóbbit az óramutató
járásával megegyező irányban forgassa el. Lehet,
hogy egy második kulccsal a másik oldalon lévő
anyát szorosan kell tartani. Tartsa be a megfelelő
meghúzási nyomatékot (lásd:  30. fejezet „Műszaki adatok“).

Befogós rögzítés

I Általános használati utasítás
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9.2.4.3 rugós nyeregtámasz esetén
A rugós nyeregtámaszok enyhítik az egyenetlen útpályák
miatti rázkódást és ezáltal tehermentesítik a gerincoszlopot.
A nyeregtámasz rugóelemeinek beállítása érdekében forduljon a szakkereskedőhöz.




9.3.1

Hajlítsa felső testét a kormány irányában, amíg a
hátára nézve kellemes testhelyzetet nem talált.
Nyújtsa ki a karjait a kormány irányában.
Jegyezze meg a kezei hozzávetőleges helyzetét,
hogy a kormányt ebbe a magasságba állítsa.

A kormánymagasság beigazítása /
beállítása hagyományos kormányszár
esetén

A szártengelynek a kormánycsőből való kioldásához az
alábbi módon járjon el:



Oldja ki a kormányszár orsót a kormányszár kilazításához. Imbuszkulccsal fordítsa kettő vagy három
fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban.

Rugós nyeregtámasz

9.3

A kormánypozíció beállítása

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási forgatónyomatékkal. Egyébként a csavarok leválhatnak
és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd: 30. fejezet
„Műszaki adatok“).

Ön a kormánymagasság módosítása révén is meghatározhatja a kerékpáron elfoglalt üléspozícióját.
Minél mélyebbre állítja a kormányt, annál előbbre kell
döntenie felső testét. Ezáltal a csukló, kar és felsőtest terhelése növekszik, és hátát erősebben kell meghajlítania.
Minél magasabbra állítja a kormányt, annál üggőlegesebb
helyzetben ül. Ennek során a gerincoszlop terhelése lökések révén megnövekszik.
Így határozhatja meg a testméretére vonatkozó optimális
kormánymagasságot:
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Üljön fel a kerékpárnyeregre.
Adott esetben kérjen meg egy másik személyt,
hogy a kerékpárt fogja meg szorosan.
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Annak érdekében, hogy a kerékpárvilla a szártengely kioldásakor ne mozduljon el, az első kereket
szorítsa a lábai közé.
Fogja meg a kormányt a fogantyúinál és váltakozva
fordítsa jobbra és balra.
Amennyiben ez nem lehetséges, műanyag kalapáccsal üsse meg gyengén felülről a kormányszár
orsót, amíg a szorítószerkezet a szár belsejében ki
nem oldódik.
Állítsa a kormányszárat a kívánt magasságra.
A kormányt úgy igazítsa be, hogy pontosan derékszögben álljon az első kerékhez viszonyítva.
A szártengely újbóli rögzítéséhez húzza meg a
kormányszár orsót imbuszkulccsal az óramutató
járásával megegyező irányban (lásd: 30. fejezet
„Műszaki adatok“).

A kormányszárat sohase húzza ki a maximum vagy
stopjelzésen túl a tengelyből. Amennyiben nem talál
jelzést, illessze a kormányszárat legalább 6,5 cm mélyen a kormánycsőbe. Ellenkező esetben a kormányszár kioldódhat vagy eltörhet.

9.3.2 A kormánymagasság beigazítása
A-Head rendszerek esetén

9.3.4 A kormánypozíció beállítása a kormány
elforgatása révén
Lazítsa meg az imbuszcsavarokat a kormányszár elülső
oldalán. Forgassa el a kormányt, amíg el nem ért egy,
az Ön számára kényelmes helyzetet. Ügyeljen rá, hogy a
kormányt pontosan a kormányszár közepén rögzítse. Most
pedig az imbuszcsavarokat újból húzza meg az óramutató
járásával megegyező irányban. Ha a meghúzási nyomaték
a kormányszáron bevésve szerepel, használja ezt az értéket, ellenkező esetben a meghúzási nyomatékokat az alábbi helyen találja:  30. fejezet „Műszaki adatok“.

Az itt ábrázolt A-Head kormányszárak esetén szakszerviznek kell végeznie a kormánymagasság beigazítását.

9.3.3 A kormány hozzáigazítása az első
kerékhez A-Head rendszerek esetén
A kormánynak az első kerékhez való hozzáigazításához az
alábbi módon járjon el:
Megnyitás céljából a kormányszár hátsó oldalán
lévő imbuszcsavarokat imbuszkulccsal forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba.

Miután a kormányt beállította, a fék- és a sebességváltó fogantyút kell beszabályozni. Oldja ki az
imbuszcsavarokat a fogantyúvédőkön. Üljön rá a nyeregre
és ujjait helyezze a karra. Fordítsa el a kart, amíg keze
nem kerül egyenes vonalba az alkarjával. Húzza meg ismét
a fogantyúvédő csavarjait az óramutató járásával megegyező irányban. (A meghúzási nyomatékokat lásd:
 30. fejezet „Műszaki adatok“).

A kormánykengyelt úgy igazítsa be, hogy pontosan
derékszögben álljon az első kerékhez viszonyítva.
Húzza meg az imbuszcsavart az óramutató járásával megegyező irányban imbuszkulcs alkalmazásával (lásd:  30. fejezet „Műszaki adatok“).

I Általános használati utasítás
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9.3.5 A kormánymagasság beállítása
állítható kormányszár esetén
Néhány kormányszár-típus esetén a kormánydőlés változtatható. A szárdőlés beállítására szolgáló szorítócsavarok
oldalt a csuklón vagy a kormányszár felső, illetve alsó
oldalán találhatók. Léteznek további rögzítőkilincsekkel
vagy beállítócsavarokkal rendelkező modellek is.

10 Váz
A váz típusa a kerékpártípustól és a kerékpár unkciójától
ügg. A vázak különböző anyagokból készülnek, például
acél- vagy alumíniumötvözetekből, illetve karbonból
(szénszálból).

Beállító csavar
Imbuszcsavar (integrált
rögzítőkilincs)

A kormánydőlés így állítható be:
Imbuszkulccsal lazítsa ki a szorítócsavart kettő
vagy három fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban.
Ha az Ön modellje további állásfokozatokkal rendelkezik, oldja ki az állásfokozatok fogazatát úgy,
hogy a szorítócsavart tovább fordítja az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Amennyiben beépített rögzítőkilincses modellel
rendelkezik, oldja meg a rögzítőkilincs csavarját.
Számos kormányszár-modell esetén a csavar a kormányszár alsó oldalán található.
A kormányszárat döntse a kívánt állásba.
A kormányszár rögzítéséhez húzza meg a szorítócsavart imbuszkulccsal az óramutató járásával
megegyező irányban. Amennyiben a meghúzási
nyomatékok a kormányszáron meg vannak adva,
ezeket pontosan tartsa be, ellenkező esetben a
meghúzási nyomatékot tartalmazó táblázatot
az alábbi helyen találja:  30. fejezet „Műszaki
adatok“.
Beépített rögzítőkilinccsel rendelkező modellek
esetén forgassa a rögzítőkilincs csavarját óvatosan az óramutató járásával megegyező irányba.
Eközben a rögzítőkilincsnek meg kell akadnia a
fogazatban.
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A kerékpár vázszáma az üléscsőbe, a vázsaruba vagy
az alsó konzol házba van bevésve.
Pedelec esetén ez a motorfelüggesztésen is lehet.
Lopás esetén az Ön kerékpárját a vázszámon keresztül
lehet azonosítani. Az egyértelmű azonosítás érdekében fontos, hogy a teljes számot a megfelelő sorrendben jegyezze fel.

Sohase közlekedjen elgörbült vagy elrepedt vázzal.
Semmi körülmények között se próbálja meg a károsodott részek javítását. Ez balesetekhez vezethet. A
hibás alkatrészeket cserélje ki, mielőtt újból használná a kerékpárt.
Baleset vagy esés után vizsgáltassa meg szakszervizzel a kerékpárját, mielőtt újból használná. A vázakon
vagy alkatrészeken jelenlévő felderítetlen hibák balesetekhez vezethetnek.
A deformálódott váz jele lehet, ha az Ön kerékpárja
nem teljesen egyenesen halad. Ebben az esetben a
nyomvonalát állíttassa be kerékpár-szakszervizzel.

11 Kormánycsapágy

12 Villa
Az első kereket a kerékpárvilla tartja meg. A kerékpárvilla
két villahüvelyből, a villahídból és a villaszárcsőből áll.

Kormánycsapágy
A kormánycsapágy a kerékpárvilla csapágyazása a vázban.
A rendesen beállított kormánycsapágy könnyen elfordítható. Ennek során nem lehet játéka.
A kormánycsapágyat a menetpálya által gyakorolt lökések
igen megterhelik. Kilazulhat vagy elállítódhat. A kormánycsapágy játékát és könnyű járását rendszeresen ellenőriztesse szakkereskedőjével (az intervallumokat lásd:
28.1. fejezet „Vizsgálati terv“).

A kormánycsapágy ellenőrzése

Karbon villa

Rugósvilla

Az MTB kerékpárok, Trekking kerékpárok és city kerékpárok többsége rugósvillával van felszerelve. Ezek különbözőképpen állíthatók be és gondoskodnak a nagyobb
utazási kényelemről.
A rugóelemek működésére, karbantartására és gondozására vonatkozó tanácsok az alábbi fejezetben találhatók:
13. fejezet „Rugós vázak és rugóelemek“. Az Ön rugósvillájára vonatkozó különleges információk a rugósvilla gyártójának a CD-n vagy a gyártó internetes oldalán szereplő
utasításaiban találhatók.

Amennyiben a kormánycsapágyat szakszerűtlenül
állítja be vagy túl szorosan húzza meg, az töréshez
vezethet. Ezért mindig forduljon szakszervizhez.
Amennyiben laza kormánycsapággyal közlekedik, ez a
csapágyperselyek vagy a villák károsodását okozhatja.

Sohase közlekedjen sérült kerékpárvillával Hibás kerékpárvilla javítását nem szabad elvégeznie. Ez súlyos
balesetekhez vezethet. Az elgörbült vagy egyébként
megsérült kerékpárvillát cseréltesse le, mielőtt a kerékpárt újból használná.
Kerülje el a terepugrást és a magas járdaszegélyeken
való közlekedést. Ez a villa károsodásához és ennek
következtében, súlyos balesetekhez vezethet.
Rendszeresen vizsgálja meg a kerékpárvilla összes
csavarjának szoros illeszkedését. A laza csavarok
súlyos baleseteket eredményezhetnek.

I Általános használati utasítás
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13 Rugós vázak és rugóelemek
13.1

Vázak hátsó rugózással

Amennyiben Ön a kerékpárjával különlegesen sportosan
vagy különlegesen kényelmesen kíván közlekedni a terepen, lehetséges, hogy teljes rugózású modellt szerzett be.
Itt a főváz hátsó része nem merev, hanem mozgásában
alátámasztott, és lökhárítóval rugózott és csillapított.

már akkor egy kicsit le kell süllyednie, ha Ön a kerékpárra
ráül.

13.2 Gondozás és karbantartás
A teljes rugós MTB kerékpárt a szokásnak megfelelően lehet tisztítani. Használható meleg víz némi mosogatószerrel vagy enyhe tisztítószerrel, amelyet a szakkereskedőtől
lehet beszerezni.

A kerékpárját ne tisztítsa nagy nyomású tisztítóval. A
nagy nyomás révén a tisztító folyadék a tömített csapágyakba is behatol és tönkreteszi őket.

Teljes rugós váz
Különböző típusú rugóelemek használatosak. Ezek főleg
olyan lengéscsillapítók, amelyek acélrugóval vannak felszerelve, mások olyan légkamrával rendelkeznek, amelyben a levegő rugózáskor összenyomódik. Nagy értékű
lengéscsillapítók esetén a be- és kirugózás sebességét
szabályozó csillapítás beállítható. Ezt a feladatot egy olajkamrákból és csatornákból álló rendszer tölti be.
Az ilyen modell nem csak lényegesen nagyobb utazási biztonságot és kényelmet kínál, hanem különleges kezelést
is igényel. A jelen használati utasításban csak általános
adatok szerepelnek erre vonatkozóan. Részletes információk és tanácsok a lökhárító gyártójának a CD-n szereplő
utasításaiban és az Ön szakkereskedőjénél találhatók.

Fontos információforrás lehet a rugóelem megfelelő
gyártójának weboldala is. Az alábbi fejezetben informatív és hasznos hivatkozások találhatók:
29. fejezet „Linklista“.

Új kerékpárjának átadásakor a szakkereskedő be kellett,
hogy állítsa a rugózást az Ön számára. Előfordulhat, hogy
az Ön kerékpárja és az üléspozíció máshogy néz ki, és Ön
közlekedés közben máshogy érzi magát, mint megszokta.
A rugóstagot úgy kell beállítani, hogy puhán működjön, de
ne ütődjön át, ha Ön akadályon halad át. Ennek érdekében
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A lökhárító dugattyúját és a tömítést a rendszeres kerékpárgondozás során törölje le óvatosan puha ruhával.
Amennyiben bizonyos mennyiségű permetolajat, pl.
Brunox márkájút permetez a lengéscsillapítóra és a tömítésre, megnöveli a unkciót és az élettartamot.
Rendszeresen ellenőrizze a hátsó rész csuklóinak játékát.
Ehhez emelje meg a kerékpárt és kísérelje meg a hátsó
kerék oldalirányú mozgatását.
Amennyiben a hátsó kereket felemeli és gyorsan újból
leteszi, felismerheti a lengéscsillapító rögzítőperselyeinek
játékát. Amennyiben játékot tapasztal vagy zörgést hall, a
kerékpárját azonnal vizsgáltassa meg szakszervizben.

A rugóelemek működése és szoros illeszkedése mértékadó az Ön biztonsága szempontjából. Ennélfogva
rendszeresen gondozza és vizsgálja meg a teljes rugós
kerékpárját.



Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási
forgatónyomatékkal. Egyébként a csavarok leválhatnak és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd:
30. fejezet „Műszaki adatok“).

14 Alsó konzol és pedálkarok
A lánckerekek kopó alkatrészek. Élettartamuk különböző
tényezőktől ügg, mint pl.
• karbantartás és gondozás,
• használat módja és
• a megtett táv.

15 Az alsó konzol vizsgálata

16 Futókerekek
16.1 Futókerekek vizsgálata
A utókerekek hozzák létre az összeköttetést a kerékpár és
az úttest között. Az úttest egyenetlensége és az utas súlya
miatt a utókerekek különleges terhelésnek vannak kitéve.
Kiszállítás előtt a utókerekeket gondosan ellenőrzik és
centrírozzák. Ennek ellenére a küllők az első megtett kilométer során állítódnak be.
A utókerekeket körülbelül az első 100 kilométer
után ellenőriztesse szakkereskedővel és adott esetben centríroztassa.

A pedálkaroknak szorosan kell illeszkedniük. Egyébként a hajtókar-garnitúra megsérülhet.
Mivel a pedálkarok kilazulhatnak, rendszeresen
ellenőrizze az alsó konzol szoros illeszkedését a
pedálkar lengetésével.
Amennyiben a pedálkarok játékot mutatnak, ellenőriztesse a kerékpárt egy szakszervizzel és rögzíttesse a hajtókarokat.
Amennyiben az Ön kerékpárja karbon vázzal és alsó
konzol házzal van felszerelve BB30-középcsapágy
számára, kérjük, vegye igyelembe az alábbiakat:
Ebben az esetben lehetséges egy adapter felszerelése
a hagyományos angol menettel rendelkező középcsapágy céljára. Ennek során feltétlenül igyelembe kell
venni,
• hogy az adaptert csak teljesen sértetlen vázba
szabad beépíteni. Nem szolgál a hibás BB30-házak javítására. Helytelen beépítés esetén az alsó
konzol ház megsérülhet, és ez a szavatosságot
érvényteleníti. Az ilyen adaptert csak a szakkereskedővel szereltesse fel.
• hogy az adapter nem távolítható el, miután a
karbon vázat felszerelték.

