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2 Introducere
Bicicleta dvs. v-a fost livrată complet montată. În cazul
în care unele componente ale bicicletei nu sunt montate,
adresaţi-vă distribuitorului dvs. de biciclete specializat.
Aceste instrucţiuni de utilizare vă ajută să utilizaţi bicicleta conform destinaţiei, în siguranţă şi în mod avantajos,
pentru a vă bucura vreme îndelungată de ea. Pornim de la
premisa că aveţi cunoştinţele generale privind utilizarea
bicicletelor.
Orice persoană care utilizează, curăţă, întreţine sau
evacuează la deşeuri această bicicletă, trebuie să ia la
cunoştinţă întregul conţinut al prezentelor instrucţiuni de
utilizare.
În instrucţiunile de utilizare se găsesc, pe lângă texte,
tabele şi enumerări, următoarele simboluri indicatoare
pentru informaţii importante sau pentru pericole.

AVERTIZARE privind posibile vătămări corporale, pericol sporit de cădere sau alte accidentări

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ IMPORTANTĂ
sau indicaţie specială pentru utilizarea bicicletei

INDICAŢIE privind posibile daune materiale
sau de mediu
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4 Indicaţii privind siguranţa
4.1

4.3

Indicaţii de bază privind siguranţa

Citiţi în întregime toate avertizările şi indicaţiile din aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a utiliza bicicleta.
Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare în apropierea bicicletei, astfel încât să le aveţi oricând la dispoziţie.

Copilul dvs. trebuie să înveţe şi să înţeleagă în
prealabil cum să se comporte sigur şi responsabil cu bicicleta în mediul în care se va deplasa.

Dacă transmiteţi bicicleta altor persoane, predaţi aceste
instrucţiuni de utilizare împreună cu ea.

4.2

Indicaţii pentru părinţi şi tutorii
legali

Explicaţi copilului dvs. utilizarea, uncţionarea şi
particularităţile tuturor rânelor. Indicaţii importante în această privinţă se găsesc în  Capitolul
21 „Frânele, manetele de rână şi sistemele de
rânare“.

Pentru siguranţa dvs.

În calitate de tutore legal sunteţi responsabil
pentru siguranţa copilului dvs. şi pentru eventualele daune pe care acesta le-ar putea provoca
în timpul mersului cu bicicleta. Aveţi neapărat
în vedere buna stare tehnică a bicicletei sale şi
adaptaţi-o cu regularitate la dimensiunile sale
corporale.

Purtaţi întotdeauna o cască de biciclist adecvată
şi corect aşezată.

4.4

Purtaţi îmbrăcăminte de culoare deschisă sau
elemente relectorizante, pentru a putea i văzuţi
la timp de ceilalţi participanţi la traic.
Purtaţi încălţăminte cu talpă rigidă, pe cât posibil antiderapantă.
Purtaţi îmbrăcăminte strânsă pe picioare sau
utilizaţi agrafe pentru pantaloni
Purtaţi îmbrăcăminte protectoare, cum ar i încălţăminte rigidă sau mănuşi.

Siguranţa în traicul rutier

Respectaţi regulile de circulaţie în vigoare.
Nu circulaţi niciodată cu mâinile luate de pe
ghidon.
Aveţi în vedere că, în unele ţări, copiii sub o
anumită vârstă trebuie să circule pe trotuar. În
unele ţări, copii între anumite vârste pot circula
pe trotuar. De asemenea, în unele ţări, copiii
trebuie să coboare de pe bicicletă când traversează partea carosabilă a drumurilor. Informaţivă asupra reglementărilor naţionale aferente şi
respectaţi-le.
Adaptaţi-vă modul de deplasare dacă drumul
este umed sau alunecos. Circulaţi mai încet şi
rânaţi cu atenţie şi din timp, deoarece distanţa
de rânare se măreşte considerabil.
Adaptaţi-vă viteza la teren şi la îndemânarea
dvs.
Nu ascultaţi muzică în căşti în timpul mersului.
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Nu utilizaţi telefonul mobil în timpul mersului.

În cazul condiţiilor de lumină nefavorabile, cum
ar i ceaţă, ploaie, amurg sau întuneric, circulaţi
numai cu iluminare suicientă.

Dacă circulaţi în afara drumurilor publice, utilizaţi drumuri pe care este permisă circulaţia
bicicletelor.
Fiţi pregătit pentru rânare, îndeosebi în locurile
fără vizibilitate şi la coborârea pantelor.