Ezután rendszeres ellenőrizze a küllők feszültségét
és a laza vagy sérült küllőket cseréltesse ki, illetve
centríroztassa a szakkereskedővel.
A kerék különböző módon lehet a vázban vagy a villában
rögzítve. Az ismert rendszerek mellett, melyeknél a utókereket tengelyanya vagy gyorsszorító révén rögzítik,
különböző típusú féltengelyek léteznek. Ezeket csavarozással vagy különböző típusú gyorsszorítókkal lehet
megtartani. Amennyiben az Ön kerékpárja féltengellyel
van felszerelve, kérjük tájékozódjon a gyártó mellékelt
használati utasításából, vagy az interneten a megfelelő
gyártó weboldalain.

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási forgatónyomatékkal . Egyébként a csavarok leválhatnak
és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd:  30. fejezet
„Műszaki adatok“).

16.2 A kerékagyak vizsgálata
Az agycsapágy vizsgálatához az alábbi módon járjon el:
Emelje meg a utókereket és fordítsa el.
Ennek során vizsgálja meg, hogy a kerék továbbfordul-e néhány fordulattal, és azt követően kilendül-e. Amennyiben hirtelenül leáll, a csapágy megsérült. Ez nem érvényes az agydinamóval felszerelt
első kerekek esetén.
Annak megállapításához, hogy az agycsapágynak
van-e játéka, próbálja meg a utókereket a menet-
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iránnyal keresztben a kerékpárvillában, illetve a
hátsó részben ide-oda mozgatni.
Ha megállapítja, hogy a csapágyak között játék
van, vagy hogy a utókereket csak nehezen tudja elfordítani, állíttassa be az agycsapágyat a
szakkereskedővel.

17 Abroncsok és tömlők
17.1

Abroncsok

Számos, különböző abroncstípus létezik. A terepjáró képesség és a gördülőellenállás az abroncsproiltól ügg.

16.3 A kerékpántok vizsgálata
Abroncsfék alkalmazása esetén az abroncs növekvő kopásnak van kitéve.

A kopott abroncs elveszti stabilitását. Ennélfogva a
károsodásokkal szemben is érzékenyebb. A deformálódott, szakadt vagy törött abroncs súlyos balesetekhez vezethet. Amennyiben a kerékpár kerékpántján
változásokat észlel, ne közlekedjen vele. Először szakszervizben vizsgáltassa meg a károsodást.

Az abroncsot maximum a megengedett légnyomással
töltse fel. Egyéb esetben szétdurranhat.
Az abroncsot legalább a megadott minimum légnyomással töltse fel. Ha az abroncsnyomás túl alacsony,
az abroncs eloldódhat a kerékpánttól.
A maximális megengedett légnyomás, illetve többnyire a megengedett minimum nyomás értéke is az
abroncs oldalán szerepel.
Abroncscsere esetén csak ugyanazon típusú, méretű
és proilú abroncsot használjon. Ellenkező esetben a
menettulajdonságokat negatívan befolyásolhatja. Ez
balesetekhez vezethet.

24" méretű vagy annál nagyobb kerékpárok esetén az
kerékpántokat kopásjelzővel kell ellátni. Az kerékpánt
oldalán jelzővonal vagy barázda található, amely áthúzódik az egész abroncson.
Cserélje az kerékpántot, amint az egyik részén jelzéseket (barázdák, színes pontok) lát, egy bevésett jelzés eltűnt vagy egy felvitt színes jelzés lekopott.

Az abroncsok kopó alkatrészek. Rendszeresen ellenőrizze a proilmélységet, az abroncsnyomást és az
abroncsok oldalának állapotát. Cserélje ki a kopott
abroncsokat, mielőtt a kerékpárját újból használná.

Ha a jelzés barázdából vagy az kerékpánt oldalán lévő
több pontból áll, cseréltesse le az abroncsot, amint
ezek a jelzések lekoptak.

Vegye igyelembe a felszerelt abroncs méretét. Az
abroncsméret megadására szabványos megjelölések
léteznek.
• 1. példa: A „46-622“ 46 mm-es abroncsszélességet és 622 mm kerékpánt-átmérőt jelent.
• 2. példa: „28 × 1,60 hüvelyk“ 28 hüvelykes abroncsátmérőt és 1,60 hüvelykes abroncsszélességet jelent.
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A légnyomást gyakran az angol PSI egységben adják
meg. A 30 „Műszaki adatok“ fejezetben egy táblázat
található a légnyomás PSI értékről bar-ra való átszámítására.

17.2

A tömlős abroncsokat csak a hozzájuk illő kerékpántokon alkalmazza. Ezek nem rendelkeznek magasra
húzott peremekkel (kerékpántszarv), hanem a külső
kerületükön sima, befelé ívelt felületük van. Erre ragasztják a tömlős abroncsot.

Tömlőmentes abroncs / Tubeless

A „Tubeless Tires“ elnevezésű tömlőmentes köpenyek
manapság főleg modern MTB kerékpárokon, ritkábban
versenykerékpárokon találhatók meg. Bár néhány előnyt
kínálnak, körültekintéssel kell használni és kezelni őket.
A tömlős abroncsot csak az előírt módon és a megfelelő légnyomással használja.

A tömlőmentes abroncsokat csak a hozzájuk illő kerékpántokon alkalmazza. Ezeket megfelelő jelöléssel,
pl. az „UST“ rövidítéssel látják el.
A tömlős abroncsok felragasztása különleges képességeket és nagy tapasztalatot igényel. A tömlős abroncsokat mindig szakszervizben cseréltesse ki. Tájékozódjon a tömlős abroncsok megfelelő kezeléséről és
biztonságos cseréjéről.
A tömlőmentes abroncsokat csak az előírt módon
használja, a megfelelő légnyomással és adott esetben
az ajánlott tömítőfolyadékkal.

A tömlőmentes abroncsot csak szerszám nélkül szabad
eltávolítani a kerékpántról, egyébként tömítetlenség
léphet fel. Amint a tömítőfolyadék nem elegendő a defekt
megakadályozására, a szelep eltávolítása után rendes
tömlő használható.

17.4 Tömlők
A tömlő az abroncs belsejében lévő nyomás fenntartásához szükséges. Feltöltése szelep révén történik.
Három szeleptípus létezik:

1

17.3

2

3

Tömlős abroncsok

Különösen sportversenyekre tervezett kerékpárokon találhatók az úgynevezett „tömlős abroncsok“. Ezeknél a
tömlő a köpenybe be van varra, és ez az egység különleges
ragasztóval van az arra tervezett kerékpántra ráragasztva.
A tömlős abroncsok előnye a nagyobb defektellenállás és
jobb vészutási tulajdonságok.

1
2
3

Sclaverand- ill. versenyszelep
Schrader- ill. autósszelep
Dunlop- ill. villámszelep

Mindhárom szeleptípust borítósapka védi a szennyezéstől.

I Általános használati utasítás

23

A sclaverand, illetve versenyszeleppel rendelkező tömlő
feltöltéséhez az alábbi módon járjon el:

18 Abroncsdefekt elhárítása
Ha abroncsdefektet kíván elhárítani, az alábbi felszerelésre lesz szüksége:
• műanyag abroncsemelő
• folt
• gumioldat
• csiszolópapír
• esetleg póttömlő

A szelepsapkát ujjaival csavarja az óramutató járásával ellentétes irányban.
A recézett anyát csavarja fel az óramutató járásával
ellentétes irányban.
A recézett anyát ujjaival röviden nyomja a szelepbe, amíg levegő nem lép ki.
A tömlőt pumpálja fel egy megfelelő légpumpával.

• esetleg pótszelep
• villáskulcs (amennyiben az Ön kerékpárja nem
rendelkezik gyorsszorítóval)
• légpumpa
Ajánlatos először a defektes utókereket kiszerelni. Először nyissa ki vagy távolítsa el a féket. Az eljárási mód az
Ön kerékpárfékjétől ügg.

Csavarja be ismét a recézett anyákat.
Csavarja fel a szelepsapkát a szelepre az óramutató
járásával megegyező irányban.
Olvassa el a fékekről szóló fejezetet a fék leszerelése
előtt. Egyébként megrongálhatja a fékberendezést, és
ez balesethez vezethet.
A szakkereskedőtől tudja meg, hogy melyik légpumpa
használható az Ön szelepe számára.

18.1 A fék felnyitása
A Dunlop, illetve villámszeleppel és Schrader, illetve
autósszeleppel rendelkező tömlő feltöltéséhez az alábbi
módon járjon el:
A szelepsapkát csavarja le az óramutató járásával
ellentétes irányban.
A tömlőt pumpálja fel egy megfelelő légpumpával.
Csavarja fel a szelepsapkát a szelepre az óramutató
járásával megegyező irányban.

18.1.1 A cantilever vagy V-fék felnyitása
Egy kézzel fogja körül a utókereket.
A fékbetéteket vagy fékkarokat nyomja össze a
kerékpánt irányába.
A fékvonót lógassa ki az egyik fékkaron.

18.1.2 A hidraulikus abroncsfék eltávolítása
Amennyiben rendelkezésre állnak fékgyorsszorítók,
szereljen le egy fékegységet (lásd:  9.2.2. fejezet
„A gyorsszorító kezelése“).
Ha fékgyorsszorítók nem állnak rendelkezésre,
engedje ki a levegőt az abroncsból.
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18.1.3 Az U-abroncsfék felnyitása
Nyissa ki a gyorsszorító kart a fékkaron vagy a
fékezőkaron.
Ha fékgyorsszorítók nem állnak rendelkezésre,
engedje ki a levegőt az abroncsból. Ekkor a kerék a
fékbetéteken keresztül kihúzható.

18.1.4 Az agyváltó, görgős, dob- vagy
kontrafékek kiengedése
Oldja ki a kábelszorító csavart, illetve a gyorsszorítót a fékkaron.
Kontrafékek esetén a fékkar csavarozását kell kioldani a lánctámaszon.

18.2 A utókerék kiszerelése
Kérjük vegye igyelembe, hogy az itt leírt munkalépéseknél példákról van szó.
Kérjük vegye igyelembe a mindenkori gyártó utasításait
vagy forduljon szakkereskedőjéhez.

18.2.1 Az első kerék kiszerelése
Amennyiben az Ön kerékpárja gyorsszorítókkal
rendelkezik, nyissa ki ezeket (lásd:  9.2.2. fejezet
„A gyorsszorító kezelése“).
Amennyiben az Ön kerékpárja tengelyanyákkal
rendelkezik, oldja ki ezeket egy megfelelő ranciakulccsal az óramutató járásával ellentétes
irányban.

Amennyiben az Ön kerékpárja pléh utókerék-rögzítéssel rendelkezik, nyissa ki tovább az anyákat az
óramutató járásával ellentétesen elfordítva.
Húzza szét a fémrögzítőket olyan messze egymástól, hogy a vázsarut már ne érintsék meg.

Amennyiben az Ön kerékpárja láncváltóval rendelkezik, kapcsolja a legkisebb fogaskerékre. Ebben az
állásban a váltómű nem akadályozza a kiszerelést.
Amennyiben az Ön kerékpárja gyorsszorítókkal
rendelkezik, nyissa ki ezeket (lásd:  9.2.2. fejezet
„A gyorsszorító kezelése“).

 Amennyiben az Ön kerékpárja tengelyanyákkal rendelkezik, oldja ki ezeket egy megfelelő ranciakulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban.
A váltóművet hajtsa kissé hátra.
Kissé emelje meg a kerékpárt.
Húzza ki a utókereket a vázból.
Amennyiben a hátsó kerék még nem vehető ki,
nyissa ki tovább a gyorsszorítót az ellenanyának
az óramutató járásával ellentétes irányban való
elforgatásával.

 Felülről üsse meg enyhén a tenyerével a utókereket.
A kerék lefelé kiesik.
A Shimano-agyváltó kiszerelésére vonatkozó példa itt
olvasható:
A váltóbowden kioldása a hátsó kerék levételéhez
Oldja le a bowdent a váltóegységről, hogy a hátsó
kereket kivehesse a vázból.

LOCK

Amennyiben az első kerék különlegesen kialakított
vázsaruk révén biztosítva van a kiesés ellen, oldja
ki tovább az anyákat úgy, hogy az óramutató járásával ellentétesen elforgatja őket. Amennyiben az
alátétlemezek és anyák nem érintkeznek többé a
vázsarukkal, húzza ki az első kereket a villából.

18.2.2 A hátsó kerék kiszerelése

2
-8S

CJ

JA

PA

0

N

Váltóegység

1. Állítsa a Revo váltókart 1-re.
1-re állítás

Most pedig húzza ki az első kereket a villából.
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2. Húzza ki a bowdenházat a váltóegység
bowdenház-tartójából és távolítsa el a bowdent a
tartó hasítékából.

5. Oldja ki a kerékanyákat és tegye őket félre. Távolítsa el a rögzítő alátétlemezeket a
keréktengelyről.
6. Húzza ki a hátsó kereket a vázsaru hasítékaiból.

Tartóeszköz
Bowdenház-tartó

18.3 Az abroncs és a tömlő leszerelése

CJ

-8S

20

JA

PA

N

1

Csavarja le a szelepsapkát, a rögzítőanyát és esetleg a hollandianyát a szelepről. Dunlop- vagy villámszelepek esetén vegye ki a szelepbetétet.

Hasíték
2

Engedje ki a maradék levegőt a tömlőből.
1 kihúzás a bowdenház-tartó
2 eltávolítás a hasítékból

3. Távolítsa el a bowdenrögzítő csavart a kilincskerékből.
Bowdenrögzítő csavar

Helyezze az abroncsemelőt a szeleppel szemben az
abroncs belső szélére.
Emelje meg az abroncs oldalát a kerékpántszarvon
keresztül.
Tolja a második abroncsemelőt kb. 10 cm-es távolságban az elsőtől a kerékpánt és az abroncs közé.

Kilincskerék

LOCK

Az abroncsot az abroncsemelővel olyan gyakran
emelgesse a kerékpánt fölé, amíg az abroncs teljes
terjedelmében ki nem oldódik.

CJ-8S20
JAPAN

Vegye ki a tömlőt az abroncsból.
Amennyiben nehéz kihúzni a bowdenházat a váltóegység tartójából, helyezzen egy 2 mm-es
imbuszkulcsot vagy egy #14 méretű küllőt a kilincskerék hasítékába és forgassa el a bowden kioldásához. Ezután először a bowdenrögzítő csavart
távolítsa el a kilincskerékből, mielőtt a
bowdenházat kihúzza a bowdenház-tartóból.
2

3

A bowdenrögzítő
csavar eltávolítása

kihúzás a
bowdenház-tartóból
LOCK
CJ-8S20
JAPAN

Pumpálja fel a tömlőt.
Ha meg kívánja vizsgálni, hogy a tömlő melyik része sérült, helyezze egy vízzel teli tartályba.
Nyomja a tömlőt a víz alá. Azon a helyen, ahol a
tömlőn szakadás vagy lyuk van, légbuborékok lépnek ki.
Ha a defekt útközben fordul elő, és Ön nem tudja
megállapítani, hol van a lyuk, egyszerűen pumpálja
fel a tömlőt. Ekkor a tömlő megnő, és a kilépő levegő nagy nyomása miatt könnyebben meghallható,
hogy hol van a lyuk.
Szárítsa meg a tömlőt.

1
Kilincskerék
forgatása

18.4 A tömlő foltozása

Kilincskerék hasítéka

2 mm-es imbuszkulcs vagy
#14 méretű küllő

4. Oldja ki a fékkar csavarját és távolítsa el.

A tömlőt a károsodott helyen óvatosan érdesítse
meg csiszolópapírral.
A helyet kenje be gumioldattal.
Várjon néhány percig, amíg a gumioldat szárazabb
nem lesz.
Nyomja a gumifoltot erősen a sérült helyre.
Hagyja néhány percig száradni a gumifoltot.
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18.5 Az abroncs és a tömlő felszerelése

Akadályozza meg idegen testek behatolását az
abroncs belsejébe. Gondoskodjon róla, hogy a
tömlő mindig gyűrődésmentes legyen és ne legyen
összenyomva. Az abroncs felszerelésekor ügyeljen
a haladási irányra. Ha az abroncsnak van kijelölt
haladási iránya, ez az abroncs oldalán jelölve van.

Gondoskodjon róla, hogy a kerékpántszalag a
küllőlezárót lefedje, és ne legyen rajta károsodás.
A kerékpántot az egyik oldalával állítsa az
abroncsba.

18.6.1 Az első kerék beillesztése

Az első kerék beszerelésekor igyeljen az abroncs haladási irányára.

Amennyiben az Ön kerékpárja tárcsafékkel rendelkezik, győződjön meg róla, hogy a féktárcsák megfelelően helyezkedjenek el a fékbetétek között.

Az abroncs egyik oldalát teljesen nyomja a
kerékpántba.

18.6.2 A hátsó kerék beillesztése

A szelepet dugja át a kerékpánton lévő
szeleplyukon, és helyezze a tömlőt az abroncsba.

18.6.2.1 láncváltós kerékpároknál

Ismét vizsgálja meg a tömlő helyes illeszkedését.
Az abroncs másik oldalát a hüvelykujjpárnájával
teljesen nyomja át a felniszarv felett.
Dunlop-vagy villámszelepek esetén: A
szelepbetétet helyezze ismét a helyére és csavarja
szorosra a hollandianyát.
Pumpálja fel némileg a tömlőt.
Vizsgálja meg az abroncs illeszkedését
és körbeutását a kerékpánt oldalán lévő
kontrollgyűrű segítségével. Az abroncs
illeszkedését kézzel korrigálja, amennyiben nem
ut teljesen körbe.

A kereket helyezze központi helyzetben ütközésig a
vázsarukba.
Húzza meg szorosra a kerékagy anyát, illetve a
gyorsszorítót (lásd:  9.2.2. fejezet „A gyorsszorító
kezelése“).
18.6.2.2 agyváltós kerékpároknál
Váltóaggyal rendelkező kerék felszerelése a vázra
1. Helyezze a láncot a fogaskoszorúra és az agytengelyt illessze a vázsarura.
Agytengely
JAPAN

Húzza az abroncsot erősen a kerékpánt
közepére. A már felszerelt terület becsúszik a
kerékpántfenékbe.

Amennyiben az Ön kerékpárja láncváltóval rendelkezik, a hátsó kerék beszerelésekor a lánccal fogja
körül ismét a legkisebb fogaskereket.

CJ-NX10

Nyomja az abroncsot át a kerékpánt oldalán.

Vázsaru

A tömlőt pumpálja fel az ajánlott abroncsnyomásra.

18.6 A utókerék beszerelése
Kérjük vegye igyelembe, hogy az itt leírt munkalépéseknél
példákról van szó.
Kérjük vegye igyelembe a mindenkori gyártó utasításait
vagy forduljon szakkereskedőjéhez.
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2. Illessze fel a rögzítőlemezeket az agytengely
mindkét oldalára. Forgassa el a váltókart úgy, hogy
a rögzítőlemezek a vázsaruk hasítékaiba behatoljanak. Ebben az esetben a váltókar a vázvillával közel párhuzamosan szerelhető fel.
Rögzítőlemez (bal oldal)

A fékkarbilincs felszerelésekor a bilincscsavar meghúzásához a bilincsanyát tartsa meg szorosan egy
10 mm-es kulccsal.
Meghúzási forgatónyomaték 2 – 3 Nm

Váltókar
A vázsaru hasítéka
Rögzítőlemez (jobb
oldal)

A fékkarbilincs felszerelése után ellenőrizze, hogy a
bilincscsavar körülbelül 2 - 3 mm-re kiálljon a bilincsanyából.

N
PA
JA

N
CJ-

0

LOCK

X1

Fékkar

7R

Vázvilla

Bilincsanya

Fékkarbilincs

A kiálló alkatrésznek a vázsaru oldalán kell
elhelyezkednie.
A rögzítőlemezeket úgy illessze be, hogy a kiálló
részek pontosan a vázsaruk hasítékaiba illeszkedjenek az agytengely elülső és hátsó oldalán.

2 – 3 mm

Bilincs csavar
(M6 × 16 mm)

3. Feszítse meg a láncot és rögzítse a kereket a
vázhoz a kalapos anyákkal.
Meghúzási forgatónyomaték 30-45 Nm

5. A kontrafék használata előtt ellenőrizze, hogy a
fék helyesen működjön, és hogy a kerék könnyen
elforgatható legyen.

JA

PA

N

CJ-

10

LOCK

7R

NX

Kalapos anya
Rögzítőlemez

4. A fékkart a fékkarbilinccsel együtt megfelelően
illessze fel a vázvillára.
Bilincsanya
Fékkar

Bilincs csavar

Fékkarbilincs
Vázvilla

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási forgatónyomatékkal . Egyébként a csavarok leválhatnak
és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd:  30.3. fejezet
„Meghúzási forgatónyomatékok csavarkötések számára“).

Lógassa be a fékvonót, és rögzítse vagy zárja le a
fékgyorsszorítót.
Vizsgálja meg, hogy a fékbetétek illeszkednek-e a
fékfelületekre.
Vizsgálja meg, hogy a fékkar biztonságosan van-e
rögzítve.
Végezzen fékpróbát.
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A váltóbowden felszerelése agyváltók esetén.
Illessze a bowdent úgy a kilincskerékre, hogy a
bowdenrögzítő anya kifelé irányuljon a vázsaru
felé. A köztes lemezt egyenes oldalát tolja a kilincskerék nyitott oldalába.

A bowdent az ábrán megfelelően helyezze a kilincskerékre. Húzza a váltóegység tartójában lévő hasítékon keresztül és helyezze a bowdenházvéget
szorosan a bowdenház-tartóra.

LOCK

a köztes lemez
egyenes oldala

CJ-8

S20

JAPA
N

Váltóbowden
Kilincskerék

a kilincskerék
nyitott oldala

Bowdenrögzítő
anya

Tartóeszköz

Kilincskerék
Tartóeszköz
Bowdenház-tartó
LOCK
CJ

-8S
20

JA
PA
N

CJ-8S20
JAPAN

2
Hasíték
1

Forgassa el a bowdent 60°-kal jobbra és rögzítse a
horogra.

1 áthúzás a hasítékon
2 behelyezés a bowdenház-tartóba

Horog
LOCK
CJ-8S20

elforgatás
60°-kal

JAPAN

Amennyiben ez egyszerűbb az Ön számára, először
a bowdenházat helyezze a bowdenház-tartóba.
Ezután a kilincskereket fordítsa el egy 2 mm-es
imbuszkulcs vagy egy #14 méretű küllő segítségével, amelyet a kilincskerék hasítékába helyez. A
bowdenrögzítő csavar így illeszthető be helyesen a
kilincskerék nyitott oldalába.
1
3
LOCK
CJ-8S20
JAPAN

2
Kilincskerék hasítéka
2 mm-es imbuszkulcs
vagy #14 méretű küllő
1 behelyezés a bowdenház-tartóba
2 a kilincskerék elforgatása
3 a bowdenrögzítő csavar behelyezése
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19 Kerékpárváltók
Ellenőrizze, hogy a bowden helyesen van-e a kilincskerék-vezetőbe behelyezve.

LOCK

LOCK
CJ-8S20

CJ-8S20

JAPAN

JAPAN

Bowdenvezető OK

19.1 Láncváltó
A jelen használati utasítás az MTB, ATB, Cross vagy versenykerékpárok tipikus, a kereskedelemben kapható
váltóalkatrészeit írja le. Az eltérő alkatrészekkel kapcsolatban külön utasítások találhatók a CD-n vagy a mindenkori gyártó internetes oldalain. A szereléssel, beállítással,
karbantartással és kezeléssel kapcsolatos kérdésekkel
kérjük, forduljon kerékpár-szakkereskedőhöz.

Bowdenvezető ROSSZ

Laza, kopott, sérült vagy rosszul beállított váltóalkatrészek esetén az utas sérülésének veszélye áll fenn. A
láncváltót szakszervizben állíttassa be.

• Mindenképpen lépjen érintkezésbe a szakkereskedővel, ha a lánc menet közben a lánckerekekről vagy fogaskoszorúkról leugrik vagy
• szokatlan zajok lépnek fel vagy
• a sebességváltás nem működik kifogástalanul
vagy
• a váltómű, az első váltó vagy egyéb váltóalkatrészek lazák, sérültek, görbültek vagy
• a lánctagok hibásak vagy kopottak.
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19.1.1 A sebességváltókar kezelése
A kerékpárlánc nem lehet egyidejűleg elöl a legkisebb lánckeréken és hátul a külső kis fogaskereken.
Továbbá, a kerékpárlánc nem lehet egyidejűleg elöl a
legnagyobb elülső lánckeréken és hátul a belső nagy
fogaskereken. Ellenkező esetben a kerékpárlánc leugorhat.
Miközben egy másik sebességfokozatba kapcsol, sohasem szabad hátrafelé rálépni a pedálra. Ellenkező
esetben a sebességváltót tönkreteheti.

19.1.1.1 Sebességváltókar a versenykerékpárokon
Shimano sebességváltókar
Kar b a
nagy lánckerékről a kicsire

Kar a a kis
lánckerékről a
nagyra

Kar
a

A sebességváltó beállításait csak kis lépésekben és
körültekintően végezze. Hibás beállítások esetén a
kerékpárlánc leugorhat a kis fogaskerékről, és ez esésekhez vezethet. Ha nem biztos a dolgában, ezeket a
munkálatokat bízza szakszervizre.

Kar b a
nagy lánckerékről a kicsire
Kar
Kar
a

Optimálisan beállított sebességváltó esetében is
zaj keletkezhet, ha a lánc nagyon ferdén ut. Ez nem
jelent hiányosságot és nem károsítja a hajtóművet.
Amint a lánc kevésbé ferdén ut, a zaj megszűnik.

b

Kar a a kis
lánckerékről a
nagyra

Sebességváltókar a: Átkapcsolás nagyobb lánckerékre
Sebességváltókar b: Átkapcsolás kisebb lánckerékre

Elengedéskor az összes kar visszatér a kiindulási helyzetbe.

Ne közlekedjen küllővédő tárcsa nélkül. Ha küllővédő
tárcsa nincs felszerelve, ezt utólagosan fel kell szerelni. Ellenkező esetben a kerékpárlánc vagy a váltómű a
fogaskoszorú és a küllők közé kerülhet.
A váltómű sebességváltó fogantyújával csak óvatosan
kapcsoljon a legalacsonyabb fokozatba (legnagyobb
fogaskerék). Ellenkező esetben a váltómű a küllők
közé kerülhet és károsíthatja őket.
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A sebességváltókar működtetése
Sebességváltókar a: Átkapcsolás nagyobb fogaskoszorúra.
Az a kar az 1., 2. és 3. pozíciókba kattan be.

Kar
a

A b kar az a kar működtetésekor vele együtt mozog.
Mindazonáltal ne gyakoroljon semmilyen nyomást a
b karra. Ennek megfelelően semmilyen nyomást nem
szabad gyakorolni az a karra a b kar működtetésekor.
Mindkét kar egyidejű mozgatásakor elmarad a sebességváltás.

3. Kattanási helyzet
Kiindulási helyzet kar a

2. Kattanási helyzet
1. Kattanási helyzet

1. Átkapcsolás egy
fokozattal nagyobb
fogaskoszorúra.
Példa: Átkapcsolás a 3-ról
a 4. fokozatra

Az első váltókar (standard) működtetése
Sebességváltókar a: Átkapcsolás nagyobb lánckerékre

Kar
a

2. Átkapcsolás két
fokozattal nagyobb
fogaskoszorúra.
Példa: Átkapcsolás a 3-ról
az 5. fokozatra

Kiindulási
helyzet kar
a

teljes első
váltókar-húzás
ténylegesen végbemenő húzás

3. Átkapcsolás három
fokozattal nagyobb
fogaskoszorúra.
Példa: Átkapcsolás a 3-ról
a 6. fokozatra

Amennyiben a kar mozgása hatására a lánckerék nem vált át teljesen,
a kart ismét ugyanannyi fokozattal (X') kell elmozdítani a hiányzó
karelmozdulás és ezáltal a sebességváltás végrehajtásához.

Sebességváltókar b: Átkapcsolás kisebb fogaskoszorúra. A
b kar egyszeri lenyomásával a váltó egy sebességgel átkapcsol a sorrendben következő kisebb fogaskoszorúra.

Kar
b

Kiindulási
helyzet kar
b

teljesen végbemenő
első váltókar-húzás

Kar
b

Kiindulási
helyzet kar
b

Kattanási helyzet
Kattanási helyzet
Sebességváltókar b: Átkapcsolás a középsőről a legkisebb lánckerékre

1. Átkapcsolás egy
fokozattal kisebb
fogaskoszorúra.
Példa: Átkapcsolás a 4-ról
a 3. fokozatra
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A b kar az a kar működtetésekor vele együtt mozog. Mindazonáltal ne gyakoroljon semmilyen nyomást a b karra.
Ennek megfelelően semmilyen nyomást nem szabad gyakorolni az a karra a b kar működtetésekor. Mindkét kar
egyidejű mozgatásakor elmarad a sebességváltás.

Az első váltókar működtetése köztes léptetéssel (zajminimalizálás), opcionális
Sebességváltási eljárások
Sebességváltókar a: Átkapcsolás nagyobb lánckerékre

Kar
a

Kiindulási
helyzet kar
a

„Köztes léptetés“ (zajmentesítő inomállítás)
Adott helyzetben a lánc kapcsolás után súrolhatja az első
váltó külső vagy belső láncvezető lapját, és ezáltal zajokat
kelthet. Ebben az esetben nyomja meg inoman az a vagy a
b kart az első váltó mozgatásához úgy, hogy már ne érintkezzen a lánccal.
Ezt az eljárást „köztes léptetésnek“ nevezzük. A köztes
léptetés akkor lehetséges, ha a lánc a nagy, középső vagy
kis lánckeréken helyezkedik el.
Amennyiben Ön az alábbi helyzetek egyikében végzi el a
köztes léptetés, a zajok teljesen megszűnnek.

teljes első
váltókar-húzás
ténylegesen
végbemenő húzás

Amennyiben a kar mozgatásával a lánckerék teljes váltása nem következik be, a kart ismét annyira kell elmozdítani (X'), hogy a hiányzó
karelmozdulás (X) és ezzel a sebességváltás végbemehessen.

Sebességváltókar b: Átkapcsolás a középsőről a legkisebb
lánckerékre

Kar
b

Kiindulási
helyzet kar
b

teljesen végbemenő
első váltókar-húzás
Kattanási helyzet
Kattanási helyzet
A b karral végzett átkapcsolás során az első kattanás a köztes léptetés kezdetét (zajcsökkentő mechanizmus) jelzi. A második, erősebb
kattanás a teljesen végbement lánckerékváltást jelzi. A köztes léptetés után a következő lenyomással a sebességváltási eljárás befejeződik.
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KÖZTES LÉPTETÉS
LÁNCPOZÍCIÓ
nagy lánckerék

JELZÉS

A KAR
MŰKÖDTETÉSE

AZ ELSŐ VÁLTÓ MOZGÁSA

A lánc a külső láncvezető
laphoz hozzáér

Kar a

Köztes
léptetés

külső láncvezető lap

köztes léptetés előtt

kisebb
fogaskoszorúk

köztes léptetés után

Az első váltó mozgása

középső lánckerék

kisebb
fogaskoszorúk
kis lánckerék
Kattanási
helyzet
lánc

(érintkezés)

kisebb
fogaskoszorúk
nagy lánckerék

A lánc a belső láncvezető
laphoz hozzáér

Kar b

Köztes
léptetés

belső láncvezető lap

köztes léptetés előtt

nagyobb
fogaskoszorúk
középső lánckerék

nagyobb
fogaskoszorúk
kis lánckerék
Kattanási
helyzet
lánc

nagyobb
fogaskoszorúk
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(érintkezés)

SRAM-váltókar

Az elfordulási tartomány beállítása
A váltó- és a fékezőkar elfordulási tartománya egyénileg
beállítható az Ön kézmérete szerint.

0°

X°
Kattanás

XX° Kattanás
Kattanás
Kattanás

0

Hátsó sebességváltókar: Nehezebb (magasabb) fokozatba
való kapcsoláshoz enyhén nyomja befelé a kis sebességváltókart, amíg nem hall vagy érez egy kattanást. Könnyebb (alacsonyabb) fokozatba való kapcsoláshoz nyomja
tovább befelé a kis sebességváltókart, amíg nem hall vagy
érez egy második kattanást. Egyszerre maximum három
fokozatot lehet lefelé kapcsolni.
Első sebességváltókar: A kisebb lánckerékről a nagyobbra
való kapcsoláshoz tolja a kis sebességváltókart teljesen
befelé. A nagyobb lánckerékről a kisebbre való lekapcsoláshoz nyomja a kis sebességváltókart középre addig,
amíg egyértelmű kattanást nem hall vagy érez.