4.5

Siguranţa pe bicicletă

Utilizaţi numai biciclete admise conform reglementărilor în vigoare pentru circulaţia pe drumurile publice.
Respectaţi greutatea totală admisă pentru diverse tipuri de biciclete deoarece, în caz contrar, se
poate produce ruperea sau deteriorarea componentelor relevante pentru siguranţă. De asemenea, sistemul de rânare este dimensionat numai
pentru greutatea totală admisă a bicicletei. În
 Capitolul 30 „Date tehnice“ găsiţi o listă cu
greutăţile totale admise.
Greutatea totală se obţine din greutatea
bicicletei + greutatea biciclistului + greutatea
bagajului. De asemenea, sarcina tractată, cum ar
i o remorcă, se include în greutatea totală.
Înainte de a folosi din nou bicicleta, componentele deteriorate sau deformate trebuie înlocuite.
În caz contrar se pot defecta componente importante pentru uncţionare.
Respectaţi capacitatea maximă de încărcare a
portbagajului. Ea este marcată direct pe portbagaj (a se vedea şi  Capitolul 30 „Date tehnice“).
Pentru reparaţii şi întreţinere adresaţi-vă unui
atelier specializat (pentru intervalele de întreţinere a se vedea  Capitolul 28 „Inspecţii periodice“).
Dacă aduceţi modiicări bicicletei dvs., ţineţi
seama de reglementările naţionale de circulaţie
şi de normele în vigoare. Aveţi în vedere că prin
acestea se poate pierde garanţia.
Înlocuiţi componentele electrice de pe bicicleta
dvs. numai cu componente omologate.
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Dacă utilizaţi intensiv bicicleta dvs., gândiţi-vă că
aceasta va i supusă unui proces de uzură mai pronunţat. Multe componente ale bicicletelor, în special ale
bicicletelor uşoare de sport, sunt dimensionate pentru o anumită durată de utilizare. În cazul depăşirii
acestei durate, există un pericol important ca unele
componente să cedeze.
Îngrijiţi şi întreţineţi cu regularitate bicicleta dvs.
Veriicaţi cu această ocazie componentele importante,
în primul rând cadrul, urca, suspensia roţilor, ghidonul, pipa, tija şeii şi rânele, controlând dacă acestea
nu prezintă deformări sau deteriorări. Dacă observaţi
modiicări, cum ar i isuri, lovituri sau deformări,
dispuneţi veriicarea bicicletei dvs. de către distribuitorul specializat, înainte de a circula din nou.

5 Prevederi legale
Înainte de a participa cu bicicleta dvs. la circulaţia rutieră, asiguraţi-vă că bicicleta respectivă corespunde regulilor de circulaţie. Aveţi în vedere, dacă este cazul,  Capitolul 22.2 „Reglementări speciale pentru cursiere“.

5.1

Reglementări în vigoare privind
circulaţia rutieră

Înainte de a participa la circulaţia rutieră, informaţi-vă în
legătură cu reglementările naţionale aferente în vigoare.
În unele ţări, în cadrul reglementărilor privind cerinţele
tehnice aplicabile vehiculelor, există şi prevederi care se
referă la biciclete.
Acestea trebuie avute în vedere când se foloseşte bicicleta
pe drumurile publice ale respectivelor ţări.
Aveţi grijă ca, la iecare utilizare, bicicleta dvs. să se ale
efectiv în stare reglementară, aptă pentru circulaţie, rânele să ie reglate optim şi soneria şi sistemul de iluminare să corespundă reglementărilor în vigoare.
În unele ţări europene, bicicletele cu greutate proprie mai
mare de 11 kg trebuie să ie dotate cu sistem de iluminare
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Înainte de primul drum

Asiguraţi-vă că bicicleta dvs. este pregătită pentru
utilizare şi reglată la dimensiunea dvs. corporală
Veriicaţi:
• poziţia şi ixarea şeii şi ghidonului

puteţi veriica cu aproximaţie presiunea după cum
urmează: Dacă aplicaţi degetul mare pe pneul umlat,
pneul trebuie să nu poată i deformat pronunţat nici la
o forţă mare.
Veriicaţi pneurile şi jantele dacă nu prezintă deteriorări, corpuri străine pătrunse în interior, de exemplu
cioburi sau pietre ascuţite, sau deformări.
Dacă sunt vizibile tăieturi, isuri sau găuri, nu mai
porniţi cu bicicleta la drum, ci apelaţi pentru veriicări la un atelier specializat.