A szélső pozíciókban történő láncsúrlódás elkerülése
érdekében a sebességváltókar elöl köztes léptető
unkcióval rendelkezik az első váltó számára. A köztes
léptetés akkor lehetséges, ha a lánc a nagy lánckeréken helyezkedik el.

Először állítsa be a sebességváltókar kézzel elérhető távolságát és ezt követően szabályozza be a
fékezőkart, amíg a fékezőkar ütközője meg nem
érinti a sebességváltókart. Ezáltal biztosítható,
hogy a fékezőkar nem ütődhet hozzá a visszarugózó sebességváltókarhoz.
A sebességváltókar kézzel elérhető távolságának
beállításához tolja a kart befelé addig, amíg el
nem éri a kézzel elérhető távolság beállító csavarját. A beállító csavart nyomja egy tüskével
vagy a körmével befelé, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a sebességváltókart közelebb hozza a kormányhoz.

19.1.1.2 Sebességváltókar az MTB, Trekking és túrakerékpáron
Standard sebességváltókar
Az a és a b kar visszatér a kiindulási helyzetbe működtetés után. A kar működtetésekor a pedálkart mindig el kell
fordítani.
Az első váltó karjának működtetése
Kar a

kiindulási helyzet

Az első váltó köztes léptető helyzetbe való kapcsolásához enyhén nyomja befelé a kis sebességváltókart,
amíg nem hall vagy érez enyhe kattanást.
Átkapcsolás kis lánckerékről nagyobbra
Az a kar egyszeri működtetésével kis lánckerékről át lehet
kapcsolni nagyobbra.
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teljesen végbemenő
első váltókar-húzás
Kattanási helyzet
Köztes léptetés
elvégzése
Kattanási helyzet
H b l (B)

Kar b

Kar b

Átkapcsolás nagy lánckerékről kisebbre
A b kar egyszeri működtetésével nagy lánckerékről át lehet kapcsolni kisebbre.
A standard sebességváltókar működtetése
Kar a

kiindulási helyzet
1

A b karral végzett átkapcsolás során az első kattanás
a köztes léptetés kezdetét (zajcsökkentő mechanizmus) jelzi. A második kattanás a teljesen végbement
lánckerékváltást jelzi. A zajcsökkentő rendszer a sikeres köztes léptetés után már nem kattan, tehát csak a
fogaskoszorúkra való átkapcsolás során hallhatók a kattanási pozíciók.

2

Láncpozíció

Az első váltó mozgása

Átkapcsolás kis fogaskoszorúról nagyobbra
Ha csak egy fokozattal kíván átkapcsolni, kapcsolja az a
kart az 1. helyzetbe. Két fokozattal való átkapcsoláshoz
nyomja a sebességváltókart a 2. helyzetbe. Ilyen módon
maximum 3 fokozattal lehet kapcsolni.

Ha a lánc a nagy lánckeréken és a nagy fogaskoszorún van,
a lánc súrolja az első váltót, ami a jellegzetes zajokról
ismerhető fel. Az első váltó a b kar enyhe lenyomásával a
kattanási helyzetig valamennyire befelé mozgatható úgy,
hogy többé ne lépjen fel zaj.
Forgófogantyúk
Ha csak egy fokozattal szeretne átkapcsolni, forgassa a
forgófogantyút egy helyzettel előre vagy hátra.
csökkenő
pedálerő

növekvő
Zunehmende
pedálerő

Abnehmende
Pedalkraft

Pedalkraft

Kar b

Átkapcsolás nagy fogaskoszorúról kisebbre
Egyszeri működtetéssel kisebb fogaskoszorúra lehet átkapcsolni.
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Abnehmende

Pedalkraft pedálerő
csökkenő

Zunehmende
Pedalkraft

növekvő pedálerő

Ha egyszerre több fokozatot szeretne kapcsolni, forgassa a
sebességváltókart tovább a megfelelő számú váltópozícióval a kívánt irányba.

Váltómű
A beállító csavar a sebességváltókaron vagy a vázon
is elhelyezkedhet.
Kerékpárja láncváltójának karbantartását, cseréjét
vagy beállítását bízza a szakkereskedőre.

Beállító csavar

Finombeállítás / váltómű
B

Ha a láncot át akarja kapcsolni a legkisebb
fogaskoszorúról a második fogaskoszorúra, hozza működésbe a sebességváltókart. Ezután a sebességváltókarral
emelje fel a belógó kapcsolóbowdent és fordítsa el a pedálkart.
Ha a lánc a
harmadik
fogaskoszorúra
ugrik:

A

Bowdenház beállító csavar

Optimális beállítás
Ha a belógó kapcsolóbowdent a
sebességváltókarral emeli fel, a
láncnak optimális beállítás esetén a
harmadik fogaskoszorút kell súrolnia, melynek nyomán zaj hallható.
Engedje el a sebességváltókart a
második fokozatban és fordítsa el a pedálkart.

Beállító
csavar

Forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a lánc vissza
nem ugrik a második fogaskoszorúra.
Ha nem lépnek fel
zajok:

Beállító
csavar

Forgassa el a csavart az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a lánc nem súrolja a
harmadik fogaskoszorút.

Amennyiben a lánc a harmadik fogaskoszorút súrolja,
a beállító csavart kissé el kell fordítania az óramutató
járásával megegyező irányba, amíg meg nem szűnnek a
súrlódási zajok.
A zökkenőmentes SIS-unkció érdekében az összes erőátvivő alkatrészt meg kell kenni.

Ha a lánc a bemutatott helyzetben van, súrolhatja a
lánckerekeket vagy az első váltót és ezáltal zajokat
okozhat. Ebben az esetben a lánc átkapcsolható a
nagysági sorrendben következő vagy az azt követő
fogaskoszorúra.

Lánclapok

Fogaskoszorúk
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Tisztítás
Lehetőleg ne használjon tisztítószert a lánc számára. Tisztítószerek, mint pl. rozsdaeltávolítók
alkalmazása esetén a kenés kimosódhat a láncból,
amely üzemzavarokhoz vezethet.
A lánckerekeket és a fogaskoszorúkat rendszeres
időközönként semleges tisztítószerrel meg kell
tisztítani.
A láncváltót rendszeres időközönként kell tisztítani
és a mozgó alkatrészeket (mechanizmus és görgők)
rendszeres meg kell kenni.

A pedálozás közben a sebességfokozatok kapcsolhatók. Ennek során ritka esetekben a kerékagyban
jelentéktelen kapcsolási zajok keletkezhetnek a belső
fogaskerekek és a rögzítőkilincsek révén.
Ha a kerék csak nehezen fordul el, a fékpofákat ki kell
cserélni, vagy a kerékagyat meg kell kenni. Ezt szakszerviznek kell végrehajtania.
Ha a lánc menet közben leugrik a fogaskoszorúkról,
a láncot azonnal utána kell feszíteni. Amennyiben az
állítási tartomány végét elérték, a fogaskoszorúkat és
a láncot ki kell cserélni.

19.2 Agyváltó
E használati utasítás a hajtóaggyal rendelkező City vagy
Trekking kerékpár tipikus, kereskedelemben kapható váltóalkatrészeinek kezelését írja le. Az eltérő alkatrészekhez
külön tanácsok vagy mellékelt utasítások találhatók.
A szereléssel, beállítással, karbantartással és kezeléssel
kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon kerékpár-szakkereskedőhöz.

19.2.1 Az agyváltó működtetése
19.2.1.1 Sebességváltókar Shimano 7- / 8-sebességes
Működtesse a forgatható sebességváltókart mind a
8 (7) fokozatba való kapcsoláshoz.

• Növekvő pedálerő (növekvő ellenállás)
 Kijelző a 8 (7) felé.
A kerékagynak a vázra való felszerelésekor a megfelelő rögzítőlemezeket mindkét oldalon be kell illeszteni,
és a kerékagy anyákat az előírt meghúzási forgatónyomatékkal szorosra kell húzni (lásd:  30. fejezet
„Műszaki adatok“).
Amennyiben a rögzítőlemezek csak az egyik oldalon
vannak felszerelve vagy a kerékagy anyák nincsenek
megfelelően szorosra húzva a kerékagy hibásan működhet: A többi forgó alkatrésszel együtt elfordulhat.
Lehetséges, hogy ezután a kormányt a váltóbowden az
egyik oldalra húzza, amelynek következtében súlyos
baleset fordulhat elő.

Kijelző

Jelző
Revo váltókar

• Csökkenő pedálerő (csökkenő ellenállás)
 Kijelző az 1 felé.
Ez a Shimano forgó váltómarkolatok kezelésére vonatkozó
utasítás más gyártmányok forgó váltómarkolataira ugyanúgy alkalmazható.
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19.2.2 Sebességek beállítása Shimanoagyváltó esetén
7/8 váltóagy példáján bemutatva.
Állítsa a sebességváltókart 4 fokozatba.
Ellenőrizze, hogy a sárga jelzővonalak a tartóeszközön és a kilincskeréken egymás felé irányuljanak.

Forgassa el a sebességváltókar bowdenbeállító
csavarját úgy, hogy a jelzések egymás felé irányuljanak. Ezután a Revo váltókart 4 fokozatról 1 fokozatra, majd vissza 4-re. Ellenőrizze, hogy a sárga
jelzővonalak még mindig egymás felé irányulnak-e.
Bowdenbeállító csavar

sárga jelzővonalak

4-re állítás

JA

PA

LOCK

20
-8S
CJ N

A váltóegységen két helyen vannak sárga jelzővonalak.
Használja azt a vonalat, amely a legegyszerűbben látható.
Kerékpár normális helyzetben
egy vonalra állítás
Kilincskerék

LOCK
CJ-8S20
JAPAN

Tartóeszköz

Kerékpár fordított helyzetben
egy vonalra állítás
Kilincskerék
JAPAN

LOCK

CJ-8S20

Tartóeszköz
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20 Kerékpárlánc

20.1 Kerékpárláncok karbantartása

A kerékpárláncoknak kétféle alapvető típusa létezik:

A kerékpárláncok a kopó alkatrészek közé tartoznak. A
kerékpárláncok agyváltók esetén kb. 3000 km után, láncváltók esetén kb. 2000 km után kopnak el.

• a széles kerékpárlánc (½ × 1 / 8") agyváltók és
• a keskeny kerékpárlánc láncváltók számára. Ezek
különböző szélességben léteznek, aszerint, hogy
hány fogaskoszorú van a beépített kazettában.
Kerékpárján kizárólag a kis fogaskerekek számához
engedélyezett láncokat használja.

Kerékpárláncát rendszeresen tisztítsa és kenje.
A kerékpárlánc idő előtti kopásának megakadályozása érdekében, láncváltó esetén lehetőleg olyan
sebességfokozatokat használjon, melyeknél a lánc
irányultsága nem nagyon ferde.

A kerékpárlánc kopásának vizsgálatához az alábbi módon
járjon el:
Vegye az elülső lánckeréken fekvő kerékpárláncrészt a hüvelyk- és a mutatóujja közé.
Húzza el a kerékpárláncot a lánckerékről. Amennyiben a kerékpárlánc egyértelműen leemelhető, ez
azt jelenti, hogy kopott, és újjal kell kicserélni.
Agyváltók esetén a láncfeszültséget úgy kell beállítani, hogy a lánclap és a kis fogaskerék közötti
láncbelógás játéka egy-két centiméter legyen.

A kerékpárlánc utánfeszítéséhez az alábbi módon járjon
el:
Oldja ki a hátsó kerék anyáit.
Húzza a kereket hátulra a vázsarukba, amíg a kerékpárlánc játéka épp még megengedhető.
Gondosan húzzon meg minden kioldott csavarkötést az óramutató járásával megegyező irányban.

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási forgatónyomatékkal. Egyébként a csavarok leválhatnak
és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd:  30. fejezet
„Műszaki adatok“).
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A kopott kerékpárlánc elszakadhat és eséshez vezethet. A kopott kerékpárláncot cseréltesse le a szakkereskedővel, mielőtt a kerékpárt újból használná.

21 Fék, fékezőkar és fékrendszerek
A jelen használati utasítás az MTB, ATB, Cross vagy versenykerékpárok tipikus, a kereskedelemben kapható fékalkatrészeit írja le. Az eltérő alkatrészekhez külön tanácsok
vagy mellékelt utasítások találhatók. A szereléssel, beállítással, karbantartással és kezeléssel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon kerékpár-szakkereskedőhöz.

21.1

Fontos megjegyzések és
óvintézkedések

„A kerékpároknak 2 egymástól üggetlen fékkel kell
rendelkezniük.“
A Német Közlekedésrendészeti Szabályzat 65 §-a (hasonló rendszabályok érvényesek az EU többi országában).

A fékek karbantartási munkáit szakszervizben végeztesse.
Ne vigyen fel olajtartalmú folyadékot a fékbetétekre, a kerékpánt fékfelületeire, a féksarukra vagy a
féktárcsára. Egyébként a fék teljesítőképessége kárt
szenved.

A féksaruk és a fékbetétek kopó alkatrészek. Rendszeresen
ellenőrizze a kopás állapotát. Ezt egy jelölésről lehet felismerni. Például, hogy a féksaru barázdái már nem láthatók.
Mindig egyszerre cserélje ki mindkét féksarut.
Csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni. Egyébként a kerékpár szerkezeti vagy működési károsodást
szenvedhet.
A helyes súrlódó pár eléréséhez csak olyan fékbetéteket
használjon, amelyek illenek a kerékpánthoz. Egyébként a
fékút megnő és a kopás fokozódik. Különösen karbon kerékpántok esetén csak olyan betéteket szabad alkalmazni,
amelyeket kizárólag erre az alkalmazásra terveztek.

olajjal vagy zsírral érintkeztek, ki kell őket cserélni, mivel
ezáltal a fékteljesítmény jelentősen csökken.

Húzza meg az összes csavart az előírt meghúzási forgatónyomatékkal. Egyébként a csavarok leválhatnak
és az alkatrészek kioldódhatnak (lásd: 30. fejezet
„Műszaki adatok“).

A fékvonók kopó alkatrészek. Rendszeresen ellenőrizze a kopás állapotát és adott esetben cseréltesse ki a
fékvonókat.
Ellenőrizze a fékkábelt, hogy nincs-e rajta rozsda és
rojtosodás, és cserélje le, amint hibát talál. Ha a kábelt nem cseréli le, fékunkciós zavarok léphetnek fel.

Különböző típusú fékek léteznek, amelyek a mindenkori
felhasználási területtől üggenek:
• agyfékek,
• tárcsafékek és
• abroncsfékek.
A fékek működtetése történhet mechanikusan vagy hidraulikusan.

Agyváltók esetén rendszerint az elsőkerékfékre ható
fékezőkart a kormány jobb oldalára szerelik fel, láncváltók esetén pedig a bal oldalra. Győződjön meg a
fékezőkarok helyzetéről, mielőtt közlekedni kezdeni.
Ha a fékezőkart a szemközti kormányoldalra szeretné
rögzíteni, vegye igyelembe a gyártó használati utasítását vagy kérjük, forduljon szakkereskedőhöz.

A fékgumik és a fékbetétek nem érintkezhetnek olajjal
vagy zsírral. Amennyiben a fékgumik és a fékbetétek
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21.2 Fékezőkar

21.3.1 Dobfékek és görgős fékek
(roller brake)

21.2.1 Standard fékezőkar

Görgős és dobfékek esetén a fékerőt drótkötélhúzó szerkezet viszi át a kézi fékezőkarról a fékberendezésre. Hosszabb idejű, tartós megterhelés esetén a görgős vagy dobfékek erősen felforrósodnak. Ezáltal a fékhatás csökken,
sőt a fék teljesen ki is hagyhat. Vezetési stílusát eszerint
szabályozza.

A kerékpárt szabványszerűen hozzáillő fékezőkarral
szerelték fel. Rendszeresen vizsgálja meg, hogy működtetéskor nem lehet-e kihúzni a fékezőkart a kormánymarkolatból, és rendesen felfekszik-e. Behúzott fékezőkarnál
tolja előre a kerékpárt és állapítsa meg, hogy van-e elegendő fékhatás. Ha a kerékpárt enyhén előre lehet tolni,
a fékvonót utána kell állítani vagy a fékbetéteket ki kell
cseréltetni.

A görgős és dobfékek esetén különlegesen beállított
fékezőkarra van szükség.

Utánaállító csavar
fékhúzó kábel

Beállító csavar
markolattávolság

Ellenőrizze rendszeresen, hogy a fékezőkaron lévő
csavarok szorosan meg vannak-e húzva.
Rögzítőcsavar

21.3 Agyfékek
Az agyfékek csaknem karbantartásmentesek, mivel a féktest a kerékagy belsejében helyezkedik el.

Adott esetben húzza meg ezeket az óramutató
járásával megegyező irányban. A megfelelő meghúzási nyomatékot itt találja:  30. fejezet „Műszaki
adatok“.
Húzza meg erősen az első kerék, illetve a hátsó
kerék kézifékkarját, ahogy közlekedéskor erős fékezésnél tenné. Majd tolja a kerékpárt előre. A hátsó
keréknek blokkolnia kell. Az első keréknek olyan
mértékben kell lelassulnia, hogy a kerékpár előre
akarjon bukni.
Rendszeresen kenje a drótkötélhúzó szerkezetet.

Hosszabb idejű, tartós megterhelés esetén az agyfékek erősen felforrósodnak. Ezáltal a fékhatás csökken,
amíg a fék teljesen ki nem hagy. Vezetési stílusát
eszerint szabályozza.

A fékvonók kopó alkatrészek. A kontra- görgős és dobfékek fékbetéteit rendszeresen ellenőriztesse szakszervizben és szükség esetén cseréltesse ki.
Hosszabb állásidő után a fékdobban jelenlévő felületi
rozsda révén megnövekedett fékerő léphet fel. Ezért
az utazás kezdetekor néhányszor enyhén fékezzen,
hogy lekoptassa a felületi rozsdát. Ezáltal elkerüli a
fék hirtelen blokkolását.
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21.3.2 Kontrafék
Kerülje el hosszú lejtőszakaszon a kontrafék megszakítás nélküli üzemeltetését, mivel a belső fékalkatrészek
nagyon felforrósodhatnak, ami a fékteljesítmény csökkenéséhez vezet. Hosszú és meredek lejtők esetén
feltétlenül használja a második féket (elsőkerékfék)
váltakozva, hogy ezáltal a hátsókerék-fék lehűlhessen.
Mivel a fékdob hosszabb fékezések esetén igen felforrósodhat, kerékpározás után legalább 30 percig nem
szabad megérinteni.
Fékdob

Kontrafékek esetén a fékerő átvitele lábbal történik a láncon keresztül a fékberendezésre. Hosszabb idejű, tartós
megterhelés esetén a kontrafékek erősen felforrósodnak.
Ezáltal a fékhatás csökken, sőt a fék teljesen ki is hagyhat.
Vezetési stílusát eszerint szabályozza.

A kontrafék üzemeltetése hátrafelé pedálozással történik. Attól üggően, hogy az Ön lábai, illetve a pedálkarok hogyan helyezkednek el, a kontrafék különböző
erősséggel lép működésbe. Ha a forgattyúkarok üggőlegesen állnak, tehát egyik lába teljesen fent, a másik
teljesen lent helyezkedik el a pedálokon, nem lehet
erősen fékezni. Állítsa a forgattyúkarokat vízszintes
helyzetbe, amennyiben fékezésre kész helyzetet kíván
elérni, vagy ennek elérésére szüksége van.

A kontrafék ereje jól adagolható. A teljes fékhatás
elérésére csak egy bizonyos bejáratási idő után kerül
sor.
Beszoktatás céljára a féket óvatosan hozza működésbe, hogy ráérezzen a kontrafék késleltetett fékezésére.
Hosszabb állásidő után a fékdobban jelenlévő felületi
rozsda révén megnövekedett fékerő léphet fel. Ezért
az utazás kezdetekor, hosszabb állási idő után néhányszor enyhén fékezzen, hogy lekoptassa a felületi
rozsdát. Ezáltal elkerüli a fék hirtelen blokkolását.
A kerékagy túlzott felforrósodása
kenőanyagveszteséget és ezáltal túl erős fékhatást
eredményezhet. Ilyen esetekben a féket szakszervizben meg kell vizsgálni.
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21.4 Abroncsfékek

A V-fékek nagyon erős fékhatást fejtenek ki. Ismerje
meg a V-fék működését és a fékerőt csak fokozatosan
alkalmazza. Gyakorolja a vészfékezést, amíg a kerékpárja feletti uralmat igen erős fékezések esetén is
meg nem őrzi.

21.4.2 A fékbetéthézag hozzáállítása a
kerékpánthoz
A fékbetét és a kerékpánt közötti távolság beállításához
forgassa el a kábelbeállító csavart. A fékbetéthézag megnöveléséhez forgassa az állítócsavart befelé (az óramutató
járásával megegyező irányban). A fékbetéthézag csökkentéséhez forgassa az állítócsavart kifelé (az óramutató
járásával ellenkező irányban). A féksaruk és a kerékpánt
közötti távolságnak kb. 1 mm-nek kell lennie.
A drótkötélhúzó szerkezet beállítása

A fékrendszerben lévő további rugóelemek szakszerűtlen
használata (power modulator) súlyos esésekhez vezethet.
A power modulator szükséges rugóereje a kerékpár összsúlyától ügg.

Bowdenbeállító csavar

Ha a féksaruk annyira elhasználódtak, hogy már nem ismerhetők fel a bemetszések, a féksarukat szakszervizben
kell lecserélni.

V-fékek esetén

21.4.1 A fék utánaállítása
Az Ön kerékpárján lévő fékek helyes beállítása gyárilag
vagy kereskedője által történik. A féksaru és a kerékpánt
közötti hézag kb. 1 - 1,5 mm. Azonban a féksaruk kopásnak
vannak kitéve úgy, hogy a hézag egyre nagyobb lesz és
ezáltal a fékkarút meghosszabbodik. Ennélfogva a féket
rendszeres időközökben ellenőrizni kell és utána kell
állítani, ha a fékkarút túlságosan megnő, vagy a fék nem
rendesen fékez.

Bowdenbeállító csavar

A fék így ellenőrizhető.
Húzza meg erősen az első kerék, majd a hátsó
kerék kézifékkarját, ahogy közlekedéskor erős fékezésnél tenné. Majd tolja a kerékpárt előre.
A hátsó keréknek blokkolnia kell, és
az első keréknek olyan mértékben kell lelassulnia,
hogy a kerékpár előre akarjon bukni.
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oldalsó fékek esetén

21.4.3 A fékbetét elhasználódása
Abroncsfékeknél szinte minden fékbetét esetén barázdák
vagy rovátkák vannak a fékbetétben.

Szükség esetén a rugóbeállító csavarral állítsa utána a
visszarugózó erőt úgy, hogy mindkét fékkar szimmetrikusan mozogjon. Ezt követően ellenőrizze, hogy a
fék helyesen működik-e (lásd: 21.4.1. fejezet „A fék
utánaállítása“).

Ha csakúgy, mint előbb, a fék nem működik megfelelően vagy a féksaruk olyan mértékben el vannak használódva, hogy utánaállításuk nem lehetséges, vizsgáltassa meg a kerékpárt szakszervizben, és cseréltesse
ki a féksarukat.

új fékbetét
A fékbetét elhasználódását többnyire arról lehet felismerni, hogy a barázdák lekoptak és már nem ismerhetők fel.

21.5 Tárcsafékek

elhasznált fékbetét

Tárcsafék
A fékbetétek elhasználódása esetén ne használja
tovább a kerékpárját. A fékbetéteket szakszervizben
cseréltesse ki.

E féktípus esetén a féktárcsákat a kerékagyra, a féknyerget
pedig a vázra vagy a villára szerelik fel.

A tárcsafékeket szakkereskedővel állíttassa be. A helytelenül végzett javítások balesethez vezethetnek.

Minden beállítás után végezzen fékpróbát, melynek során
a kerékpárt nagy erővel megtolja és a fékezőkart működésbe hozza. Kerékpárját csak akkor szabad használni, ha
biztonságosan lefékezhető.

1 mm
rugóbeállító csavar

1 mm
rugóbeállító csavar

A tárcsafékeknek fékbejáratási időre van szükségük. Ezalatt a fékerő megnövekszik. Ennek legyen tudatában a
teljes fékbejáratási idő alatt. Ugyanaz a hatás a féksaruk
vagy a tárcsa cseréjekor is fellép.
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Amennyiben fékezéskor szokatlan zajok lépnek fel, a féksaruk a kopáshatárig elhasználódhattak. Hagyja a fékeket
lehűlni, majd vizsgálja meg a féksaru vastagságát. Adott
esetben cseréltesse ki a féksarukat.

Ha a féksaruk vastagsága kevesebb, mint 0,5 mm, ki kell
cserélni őket.

> 0,5 mm

0,5 mm

A kerék beszerelésekor, kiszerelésekor és karbantartásakor ügyeljen arra, hogy a forgó féktárcsát ujjával ne
érintse meg. Ha ujjaival a féktárcsa hornyaiba nyúl,
súlyos sérüléseket szenvedhet.
A féknyereg és a tárcsa fékezés után felforrósodhat.
Ezért utazás során vagy közvetlenül leszállás után
ezeket az alkatrészeket ne érintse meg, mert égési
sérüléseket szenvedhet. A fékek beállítása előtt vizsgálja meg, hogy az alkatrészek eléggé lehűltek-e.

21.5.1 Hidraulikus tárcsafék
A hidraulikus tárcsafék a kézifékkarnál egy adóhengerrel rendelkezik. A hidraulikus folyadék egy tömlőn kerül
továbbításra a fékhengerekhez. Ezáltal a féksaruk a fékdugattyúkon keresztül hozzányomódnak a féktárcsához.
Ez a féktípus nem igényel sok karbantartást és igen nagy
teljesítményt képes kifejteni.

Minden beállítás után végezzen fékpróbát, melynek
során a kerékpárt nagy erővel megtolja és a fékezőkart működésbe hozza. Kerékpárját csak akkor szabad
használni, ha biztonságosan lefékezhető.

Kerékpárját csak akkor szerelheti fel tárcsafékkel, ha a vázon és a kerékpárvillán megfelelő
rögzítőberendezések állnak rendelkezésre. Ha kétségi
vannak, forduljon szakkereskedőhöz.

Ha a féksaruk olajjal vagy zsírral érintkeztek, ki kell cserélni őket. Amennyiben a féktárcsa olajjal vagy zsírral
érintkezett, meg kell tisztítani, mivel egyébként a fékteljesítmény jelentősen csökken.
Ellenőrizze, hogy a kerékhez tartozó gyorsszorító kar a
féktárcsa ellenkező oldalán van-e. Ha a gyorsszorító kar
ugyanazon az oldalon helyezkedik el, mint a féktárcsa,
fennáll a veszély, hogy a kar működtetésekor Ön égési
sérüléseket szenved. A féktárcsa felforrósodása miatt a
gyorsszorító a szorítóerejéből is veszíthet.
Az elhasznált, szakadt vagy elgörbült féktárcsát ki kell
cserélni. Ezzel kapcsolatban forduljon szakszervizhez.

46

I Általános használati utasítás

Rendszeresen, minden utazás előtt vizsgálja meg a vezetékek és a csatlakozások tömítettségét. A tömítetlen vezetékek és csatlakozások a fékfolyadéknak a fékberendezésből
való kiutásához vezethetnek. Ezáltal a fék működése károsodást szenvedhet.
Ha a fékrendszerből folyadék lép ki, ne használja a kerékpárt, és haladéktalanul végeztesse el szakszervizben a
megfelelő javítási munkálatokat.
Ha ebben az állapotban továbbközlekedik, nagy valószínűséggel fennáll a fék működésképtelenségének veszélye.
Ha a féksaruk olajjal vagy zsírral érintkeztek, ki kell cserélni őket. Amennyiben a féktárcsa olajjal vagy zsírral
érintkezett, meg kell tisztítani, mivel egyébként a fékteljesítmény jelentősen csökken.

21.5.2 Gőzbuborék-képződés
Gőzbuborékképződésre akkor kerülhet sor, ha a
fékeket bizonyos ideig megszakítás nélkül működtetik, pl. hosszú, meredek lejtő esetén.
Ebben az esetben a folyamatos, enyhe fékezés
helyett inkább rövid, és ha szükséges erősebb
mozdulatokkal fékezzen, közben pedig engedje el a
fékezőkart.
A gőzbuborékok akkor jönnek létre, ha a fékfolyadék vizes része felmelegszik, elpárolog és a fékrendszerben gázbuborékok képződnek.
Mivel ezek könnyen összenyomhatók, a fékezőkar útja
megnövekszik.

A kerékpár „fejjel lefelé“ való szállításakor vagy tárolásakor légbuborékok képződhetnek a fékrendszer
tartályában.
Ha Ön a kerékpárt ebben az állapotban használja,
fennáll a fék működőképtelenségének veszélye, amely
súlyos balesethez vezethet.
Miután a kerékpárt ismét a megfelelő menetpozícióba
helyezte, a fékezőkart néhányszor hozza működésbe,
hogy ellenőrizze, megfelelően működnek-e a fékek.

A fékek nem megfelelő működése esetén így állítsa be
őket:
Állítsa be a fékezőkart a talajjal párhuzamosan, és
néhányszor lassan hozza működésbe úgy, hogy a
buborékok térjenek vissza a tartályba.
Ha ezután a működési viselkedés még mindig nem
megfelelő, a fékrendszert légteleníteni kell. Ezzel
kapcsolatban forduljon szakkereskedőhöz.

A féksaruk és a fékbetétek kopó alkatrészek. A hidraulikus tárcsafékek fékbetéteit rendszeresen ellenőriztesse szakszervizben és szükség esetén cseréltesse ki.

21.5.3 A fékberendezés tisztítása
Ha a féksaruk olajjal vagy zsírral érintkeztek, ki kell cserélni őket. Amennyiben a féktárcsa olajjal vagy zsírral
érintkezett, meg kell tisztítani, mivel egyébként a fékteljesítmény jelentősen csökken.
A fékrendszer tisztításához és karbantartásához
izopropil-alkoholt, szappanos vizet vagy száraz
ruhát használjon. Ne használjon kereskedelemben
kapható féktisztítószereket vagy fékzajok megakadályozására való készítményeket, mert ezáltal
az alkatrészek, mint pl. a tömítések károsodást
szenvedhetnek.

21.5.4 A utókerék be- és kiszerelése
A kerék eltávolításához ajánlatos féksaru-távköztartó használata. A féksaru-távköztartóval megakadályozható a dugattyúk kinyomódása, ha a fékezőkart eltávolított kerék esetén működésbe hozza.
Továbbá ekkor nem kerülhetnek légbuborékok a
kiegyenlítő tartályból a rendszerbe.
Ha a fékezőkart a féksaru-távtartó beillesztése
nélkül működésbe hozza, a dugattyúk továbbra is
normális módon mozoghatnak kifelé. A féksaruk
visszanyomásához állítsa fel egyenes helyzetbe
a kerékpárt. Használjon tiszta, lapos csavarhúzót
vagy abroncsemelőt és ügyeljen rá, hogy a féksarukat ne karcolja meg. Ha a féksaruk nincsenek
beillesztve, nyomja vissza óvatosan a dugattyúkat,
anélkül, hogy megsértené őket. Ha a féksaruk vagy
a dugattyúk visszanyomásakor nehézségbe ütközik,
vegye le a tartályfedelet és kísérelje meg még egyszer. Vegye igyelembe, hogy a tartályból valamennyi olaj kicsordulhat.
A kerék beépítése után ellenőrizze, hogy a gyorsszorító kar a féktárcsa ellenkező oldalán helyezkedik-e el. Ha a féktárcsával azonos oldalon
van, fennáll a veszély, hogy a kar és a féktárcsa
egymást akadályozza és a gyorsszorító veszít a
szorítóerejéből.