• montajul şi reglajul rânelor
• ixarea roţilor în cadru şi urcă
Reglaţi ghidonul şi pipa la o poziţie sigură şi comodă.
În Capitolul 9.3 „Reglarea poziţiei ghidonului“ găsiţi
indicaţii pentru reglarea ghidonului.
Reglaţi şaua pe o poziţie sigură şi comodă. În Capitolul 9.2 „Reglarea poziţiei de şedere“ găsiţi indicaţii
pentru reglarea şeii.
Asiguraţi-vă că puteţi acţiona oricând eicient manetele de rână şi că v-aţi familiarizat cu acţionarea şi
poziţia manetelor de rână dreapta / stânga. Aveţi în
vedere asocierea manetelor de rână cu râna faţă,
respectiv spate.
Sistemele moderne de rânare pot avea un efect de
rânare substanţial mai puternic şi diferit faţă de cele
care vă erau cunoscute până acum. Înainte de a ieşi în
traic, familiarizaţi-vă pe un teren sigur şi necirculat
cu efectul rânelor.
Dacă utilizaţi o bicicletă cu jante din ibră de carbon,
gândiţi-vă că acest material are un comportament la
rânare mult mai slab decât cel al jantelor din aluminiu cu care sunteţi obişnuit.
Asiguraţi-vă că roţile sunt ixate sigur în cadru şi urcă. Veriicaţi ixarea manetelor de strângere rapidă şi
a tuturor şuruburilor şi piuliţelor importante.
În Capitolul 9.2.2 „Utilizarea manetelor de strângere
rapidă“ găsiţi indicaţii privind utilizarea în siguranţă
a manetelor de strângere rapidă, iar în Capitolul 30
„Date tehnice“ un tabel cu cuplurile de strângere ale
şuruburilor şi piuliţelor importante.
Veriicaţi presiunea aerului din pneuri. Pe pereţii
laterali ai învelişului găsiţi date privind presiunea
în pneuri prescrisă. Nu folosiţi niciodată în pneuri o
presiune mai mică decât cea minimă sau mai mare
decât cea maximă. La nevoie, de exemplu pe drum,
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9.2

Reglarea poziţiei de şedere

9.2.1 Reglarea şeii
1
1
2
3

2

3

Poziţia de şedere pe bicicletă este hotărâtoare pentru
comoditatea şi pentru eicienţa dvs.

Pedale cu contact mountainbike
Pedale de turism sau sport
Pedale cu contact pentru cursieră



Utilizaţi pedalele MTB, de curse şi cu contact numai
cu plăcuţele şi cu încălţămintea prevăzute anume
pentru acestea. Cu altă încălţăminte puteţi aluneca de
pe pedale.

Utilizarea pedalelor cu contact pentru mountainbike sau a
pedalelor cu contact pentru biciclete de curse (aşa-numitele pedale click) în cazul persoanelor neantrenate, poate
duce la căzături grave. Dacă utilizaţi pedale cu contact,
exersaţi mai întâi pe loc înclichetarea în pedală şi eliberarea pantoului din pedală. Nu exersaţi niciodată în traicul
rutier.
Citiţi instrucţiunile de utilizare ale producătorilor pedalelor şi pantoilor.

Găsiţi instrucţiuni pentru acestea şi pe Internet. În
Capitolul 29 „Lista de linkuri“ este prezentată o listă
cu linkuri.



Nu înlăturaţi şi nu modiicaţi tija sau colierul
şeii. Dacă modiicaţi sau transformaţi componente, se pierde garanţia.

Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În
caz contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele s-ar putea slăbi (a se vedea Capitolul
30 „Date tehnice“).

Efectuaţi lucrări la bicicletă numai cu scule adecvate
şi dacă aveţi cunoştinţe suiciente. Lăsaţi realizarea
lucrărilor complicate sau care privesc siguranţa dvs.
pe seama unui distribuitor specializat.

9.2.2 Utilizarea manetelor de strângere
rapidă





Toate manetele de strângere rapidă trebuie să ie
bine strânse înainte de a porni la drum. Veriicaţi
ixarea lor înainte de iecare deplasare.
Veriicaţi aşezarea corectă a tuturor manetelor
de strângere rapidă dacă bicicleta a fost parcată
nesupravegheată.
La închiderea manetei de strângere trebuie să ie
necesară o asemenea forţă, încât să trebuiască
să acţionaţi cu baza degetului mare. În caz contrar, maneta de strângere rapidă se poate slăbi.
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Adâncimea minimă de introducere este marcată pe
tija şeii. Dacă nu este marcată, adâncimea minimă
de introducere trebuie să ie de 7,5 cm. În cazul cadrelor cu ţeava şeii mai lungă, ieşită deasupra ţevii
superioare, adâncimea minimă de introducere este de
10 cm.

Respectaţi marcajul de stop

să înclinaţi şaua în faţă, slăbiţi cu o cheie inbus şurubul
din spate şi strângeţi-l pe cel din faţă cu acelaşi număr de
ture. Pentru înclinarea în spate, slăbiţi şurubul din faţă şi
strângeţi-l corespunzător pe cel din spate. Strângeţi apoi
ferm încă o dată ambele şuruburi. Respectaţi cuplul de
strângere corect (a se vedea  Capitolul 30 „Date tehnice“).

Tijă cu două şuruburi

9.2.4.2 În cazul unui bloc de ixare

9.2.4 Reglarea înclinării şeii
Poziţionaţi-vă şaua pe cât posibil orizontal.
Determinaţi, în timpul unei curse mai lungi, poziţia
cea mai comodă de şedere. Dacă doriţi să înclinaţi
şaua, faceţi o probă cu o înclinare foarte uşoară
spre faţă. Dacă înclinaţi şaua spre spate, puteţi
avea curând dureri sau leziuni corporale.
Înclinarea şeii se reglează astfel:
Pentru a slăbi şurubul de strângere, rotiţi-l în sens
antiorar.

La o şa cu bloc de ixare, piuliţa de strângere se ală lateral. Înclinarea şeii se reglează astfel:
Pentru a slăbi piuliţa de strângere, rotiţi-o în sens
antiorar. Eventual trebuie să ţineţi în poziţie ixă cu
o a doua cheie piuliţa din partea opusă.
Înclinaţi şaua la unghiul dorit.
Pentru a ixa piuliţa de strângere, rotiţi-o în sens
orar. Eventual trebuie să ţineţi în poziţie ixă cu o a
doua cheie piuliţa din partea opusă. Respectaţi
cuplul de strângere corect (a se vedea  Capitolul
30 „Date tehnice“).

Înclinaţi şaua la unghiul dorit.
Pentru a ixa şurubul de strângere, rotiţi-l în sens
orar. (Pentru cuplurile de strângere a se vedea
 Capitolul 30 „Date tehnice“).

Bloc de ixare

9.2.4.1 în cazul unei tije cu două şuruburi
Unele tije de şa au două şuruburi pentru reglajul înclinării
şeii, unul în faţa şi unul în spatele ţevii tijei. Dacă doriţi
I Instrucţiuni de utilizare generale
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9.2.4.3 în cazul unei tije şa cu suspensie
Tijele de şa cu suspensie amortizează zdruncinăturile pe
terenurile denivelate şi descarcă prin aceasta coloana
vertebrală.
Pentru reglajul elementelor de suspensie ale tijei şeii,
adresaţi-vă distribuitorului dvs. specializat.





Înclinaţi bustul în direcţia ghidonului până când
găsiţi o poziţie plăcută pentru spate.
Întindeţi braţele în direcţia ghidonului.
Observaţi poziţia aproximativă a mâinilor dvs.,
pentru a regla ghidonul la această înălţime.

9.3.1 Adaptarea / alinierea înălţimii
ghidonului la pipa convenţională
Pentru a elibera tija pipei din ţeava de direcţie, procedaţi
astfel:



Slăbiţi şurubul expandor al pipei pentru a elibera
pipa. Rotiţi şurubul cu o cheie inbus cu două până
la trei ture în sens antiorar.

Tijă şa cu suspensie

9.3

Reglarea poziţiei ghidonului


Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În caz
contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele
s-ar putea slăbi (a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).