I Általános használati utasítás

47

22 Világítóberendezés

22.3 Áramfejlesztő gép / dinamó
A dinamó állítja elő a fényszóró és a hátsó lámpa működtetéséhez szükséges energiát. Különböző szerkezetű dinamók léteznek.

A kerékpárokon csak a nemzeti jog (Németországban
a StVZO, hasonló jogszabályok érvényesek az EU többi
országában is) szerint előírt és engedélyezettnek nyilvánított fénytechnikai berendezéseket lehet felszerelni. Ha kétségi vannak, kérdezze meg szakkereskedőjét.

22.3.1 Oldalsó dinamó / oldalt utó dinamó

22.1 A világítóberendezéssel kapcsolatos
rendelkezések
A világítóberendezéssel kapcsolatos alábbi törvényes előírások a Németországi Szövetségi Köztársaságra érvényesek. Kérjük, érdeklődje meg a saját országában hatályos
törvényes előírásokat.
• Az elülső fényszóró fénykúpja öt méteres távolságban csak feleakkora magasságban világít, mint a
fényszóróból való kilépés helyén. A magasság meghatározásához a fénykúp közepe irányadó.

Oldalsó dinamó
A dinamónak hossztengelyével üggőlegesen kell állnia a
keréktengelyhez viszonyítva. A súrlódógörgőnek az abroncsot az arra tervezett felületen teljesen meg kell érintenie.

5m

pl. 1 m

0,5 m

Az elülső fényszóró irányultsága
• Az elülső fényszóró fénykúpja maximum tíz méter
távolságban világíthat az úttestre. A távköz meghatározásához a fénykúp közepe irányadó.

A dinamó ki- és bekapcsolását csak álló helyzetben
végezze. Egyébként önmagát és a többi forgalmi
résztvevőt is veszélyezteti. Az oldalsó dinamó hatása
nedvesség esetén csillapodik. Adott esetben gondoskodjon további világításról.

22.3.1.1 Az oldalsó dinamó ki- és bekapcsolása

22.2 Versenykerékpárokra vonatkozó
különleges rendszabályok

• A maximum 11 kg súlyú sportkerékpárokat (versenykerékpár) akkumulátoros fényszórókkal és
hátsó lámpákkal lehet felszerelni.
• Ezeket mindig hordja magánál.
• A 11 kg-nál nehezebb kerékpárok esetén dinamóhajtású világítóberendezéseket kell alkalmazni
(hasonló rendelkezések érvényesek az EU többi
országában is). A világítóberendezésnek hivatalos ellenőrzőjellel kell rendelkeznie.
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A dinamót vagy a nyomógomb vagy a kapcsolókar
használatával kapcsolja be. Ekkor a súrlódógörgő
felfekszik az abroncs oldalára.
A dinamó kikapcsolásához fordítsa el az abroncstól
és vezesse vissza kiindulási helyzetébe. A dinamó
bepattan kiindulási helyzetébe.

22.3.2 Agydinamó

22.4 A világítóberendezés meghibásodása

Az agydinamó az első kerék kerékagyában helyezkedik
el. Az agydinamó hatásfoka nagyon magas, kopása igen
csekély.
A világítóberendezés meghibásodása vagy zavara
sötétben való közlekedéskor súlyos balesethez vezethet. A hiba elhárítását bízza szakszervizre, mielőtt
továbbutazna.

Agydinamó

A kereskedelemben részint igen nagy teljesítményű akkumulátoros vagy elemes kerékpár és outdoor lámpák kaphatók. A kivételeket leszámítva ezek közúti közlekedésben
való használata nem megengedett.

Néhány, agydinamóval rendelkező kerékpár esetén a fényszóró hátoldalán kapcsoló vagy érzékelő található. Félhomály vagy alagútba hajtás esetén az érzékelő automatikusan felkapcsolja a világítást. Egyéb modellek esetén a
világítás ki- és bekapcsolásához a kapcsoló a kormányon
helyezkedik el.

Ha az első kereket szeretné kiszerelni, először távolítsa el a lámpakábel csatlakozó kapcsát.
Az első kerék beszerelésekor úgy forgassa el, hogy a
lámpakábel csatlakozó kapcsa a (menetirány szerinti)
jobb oldalon helyezkedjen el. Ha a csatlakozó kapocs
bal oldalon helyezkedik el, a dinamó nem tud rendesen forogni, és a világítóberendezés meghibásodására
kerülhet sor. Ügyeljen a megfelelő pólusok csatlakoztatására.
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23 Alkatrészek

23.1.1 Elsőkerék-csomagtartó

23.1 Csomagtartók
A felszerelt csomagtartók megfelelnek az EN 14873 szabványnak.
A csomagtartók terhelhetőségét négy súlyfokozatra osztották: 5 kg, 10 kg, 18 kg és 25 kg.
A terhelhetőségre vonatkozó adatok a csomagtartón bevésve láthatók.
A lehetséges maximális terhelés a konstrukció szerint
magasabb is lehet. Ez külön meg van adva.

A csomag megváltoztatja az Ön kerékpárja menettulajdonságait. Többek között a fékút meghosszabbodik.
Ez súlyos balesetekhez vezethet. Vezetési stílusát a
különböző menettulajdonságokhoz alakítsa. Ennek
megfelelően korábban fékezzen és a kormány nehézkesebb viselkedésére számítson.
Csomagot csak az arra szolgáló csomagtartóban szállítson. Ne rögzítsen csomagtartót a nyeregtámaszhoz.
Utóbbit nem erre tervezték. A csomagtartó miatti túlterhelés az alkatrészek töréséhez és súlyos esésekhez
vezethet.

Elsőkerék-csomagtartó
Az elsőkerék-csomagtartókat az első tengelyre vagy az
első kerékvillára rögzítik. Kisebb terhelésre tervezték
őket, mint a hátsó kerék csomagtartókat. Ha itt csomagot
szállít, hozzá kell szoknia a kormány viselkedésének megváltozásához.

Csak megfelelő csomagtáskákat használjon.
Érdeklődjön szaküzletben.

23.1.2 Hátsó csomagtartó

Ha a kerékpárt csomaggal terheli meg, feltétlenül tartsa
be a maximális megengedett terhelését (lásd: 30. fejezet „Műszaki adatok“).
Az utólag beépített csomagtartónak meg kell felelnie az
EN 14873 szabványnak.
Fel kell tüntetni rajta a maximális megengedett terhelhetőséget (lásd: 30. fejezet „Műszaki adatok“).

Hátsó csomagtartó

Ezt a csomagtartó típust a kerékpár hátsó részéhez rögzítik.

Ha hátsó csomagtartót teljes rugós vázhoz rögzítenek,
a nagyobb rugózatlan tömeg miatt a rugó viselkedése
jelentős mértékben megváltozhat. Ekkor a rugózást/
lengéscsillapítást újból be kell állítani.
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A megrongálódott kerékvédőket feltétlenül cserélje le,
mielőtt a kerékpárt újból használná.
Ha Ön csomagtáskákat vagy egyéb terheket szállít a
csomagtartókon, ügyeljen biztonságos rögzítésükre.
Ügyeljen rá, hogy semmi se akadhasson meg a küllőkben és a forgó kerekekben.

A gyermeküléseket csak a hátsó csomagtartókra
szerelje fel, ha megfelelő tartóeszközök állnak rendelkezésre. Ennek során ne lépje túl a megengedett
súlyfokozatot.

23.2.1 A biztosítóberendezés újbóli
bekattintása

kioldott rögzítés

bekattant rögzítés

A támaszon műanyagkapocs van rögzítve.

23.2 Kerékvédők / sárhányók
A sárhányókat pótlólagosan felszerelt támaszok segítségével rögzítik a megfelelő helyzetbe. A támasz hosszúsága
akkor optimális, ha a sárhányó belső széle közel gyűrűszerűen ut az abronccsal párhuzamosan.

A sárhányó normális menet esetén nem oldódhat le.
Azonban, ha idegen test kerül az első kerékvédő és az
abroncs közé és utóbbit blokkolja, a sárhányótámaszok azonnal kioldódnak a villán lévő rögzítésekből.
Így a sárhányó kitérhet és a kerék nem blokkol le.

Ezt a támaszon lévő kapcsot dugja a villa Easy-Clip
csatlakozójába, amíg be nem kattan.
Úgy állítsa be a sárhányókat, hogy az abroncsok és
az első kerék sárhányói egymást ne érintsék.

A szakadásbiztosító újbóli szorosra kötéséhez a támaszt és a műanyagillesztőt lehetőleg erős nyomással
tolja egymás felé.

Ilyen eset után a támaszokat ismét biztonságosan kell
rögzíteni. Vizsgáltassa meg szakkereskedővel, hogy a
sárhányó, a támaszok és a műanyagrögzítők kifogástalan állapotban vannak-e.

Sohase közlekedjen tovább kioldódott sárhányótámasszal, hanem állítsa helyre a csatlakozást. Ha ez
nem lehetséges, szakszervizben cseréltesse ki a támaszt.

Rendszeresen vizsgálja meg a támaszok stabil illeszkedését a szakadásbiztosítókban.

I Általános használati utasítás

51

24 Tartozékok és felszerelés




A mellékelt tartozékokat mindig az előírás és
az utasítások szerint szerelje fel. Ügyeljen a
csavarkötések helyes meghúzási nyomatékaira (lásd:
30. fejezet „Műszaki adatok“).






Csak a hatályos közlekedésrendészeti
szabályzatok előírásainak megfelelő
alkatrészeket használjon.
A nem engedélyezett alkatrészek nem
közlekedésbiztosak és balesethez vezethetnek.
Az összes tartozéknak vagy alkatrésznek
illeszkednie kell az Ön kerékpárjához.




A gyermekülést sohase rögzítse közvetlenül a
kerékpárkormányra. Ezáltal a kerékpár elveszíti
biztos kormányozhatóságát.
Ne használjon rugózott nyergeket, ha gyermeket
visz magával a nyereg mögötti gyermekülésben.
Egyébként a gyermek ujja beszorulhat. Az ülés
felülete alatti spirálrugókat feltétlenül teljesen
körül kell kötözni vagy le kell fedni, hogy ujjal ne
lehessen a rugók menetei közé érni.
A gyermekülésen ülő gyermeket mindig kösse be.
Egyébként kieshet és súlyos sérülést szenvedhet.
Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek jól illeszkedő kerékpársisakot hordjanak. Egyébként zuhanáskor súlyos fejsérülések fordulhatnak elő.

Egyébként balesetre vagy a kerékpár
károsodására kerülhet sor. Kérjen tanácsot
szakkereskedőtől.

24.1 Gyermekülés

Gyermekek hét éves korig szállíthatók a
gyermekülésen. A kerékpárosnak legalább 16 évesnek
kell lennie a német rendszabályok szerint.

A gyermekülés alkalmazása a kerékpár menettulajdonságát kedvezőtlenül befolyásolja. A pótlólagos
súly miatt a kerékpár imbolyoghat. A fékút egyértelműen megnő. Eszerint alakítsa vezetési stílusát.

Nem minden rugózott kerékpár alkalmas gyermekülések
szállítására.
Gyermekülés felszerelése karbon vázra nem
engedélyezett, mivel a váz megsérülhet.
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Gyermekeket csak olyan gyermeküléseken
szállítson, amelyek megfelelnek az EN 14344
szabványnak.
E gyermekülések esetében a gyermek lába
biztonságosan letámasztható.
Gyermekeket sohase engedjen felügyelet nélkül
leállított kerékpár gyermekülésében ülni.
A kerékpár felborulhat és a gyermek súlyos
sérülést szenvedhet.
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Vizsgálja meg a rögzítési lehetőségeket vagy forduljon
szakkereskedőhöz. A helytelenül felszerelt gyermekülések
súlyos balesethez vezethetnek.
Tartsa be a kerékpár maximális megengedett összsúlyát
és a csomagtartó maximális terhelését (lásd: 30. fejezet „Műszaki adatok“). Egyébként a csomagtartó és a váz
károsodására kerülhet sor, amely súlyos baleseteket eredményez.

24.2 Kerékpárállványok

Gyermekeket sohase engedjen felügyelet nélkül
leállított kerékpár gyermekülésében ülni.
A kerékpár felborulhat és a gyermek súlyos
sérülést szenvedhet.
Sohase közlekedjen kihajtott állvánnyal.

24.3 Kerékpár-utánutó

24.4 Kerékpárkosár

A kosár rögzítése nem károsíthatja a kormányt vagy a
kormányszárat.
A kosarat úgy szerelje fel, hogy a fényszórót és
az elülső relektort ne takarja el.
Ennek során a fék- és a kapcsolóbowdeneket ne
törje el.
A kosarat maximum öt kilogramm súlyú
csomaggal terhelje meg.
Vegye igyelembe, hogy a kosár megváltoztatja a
kormányzási tulajdonságokat.

Nem minden kerékpár alkalmas utánutók
üzemeltetésére. Kérdezze meg a szakkereskedőt, hogy
az Ön kerékpárja a tervezés alapján alkalmas-e erre.

24.5 Kormányvégsúly / Kormányszarv

Csak a nemzeti közlekedési rendszabályok
előírásainak megfelelő kerékpár-utánutókat
használjon. A nem engedélyezett kerékpárutánutók balesethez vezethetnek.
A kerékpár-utánutók negatívan befolyásolják
a menettulajdonságokat. Eszerint alakítsa
vezetési stílusát. Egyébként a kerékpár-utánutó
felborulhat vagy leszakadhat, ami balesethez
vezethet.
Először terheletlen utánutóval gyakorolja az
elindulást, a fékezést, a kanyarban és a lejtőn
való haladást.

A kormányvégeket mindig szorosan rögzítse a
kormányhoz, mivel egyébként esésre kerülhet sor.

Vegye igyelembe, hogy az utánutó is beleszámít
a kerékpár összsúlyába.
A kerékpár-utánutó révén bizonyos körülmények
között a fékút jelentősen megnő. Ennek igyelmen
kívül hagyása balesetekhez vezethet.

Ha az Ön kerékpárja vékonyfalú kormánnyal
rendelkezik, esetleg további alkatrészekre lesz
szüksége. Ezek rendeltetése, hogy a kormány
károsodását megakadályozzák. Olvassa gondosan
végig a gyártó használati utasítását.
Ha az Ön kerékpárja karbon kormánnyal van
felszerelve, érdeklődjön szakkereskedőjénél,
hogy ehhez a kormányhoz meg van-e engedve a
kormányvégek rögzítése.

I Általános használati utasítás

53

25 Gépkocsi kerékpártartó tetőre és
hátsó ajtóra

Csak a nemzeti közlekedési rendszabályok előírásainak megfelelő tető- és hátsóajtó-tartót használjon. A nem engedélyezett tető- és hátsóajtótartók nem közlekedésbiztosak és balesethez
vezethetnek.
Vezetési stílusában alkalmazkodjon a kocsija
tetején lévő teherhez. Vegye igyelembe, hogy
járműve teljes magassága megváltozott.
A kerékpár leoldódhat a tartóról. Ez súlyos közlekedési balesetekhez vezethet. Szállítás során többször
ellenőrizze a rögzítést.
A laza részek, mint például szerszámok, csomag- és
szerszámos táskák, gyermekülések, légpumpák stb.
a szállítás során kioldódhatnak és a többi forgalmi
résztvevőt veszélyeztethetik. Elindulás előtt távolítsa
el a kerékpárról az összes laza alkatrészt.

Kerülje el a kerékpár fejjel lefelé szállítását. Csak
akkor rögzítse kormányhoz, kormányszárhoz,
kerékpárnyereghez vagy nyeregtámaszhoz, ha
a tartó gyártója ezt így tervezte. Ne használjon
olyan rögzítéseket, amelyek kárt okozhatnak a
kerékpárvillán vagy a vázon.
Kerékpárján ne akassza a pedálkaroknál fogva a
tetőre vagy a hátsóajtó-tartóra. A kerékpárokat
mindig a kerekeken szállítsa, kivéve ha a tartót
másra tervezték. Egyébként a váz és a kerékpárvilla károsodására kerülhet sor.
A kerékpár alkatrészeinek és tartozékainak használatára és szerelésére vonatkozó fontos információkat a
mindenkori gyártó internetes oldalain is megtalálja.
A linklista az alábbi helyen található:  29. fejezet
nyomtatva.

26 Karbon alkatrészek
A karbon (szénszál) különleges anyag, amelynek különleges kezelésre és gondozásra van szüksége a kerék felépítése, a karbantartás, a közlekedés, valamint szállítás és
tárolás során.

26.1 Tulajdonságok

Baleset vagy esés után a karbon alkatrészek nem lehetnek deformált, benyomódott vagy elhajlított állapotban. Lehetséges, hogy a szálak tönkrementek vagy
leoldódtak, anélkül, hogy kívülről felismerhető lenne.

Ennélfogva esés vagy felborulás után a karbon váz kerekét
és az összes karbon alkatrészt igen pontosan meg kell
vizsgálni. Ha nem teljesen biztos abban, hogy sértetlenek,
a szóban forgó karbon alkatrészeket vizsgáltassa meg
szakemberrel.

26.2 Forgatónyomaték

Néhány karbon alkatrész esetében a biztos rögzítéshez alacsonyabb meghúzási forgatónyomatékra van
szükség, mint a fémalkatrészek esetén. A túl magas
forgatónyomatékok rejtett, kívülről esetleg nem látható károsodásokat eredményezhetnek. A vázak vagy
egyéb alkatrészek eltörhetnek vagy úgy változhatnak,
hogy ez eséshez vezet. Ennélfogva mindig vegye igyelembe a gyártó mellékelt adatait vagy érdeklődjön a
szaküzletben. A szükséges meghúzóerők helyes betartásához használjon forgatónyomaték-kulcsot.
Amennyiben az Ön kerékpárja karbon vázzal és alsó
konzol házzal van felszerelve BB30-középcsapágy
számára, kérjük vegye igyelembe az alábbiakat:
Ebben az esetben lehetséges egy adapter felszerelése
a hagyományos angol menettel rendelkező középcsapágy céljára. Ennek során feltétlenül igyelembe kell
venni,
• hogy az adaptert csak teljesen sértetlen vázba
szabad beépíteni. Nem szolgál a hibás BB30-házak javítására. Helytelen beépítés esetén az alsó
konzol ház megsérülhet, és ez a szavatosságot
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érvényteleníti. Az ilyen adaptert csak a szakkereskedővel szereltesse fel.
• hogy az adapter nem távolítható el, miután a
karbon vázat felszerelték.

Rendszeresen ellenőrizze (legalább 100 km-enként) az
alábbi alkatrészeket és területeket, hogy nincs-e rajtuk
szakadás, törés vagy felületi változás, és ellenőrizze őket
minden esetben esés vagy a kerékpár felborulása után:

26.4 Karbon váz
26.3 Szemrevételezés

Az előzetesen károsodott karbon alkatrész hirtelen
teljesen felmondhatja a szolgálatot, amelynek következtében végzetes baleset fordulhat elő. Ennélfogva
rendszeresen és alaposan vizsgálja meg a karbon
vázat és a karbonból készült alkatrészeket.
Vizsgálja meg, nincs-e a karbon felületen leforgácsolódás, mély karcolás, lyuk vagy egyéb
változás.
Vizsgálja meg, hogy az alkatrészek nem tűnnek-e
puhábbnak vagy kevésbé szilárdnak.
Vizsgálja meg, hogy nem válnak-e le egyes rétegek (lakk, fényezés vagy szálak).

Az első váltó szorítókapocs területe, a váltószem, nyeregbilincs, kormánycsapágy-hüvelyek, alsó konzolok, fékalaplapok, tárcsaféktartó, a vázsaruk hasítéka, a rugóelemtartók a fővázon és a hátsó részen, csapágytartók teljes
rugós vázak esetén, ivópalackok számára készült menetes
perselyek átmeneti részei.

Gyermekülés felszerelése karbon vázra nem megengedett. Súlyos következményekkel járó váztörés veszélye áll fenn.

26.5 Karbon kormány
Átmeneti rész a kormányszár felé, fogantyúk, a többi alkatrész csatlakoztatási területe.

Amennyiben gyanítja, hogy esetleg az egyik alkatrész
nincs rendben, mindenképpen cserélje ki, mielőtt
újból közlekedne a kerékpárjával. Legjobb, ha a kerékpárját elviszi vizsgálatra a szaküzletbe.
Ha az Ön kerékpárja a kormányára esett, legjobb, ha
utóbbit kicseréli. A kormányvégeket/kormányszarvakat csak a szakkereskedőnél szereltesse fel újra.

26.6 Karbon kormányszár
Az összes csavar megszorítási területe, villaszár belül és
kívül.

Ha a kormánypozíciót módosította, ügyeljen rá, hogy
a kormányszárnak a villaszárat nagy felületen kell
közrefognia.
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26.7 Karbon utókerekek
A felület kopása, a felület változása, pl. fékezéskor keletkező hő révén, a féksaruk, a kerékagy vagy utóbbi oldalainak kopása.
Amennyiben karbon abroncsokkal rendelkező kerékpárt
használ, gondoljon rá, hogy ez az anyag lényegesen rosszabb fékezési tulajdonságokkal rendelkezik, mint az alumíniumból készült kerékpántok.

Vegye igyelembe, hogy csak az engedélyezett féksaruk használhatók.

Alapjában véve a karbon vázakon és a karbonból készült
alkatrészeken semmit sem lehet pótlólagosan rögzíteni, ha
nem áll rendelkezésre erre külön szerkezet (pl. palacktartó
az arra tervezett menetes betéten). Csomagtartók, utánutók és egyéb berendezések rögzítése törés veszélye miatt
nem engedélyezett.

26.10 Szilánkok

A szénszálak nagyon vékonyak és kemények. Ennélfogva nagyon óvatosan bánjon a sérült karbon alkatrészekkel. Előfordulhat, hogy egyes szálak leoldódnak
és kiállnak. Amennyiben ezek az Ön bőrével érintkeznek, fennáll a veszély, hogy a kis szilánkok miatt
megsérül.

26.8 Karbon villa
Villahüvelyek a villafejen, vázsaruk és a gyorsszorítók
befogási területe, villafej a villakúp alatt, az A-Head kormányszár befogási területe belül és kívül.

Ha a kormánypozíciót módosította, ügyeljen rá, hogy
a kormányszárnak a karbonból készült részt nagy felületen kell közrefognia.

26.9 Karbon nyeregtámasz
A nyeregtámasz és az üléscső közötti átmeneti rész, a
nyeregtámasz fejéhez vezető átmeneti terület, az összes
csavar érintkezési területe.
Ha az Ön kerékpárján egyéb alkatrészek is karbonból vannak, ellenőrizze ezeket rendszeresen, hogy nincs-e rajtuk
szakadás, törés vagy felületi változás.

A menet és a csapágyperselyek utánvágása, valamint
az üléscső kidörzsölődése nem megengedett.
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26.11 Rögzítés a szerelőállványban
Ha Ön a karbon vázat szerelőállványban kívánja rögzíteni, csak a nyeregtámasznál fogja be, mivel egyébként a
befogómechanizmus a váz látható vagy rejtett sérülését
okozhatja. Ha az Ön kerékpárja karbon nyeregtámasszal
van felszerelve, ajánljuk e munkálatok céljára alumínium
vagy acéltámasz beépítését.

26.12 Szállítás gépkocsival
A kerékpár tetőcsomagtartón vagy vonóhorog-tartón történő szállításakor ügyeljen arra, hogy a rögzítést sohase
csatlakoztassák a vázhoz. A kerékpárt mindig a nyeregtámasznál rögzítse, sohase az alsó csőnél, a felső csőnél, az
üléscsőnél, a villahüvelyeknél, a villaszárcsőnél, a lánctámasznál, a hajtókarnál vagy az üléstámasznál fogva.
A szorítómechanizmus látható vagy rejtett károsodásokat
okozhat a vázon, amelyek a biztonság szempontjából lényegesek. Ha az Ön kerékpárja karbon nyeregtámasszal
van felszerelve, ajánljuk a szállítás céljára alumínium vagy
acéltámasz beépítését.

27 A kerékpár gondozása és
karbantartása

A hibás alkatrészeket cseréltesse ki, mielőtt újból használná a kerékpárt.
A sérült lakkozási helyeket javítsa ki.

27.1

Gondozás

Ne hagyja, hogy bármilyen ápolószer vagy olaj a fékbetétekre, a féktárcsára és a kerékpánt fékfelületeire
kerüljön. Egyébként a fék teljesítőképessége csökken.

Különösen télen és agresszív környezetben, mint pl. tengerparton az összes korrózióveszélyes alkatrészt gyakran
kezelje konzerváló és ápolószerekkel. Ellenkező esetben
a kerékpárja erősebben és gyorsabban korrodeál (rozsdásodik).
Rendszeresen tisztítson meg minden horganyzott
és krómozott , valamint rozsdamentes acélból készült alkatrészt.
Tisztítás után ezeket a részeket konzerválja
szóróviasszal. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön viasz a
féktárcsákba és a kerékpántokba.

Tisztítás céljára ne használjon erős vízsugarat vagy
nagy nyomású tisztítót. Ha nagy nyomású víz éri a
kerékpárt, behatolhat a csapágyakba. Ezáltal a kenőanyag felhígul és a súrlódás megnövekszik. Ennek
következtében rozsda képződik és a csapágyak tönkremennek.
Kerékpárját ne tisztítsa az alábbiakkal:
• savak,
• zsírok,
• forró olaj,
• féktisztító (a féktárcsákon kívül) vagy
• oldószertartalmú folyadékok.
Ezek az anyagok megtámadják a kerékpár felületét és
elősegítik a kopását.
Használat után a kenő-, tisztító- és ápolószereket
környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ezeket az
anyagokat ne dobja a házi hulladékba, ne bocsássa ki
a csatornába vagy a természetbe.

Ha kerékpárját hosszú ideig nem használja, mint
például télen, tartsa száraz, egyenlő hőmérsékletre
temperált helyen.
Kerékpárja elraktározása előtt pumpálja fel mindkét abroncsot az előírt abroncsnyomással.
Az Ön kerékpárja gondozására vonatkozó fontos információkat az interneten is megtalálja, a mindenkori alkatrészgyártó weboldalain. A linkek áttekintése a linklistában
található az alábbi helyen:  29. fejezet.

27.2

Kopó alkatrészek

Az Ön kerékpárja műszaki termék, amelyet rendszeresen
kell vizsgálni.
A kerékpárján számos alkatrész a unkció és a felhasználás
szerint nagyobb kopásnak van kitéve.

Kerékpárját vizsgáltassa meg rendszeresen szakszervizben, és a kopó alkatrészeket cseréltesse ki.

Az Ön kerékpárjának zökkenőmentes működése és
tartóssága a karbantartástól és a gondozástól ügg.
Kerékpárját rendszeresen tisztítsa le meleg vízzel, kis mosószerrel és szivaccsal.
Ennek alkalmával mindig vizsgálja meg a kerékpárt, hogy nincs-e rajta repedés, bemetszés vagy
anyagdeformálódás.
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27.3

Kerékpárabroncs

A unkcióból kifolyólag a kerékpárabroncs kopásnak van
kitéve. Ez a kerékpár használatától ügg, és az utas jelentős mértékben befolyásolhatja.
Ne fékezzen olyan erősen, hogy a kerekek
blokkoljanak.
Rendszeresen ellenőrizze az abroncsok légnyomását. A maximális megengedett légnyomás, illetve
többnyire a megengedett minimum nyomás értéke
is az abroncs oldalán szerepel.
Amennyiben szükséges, pumpálja fel az abroncsot
a megadott értékre. Ezzel csökkenti a kopást.
Kerülje el a kerékabroncsra gyakorolt káros befolyást, mint pl. napsugárzás, benzin, olajok stb.

27.4 Abroncsfékekkel érintkező
kerékpántok
Az abroncsfék és a kerékpánt egymásra hatása révén nem
csak a fékbetét, hanem a kerékpánt is unkcióból eredő
kopásnak van kitéve. Ha inom hasadások lépnek fel, vagy
a felniszarvak a légnyomás növekedésekor eldeformálódnak, ez megnövekedett kopásra utal. A kopásjelzővel
rendelkező fékek lehetővé teszik a kerékpánt kopásállapotának egyszerű megállapítását.
A kerékpánt kopási állapotát rendszeres időközökben vizsgálja meg (lásd:  16.3. fejezet „A kerékpántok vizsgálata“).

27.5

Fékbetétek

Abroncs-, görgős, dob- és tárcsafékek esetén a fékbetétek
kopásnak vannak kitéve, amely a kerékpár használatától
ügg. Hegyes vidéken való közlekedés vagy a kerékpár
sportos használata esetén szükség lehet a fékbetétek rövidebb időközökben történő cseréjére. Rendszeresen ellenőrizze a betétek kopásának állapotát és adott esetben
cseréltesse ki őket szakszervizzel.

27.6 Féktárcsák
A féktárcsák is elkopnak intenzív fékezés miatt, illetve az
idők során. A mindenkori kopáshatárokról tájékozódjon a
fékek gyártójánál vagy szakkereskedőjénél. A kopott féktárcsák szakszervizben cserélhetők ki.

27.7

Kerékpárláncok vagy fogasszíjak

A kerékpárlánc unkcióból eredő kopásnak van kitéve,
amely a kerékpár gondozásától, karbantartásától és használatától (menetteljesítmény, eső, szennyezés, só stb.)
ügg.
Az élettartam meghosszabbításához rendszeresen
tisztítsa a kerékpárláncokat és a fogasszíjakat, és
kenje meg a láncot.
A láncot cseréltesse ki szakszervizzel, ha elérte a
kopáshatárt (lásd:  20. fejezet „Kerékpárlánc“).

27.8 Lánckerekek, kis fogaskerekek és
váltógörgők
Láncváltós kerékpárok esetén a kis fogaskerekek, a lánckerekek és a váltógörgők unkcióból eredő kopásnak
vannak kitéve. A kopás foka a kerékpár gondozásától,
karbantartásától és használatától (menetteljesítmény, eső,
szennyezés, só stb.) ügg.
Az élettartam meghosszabbításához rendszeresen
tisztítsa és kenje meg ezeket az alkatrészeket.
Cseréltesse ki őket szakszervizzel, ha elérték a
kopáshatárt.

27.9 A világítóberendezés
világítóeszközei
Az izzólámpák és egyéb világítóeszközök unkcióból eredő
kopásnak vannak kitéve. Ennélfogva cseréjükre szükség
lehet.
Tartson magával csereizzólámpákat, hogy ki tudja
cserélni a sérült izzókat.
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27.10 Kormányszalagok és
fogantyúbevonatok
A kormányszalagok és fogantyúbevonatok unkcióból eredő kopásnak vannak kitéve. Ennélfogva cseréjükre szükség lehet.
Rendszeresen vizsgálja meg a fogantyúk szoros
illeszkedését.

27.11 Hidraulikus olajok és kenőanyagok
A hidraulikus olajok és kenőanyagok hatása az idő folyamán csökken. A le nem cserélt kenőanyagok növelik az
érintett alkatrészek és csapágyak kopását.
Rendszeresen tisztítsa az összes érintett alkatrészt
és csapágyat, és kenje le őket újból.
Tárcsafékek esetén rendszeresen ellenőriztesse és
cseréltesse le a fékfolyadékot.

27.15 Siklócsapágyak és teljes rugós
vázak, rugósvillák és egyéb
rugóelemek csapágyai
A kerékpáron lévő rugózó alkatrészeket, különösen a
siklócsapágyakat, csapágyakat és rugóelemeket a többi
csapágyhoz hasonlítva különlegesen erős terhelés éri.
Ennélfogva erős kopásnak vannak kitéve.
Ezeket az alkatrészeket rendszeresen és pontosan
ellenőrizze.
Vegye igyelembe a gyártó mellékelt használati
utasításait.
Az Ön szakkereskedője megfelelő tanácsod ad ezen
érzékeny alkatrészek gondozására, és szükség esetén, cseréjére vonatkozóan.
A kopó alkatrészek karbantartására vonatkozó fontos
információkat az interneten is megtalálja, a mindenkori
alkatrészgyártó weboldalain. A linkek áttekintése a linklistában található az alábbi helyen:  29. fejezet.

27.12 Sebességváltó- és fékhúzó kábelek
Rendszeresen tartsa karban az összes
Bowden-kábelt.
A hibás alkatrészeket szakszervizben állíttassa be.
Ez mindenekelőtt akkor lehet szükséges, ha Ön a
kerékpárt gyakran a szabadban állítja le, és ott az
időjárás befolyásának van kitéve.

27.13 Lakkozások
A lakkozások rendszeres gondozást igényelnek, amelyek
megőrzik az Ön kerékpárjának kellemes kinézetét is.
Rendszeresen vizsgálja meg az összes lakkozott
felületet, hogy nincs-e rajta károsodás, és ezeket
azonnal javítsa ki.
Az Ön szakkereskedője tanácsokat adhat a felületek gondozására vonatkozóan.

27.14 Csapágyazások
A kerékpár összes csapágyazása, mint például a kormánycsapágy, a kerékagyak, a pedálok és a középcsapágyak
unkcióból eredő kopásnak vannak kitéve. Ez a használat
fokától, időtartamától és a gondozástól ügg.
Ezeket az alkatrészeket rendszeresen ellenőrizze.
Rendszeresen tisztítsa és kenje őket.
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28 Rendszeres vizsgálatok

Állíttassa után az alábbi alkatrészeket:

Mivel az első megtett kilométer után a küllők beállnak, a
fék- és a kapcsolóbowdenek meghosszabbodnak és a csapágyak bejáródnak, az első vizsgálatot körülbelül 200 megtett kilométer után vagy négy-hat hét elteltével kell
elvégeztetnie a szakkereskedővel. A szavatossági igények
fenntartása szempontjából is fontos ez.

• kormánycsapágy,

Kerékpárját minden terepen megtett út után tisztítsa meg és vizsgálja meg, nincs-e rajta károsodás.
Végeztesse el az első vizsgálatot.
Kerékpárját ellenőrizze 300 - 500 km-enként vagy
három-hat havonta.

• sebességváltó,
• fékek,
• rugóelemek.
a kerékpár minden használata után
Ellenőrizze az alábbiakat:
• küllők,
• a kerékpántok kopása és körbeutása,

Ennek során ellenőrizze az összes csavar, anya és
gyorsszorító szoros illeszkedését.

• az abroncsok, hogy nincs-e rajtuk károsodás
vagy idegen test,

Tisztítsa meg a kerékpárját.

• a gyorsszorítók

A mozgó alkatrészeket (a fékfelületeken kívül) az
előírásnak megfelelően zsírozza meg.

• a sebességváltó és a rugózás működése,

A lakkozás sérüléseit és a rozsdás helyeket javíttassa ki.
A puszta fémalkatrészeket rozsdavédelemmel lássa
el (a fékfelületeken kívül).
A működőképtelen és sérült alkatrészeket cseréltesse ki.

28.1 Vizsgálati terv

• a fékek, hidraulikus fékek a tömítettségre vonatkozóan,
• a világítás és
• a csengő.
300 - 500 megtett kilométer után
Vizsgáltassa meg az alábbi alkatrészeket, hogy nem
koptak-e el, és adott esetben cseréltesse ki őket:
• kerékpárlánc,
• fogaskoszorú,

28.1.1 Karbantartás / ellenőrzés
200 megtett kilométer vásárlás után
ezután legalább évente egyszer
Vizsgáltassa meg az alábbiakat:
• abroncsok és kerekek.
Vizsgáltassa meg az alábbiak meghúzási
nyomatékait:
• kormány,
• pedálok,
• pedálkarok,
• kerékpárnyereg,
• nyeregtámasz és
• rögzítőcsavarok.
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• kis fogaskerék,
• kerékpánt és
• fékbetétek.
Tisztítsa meg a kerékpárláncot, a fogaskoszorút és
a kis fogaskereket.
Kenje meg a láncot megfelelő kenőanyaggal.
Ellenőrizze az összes csavarkötés szoros
illeszkedését.
1000 megtett kilométer után
Ellenőriztesse a fékagyat, és adott esetben kenje
meg a fékköpenyt fékköpenyzsírral vagy újítsa
meg.

3000 megtett kilométer után
Gondoskodjon

29 Linklista

• a kormánycsapágy,

E linkeken keresztül fontos információkat kaphat a kerékpárjáról és a rászerelt alkatrészekről. A gyártó weboldalán
a használatra és beállításra vonatkozó fontos tippek mellett a mindenkori használati utasításokat is megtalálhatja.

• a pedálok,

www.rohlof.de

• a kapcsolóbowdenek* és

www.speedliter.com

• a fékhúzó kábelek

www.brooksengland.com

szakszervizzel történő

www.paul-lange.de / produkte / shimano

• szétszedéséről,

www.ritcheylogic.com

• a kerékagyak,

• vizsgálatáról,
• tisztításáról,
• kenéséről és
• adott esetben cseréjéről.

www.schwalbe.de
www.srsuntour-cycling.com
www.magura.com
www.sram.com
www.dtswiss.com

* Ne vigyen fel semmilyen kenőanyagot vagy olajat a telonbevonatú
bowdenházakra.

minden eső után
Tisztítsa és kenje meg:
• a sebességváltót

www.ullspeedahead.com
www.paul-lange.de / produkte / selle_italia
www.bike-magazin.de
www.tour-magazin.de

• a féket (a fékfelületen kívül) és

www.radfahren.de

• a kerékpárláncot.

www.tektro.com
www.fallbrooktech.com / nuvinci.asp
www.hebie.de

Nem minden kenő- és ápolószer alkalmas az Ön kerékpárja számára. Kérdezze meg szakkereskedőjétől,
hogy melyik terméket milyen célra lehet felhasználni.
A nem megfelelő kenő- és ápolószerek használata
kerékpárja károsodását és működésének romlását
okozhatja.
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30 Műszaki adatok
30.1 A kerékpár megengedett összsúlya
A kerékpár megengedett összsúlya a kerékpár súlyából, az
utas súlyából és a csomag súlyából adódik össze. Az utánutó és rakománya súlyát is az összsúlyhoz számítják.
KERÉKPÁRTÍPUS

MEGENGEDETT
ÖSSZSÚLY

20" tréler

50 kg

20" gyermekkerékpár

60 kg

24" gyermekkerékpár

80 kg

Utcai kerékpár City / Trekking

130 kg

max. 115 kg

Utcai kerékpár semi XXL

150 kg

max. 135 kg

Utcai kerékpár XXL

170 kg

max. 155 kg

Pedelec I S-Pedelec

130 kg I 120 kg

max. 105 kg I max. 95 kg

E-Bike semi XXL

150 kg

max. 125 kg

E-Bike XXL

170 kg

max. 145 kg

MTB (hardtail)

110 kg

max. 100 kg

MTB (hardtail) semi XXL

140 kg

max. 125 kg

MTB (Dirt)

110 kg

max. 100 kg

MTB (teljes rugós)

110 kg

max. 100 kg

MTB (teljes rugós) semi XXL

140 kg

max. 125 kg

Versenykerékpár

110 kg

max. 100 kg

Versenykerékpár semi XXL

135 kg

max. 125 kg

Cyclo Cross / Cyclo Cross Trekking

110 kg

max. 100 kg

AZ UTAS SÚLYA

A karbon vázak megengedett összsúlya ugyanaz, mint az
alumínium vázak esetében.
Amennyiben, például könnyű alkatrészek esetén eltérő
összsúly-értékek engedélyezettek, ez a kerékpáron vagy az
alkatrészen megfelelő jelöléssel szerepel.
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30.2 A csomagtartók megengedett
terhelése

Tartsa be a csomagtartóján vagy a gyártó használati
utasításában szereplő, esetlegesen eltérő adatokat.

Az elülső csomagtartó maximális súlyterhelése:
• Rakfelület a kerék felett: 10 kg
• mélyen fekvő rakfelület: 18 kg

Tartsa be a minimális becsavarási mélységet. Ez kemény
alumíniumötvözetek esetében legalább a csavarátmérő
1,4-szerese (pl. névleges átmérő M 5 × 1,4 = 7 mm).
Lehetőség szerint az összes, biztonság szempontjából fontos csavarkötést forgatónyomaték-kulccsal húzzon meg. Ez
a megfelelő meghúzási forgatónyomatékot Nm (newtonméter) egységben mutatja.
Ha az alkatrészen nincsenek megfelelő értékek
megadva, használja a meghúzási forgatónyomatékokat az alábbi táblázatból.
Az alkatrész gyártója által megadott nyomaték
elsőbbséget élvez (amennyiben rendelkezésre áll).
A karbon alkatrészeket különleges szerelőpasztával
kell felszerelni.

A hátsó csomagtartó maximális súlyterhelése:
• 20" gyermekkerékpár és tréler: 10 kg
• 24" gyermekkerékpár: 18 kg
• Utazó- city, trekking kerékpár, ATB 25 kg

Karbon alkatrészek esetén vegye igyelembe az egyéb,
eltérő információkat vagy az ajánlott forgatónyomatékokra vonatkozó jelöléseket is.

30.3 Meghúzási forgatónyomatékok
csavarkötések számára

A csavarkötések meghúzásához csak alkalmas szerszámot használjon, például forgatónyomaték-kulcsot.
Egyébként a csavarok leszakadhatnak vagy eltörhetnek.

Az alkatrészek megsérülhetnek, ha a csavarokat túl
szorosra húzza.
Ennélfogva mindig tartsa be az előírt meghúzási forgatónyomatékot.
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Általános információ

Karbon

CSAVARKÖTÉS

MENET

MEGHÚZÁSI NYOMATÉK (NM)

Pedálkar, acél

M8x1

30

Pedálkar, alumínium

M8x1

30

Pedál

9 / 16"

30

Tengelyanya elöl

ált.

25

Tengelyanya hátul

ált.

30

Kormányszár ferde kúp

M8

23

Kormányszár, Ahead, szögbeállítás

M6

10

Kormányszár, Ahead, kormánybefogó

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Kormányszár, Ahead, villaszár

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Kormányvég, külső befogó

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10

Nyeregtámasz, nyeregkapocs

M8

20

Nyeregtámasz, nyeregkapocs

M6

10

Nyeregtámasz, nyeregbefogó

M7 / M8

M7: 14 / M8: 20

Első váltó bilincs

M5

5

Fék, betét

M6

10

Fék, kábelbefogó

M6

10

Oldalsó dinamó, rögzítés

M6

10

Váltószem

M10x1

16

Középcsapágy

BSA

a gyártó adatai szerint

Tárcsaféknyereg Shimano, IS és PM

M6

6-8

Tárcsaféknyereg AVID, IS és PM

M6

8 - 10

Tárcsaféknyereg Magura, IS és PM

M6

6

Váltókarbefogó

M5

5

Fékkarbefogó

M5

5

V-fék, rögzítőcsavar

M6

10

Versenykerékpár-fék

M6

10

Szabadutás rögzítőcsavar

n. a.

40

Kazetta, rögzítőgyűrű

n. a.

30

Markolatok, felcsavarható

M4 / M5

M4: 3 / M5: 5

Karbon váz, nyeregbilincs

M5 / M6 / M7

5

Karbon váz, palacktartó

M5

5

Karbon váz , első váltó bilincs

M5

4

Karbon kormány, váltókarbefogó

M5

3

Karbon kormány, fékkarbefogó

M5

3

Karbon kormány, kormánybefogó

M5

5

Karbon kormány, szárbefogó

M5 / M6

5

Forgatónyomatékok áttekintése, sorozatgyártású csavarok esetén érvényes
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30.3.1 Általános meghúzási
forgatónyomatékok csavarkötések
számára
A csavarminőség a csavarfejbe van bevésve, pl. 8.8.
Amennyiben a gyártótól nem állnak rendelkezésre eltérő
adatok, az alábbi meghúzási forgatónyomatékok érvényesek (középértékek) a csavarminőségtől üggően:
MINŐSÉG
MENET

V2A /
V4A

8.8

10.9

12.9

M4

3

2,7

3,8

4,6

M5

5

5,5

8

9,5

M6

8

9,5

13

16

M8

20

23

32

39

M10

40

46

64

77

Vegye igyelembe az abroncs gyártója által megadott
esetlegesen eltérő adatokat. Ellenkező esetben az
abroncsokat és a tömlőket tönkreteheti.

30.5 Világítóberendezés
Attól üggően, hogy az Ön kerékpárja milyen típusú
világítóberendezéssel van felszerelve, adott esetben
csere céljára különböző világítóeszközökre van szüksége..
Az alábbi táblázat megadja, melyik izzólámpára van
szüksége.
A HASZNÁLT
VILÁGÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA

ÁRAMELLÁTÁS

Fényszóró

6V

2,4 W

Fényszóró halogén

6V

2,4 W

30.4 Kerékabroncs és légnyomás

Hátsó lámpa

6V

0,6 W

A kerékabroncsra vonatkozó ajánlott légnyomás megadható bar vagy PSI egységben is.

Hátsó lámpa helyzetjelző
világítással

6V

0,6 W

Az alábbi táblázatban a szokásos értékekre vonatkozó átszámítások, valamint arra vonatkozó adatok szerepelnek,
hogy milyen abroncsszélességeknél használatosak ezek a
nyomásértékek.
ABRONCS
SZÉLESSÉG
mm-ben

PSI

BAR

25 HD*

80 – 110

5,5 – 7,6

28 HD*

70 – 80

4,8 – 5,5

28

60

4,1

32

60 – 70

4,1 – 4,8

37

50

3,5

40

60

4,1

42

60

4,1

47

40 – 50

3,5 – 4,1

57 – 62

30 – 40

2,1 – 2,8

Világítás LEDvilágítóeszközökkel

A LED-világítóeszközök
nem cserélhetők

Dinamó

6V

3W

Agydinamó

6V

3W

* HD = nagynyomású abroncs
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31 Szavatossági feltételek
Olvassa végig igyelmesen a 27. fejezet „A kerékpár gondozása és karbantartása“ részt. Tartsa be a 28. fejezet
„Rendszeres vizsgálatok“ részben felsorolt vizsgálati és
karbantartási intervallumokat. A szervizintervallumok
betartása az esetleges szavatossági igények feltétele is.
A törvény alapján két éves szavatossági idő áll az Ön
rendelkezésére. Ez az időtartam a kerékpárnak a szakkereskedő általi átadásával kezdődik, aki a szavatossági
ügyekben az Ön kapcsolattartó partnere.
A vásárlási és átadási dátum igazolásához őrizze meg a
mindkét oldalon aláírt átadási jegyzőkönyvet , és a vásárlási bizonylatokat, mint például a számlát és/vagy pénztári nyugtát a szavatossági idő tartamára.

31.1

Szavatossági igényre vonatkozó
feltételek

• Gyártási, anyag vagy információs hiba áll fenn.
• A reklamált kár vagy hiba már a vevőnek történő
átadás pillanatában fennállt.

31.2 A szavatosságra vonatkozó
kizárások
A szavatossági igény csak a hibás alkatrész kezdeti hibás
voltára vonatkozóan áll fenn. A szavatosságra az alábbi
kizárások érvényesek:
• Olyan károk, amelyek versenyen történő
alkalmazás, szakszerűtlen használat és vis
maior miatt keletkeznek (lásd: 6. fejezet
„Rendeltetésszerű használat“).
• Minden olyan alkatrész, amely unkciójából
kifolyólag kopásnak van kitéve, amennyiben nem
gyártási vagy anyaghibáról van szó (lásd: 27.2.
fejezet „Kopó alkatrészek“).
• Olyan károk, amelyek szakszerűtlen vagy hiányos
karbantartásból és nem szakszerűen végzett javításokból, átépítésekből vagy alkatrészcserékből
erednek. A részletes karbantartási tanácsok a jelen
használati utasításban találhatók.
• Baleseti károk és egyéb külső behatások, amennyiben ezek nem vezethetők vissza információs vagy
termékhibára.
• Javítások, amelyek használt alkatrészek alkalmazásból erednek vagy olyan károk, amelyek utóbbiak
miatt keletkeznek.
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• Különleges felszerelések vagy tartozékok, illetve
nem sorozatszerű berendezések, különösen műszaki módosítások, mint például a sebességváltó vagy
a kerékpárvilla lecserélése és a váz geometriájának
módosítása.
• Utólagosan felszerelt alkatrészek, amelyek az
átadás pillanatában nem tartoztak a szállított termékhez, vagy olyan károk, amelyek ezen alkatrészek nem szakszerű szereléséből adódnak.
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Új kerékpárjához sok örömet kívánunk.
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