Prin reglarea înălţimii ghidonului puteţi, de asemenea, să
vă stabiliţi poziţia de şedere pe bicicletă.
Cu cât reglaţi mai jos ghidonul, cu atât mai mult trebuie
să vă înclinaţi bustul spre faţă. Prin aceasta creşte încărcarea articulaţiilor mâinilor, a braţelor şi a bustului şi
trebuie să vă arcuiţi mai mult spatele.
Cu cât reglaţi ghidonul mai sus, şedeţi mai drept. Prin
aceasta creşte încărcarea coloanei vertebrale datorită
şocurilor.
Înălţimea optimă a ghidonului pentru dimensiunea dvs.
corporală se determină în felul următor.
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Aşezaţi-vă pe şa.
Dacă este cazul, rugaţi o a doua persoană să ţină
bicicleta.
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Pentru ca, la eliberarea şurubului expandor, urca
să nu se mişte împreună cu acesta, ţineţi roata faţă
între picioare.
Prindeţi ghidonul de mânere şi rotiţi-l alternativ la
dreapta şi stânga.
Dacă acest lucru nu este posibil, loviţi uşor de sus
cu un ciocan din plastic şurubul expandor al pipei,
până când dispozitivul de strângere din interior se
slăbeşte.
Poziţionaţi pipa la înălţimea dorită.
Orientaţi ghidonul astfel încât să ie exact în unghi
drept cu roata faţă.
Pentru a ixa la loc tija pipei, strângeţi ferm şurubul expandor al pipei cu o cheie inbus în sens orar
(a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).

Nu scoateţi niciodată pipa dincolo de marcajul de
maximum sau de stop de pe şurubul expandor. În
cazul în care nu găsiţi niciun marcaj, introduceţi pipa
la adâncime de cel puţin 6,5 cm în ţeava de direcţie.
În caz contrar, pipa se poate slăbi sau rupe.

9.3.2 Adaptarea înălţimii ghidonului la
sistemele A-Head

9.3.4 Reglarea poziţiei ghidonului prin
rotirea ghidonului
Deşurubaţi şuruburile inbus din partea din faţă a pipei.
Rotiţi ghidonul până când ajunge într-o poziţie confortabilă pentru dvs. Aveţi grijă ca ghidonul să ie ixat exact
la mijloc în pipă. Strângeţi acum din nou ferm şuruburile
inbus în sens orar. În cazul în care cuplul de strângere
este imprimat pe pipă, utilizaţi această valoare; în caz
contrar, găsiţi cuplurile de strângere în  Capitolul 30
„Date tehnice“.

La pipele A-Head reprezentate aici, reglarea înălţimii ghidonului trebuie făcută la un atelier specializat.

9.3.3 Alinierea ghidonului cu roata faţă la
sistemele A-Head
Pentru a alinia ghidonul cu roata faţă, procedaţi astfel:
Rotiţi pentru deschidere şuruburile inbus din partea din spate a pipei folosind o cheie inbus în sens
antiorar.

După ce aţi reglat ghidonul, trebuie să reglaţi manetele
rânelor şi schimbătoarelor. Slăbiţi şuruburile inbus de pe
colierele manetelor. Aşezaţi-vă pe şa şi puneţi degetele pe
manete. Rotiţi maneta până când mâna dvs. formează o linie dreaptă cu antebraţul. Strângeţi din nou ferm, în sens
orar, şuruburile de la colierele manetelor. (Pentru cuplurile de strângere a se vedea  Capitolul 30 „Date tehnice“).

Rotiţi bara ghidonului astfel încât ghidonul să ie
exact în unghi drept cu roata faţă.
Strângeţi ferm şuruburile inbus în sens orar cu
o cheie inbus (a se vedea  Capitolul 30 „Date
tehnice“).

I Instrucţiuni de utilizare generale
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9.3.5 Adaptarea înălţimii ghidonului la pipa
reglabilă
La unele tipuri de pipe puteţi modiica înclinaţia ghidonului. Şuruburile de strângere pentru reglarea înclinaţiei
pipei se pot ala lateral pe articulaţie sau pe partea de sus
sau de jos a pipei. Există, de asemenea, modele cu clicheţi
de blocare suplimentari sau cu şuruburi de reglaj suplimentare.

10 Cadrul
Forma cadrului depinde de tipul de bicicletă şi de uncţia
bicicletei. Cadrele sunt executate din diverse materiale,
de exemplu aliaje de oţel sau aluminiu, sau din carbon
(ibră de carbon).

Şurub de reglaj
Şurub inbus
(clichet integrat)

Înclinaţia ghidonului se reglează astfel:
Rotiţi şurubul de strângere cu o cheie inbus cu
două până la trei ture în sens antiorar.
Dacă aveţi un model cu trepte de înclichetare suplimentare, eliberaţi întâi dantura treptelor de înclichetare rotind în continuare şurubul de strângere
în sens antiorar.

Seria cadrului bicicletei este imprimată pe ţeava şeii,
pe capul urcii spate sau pe carcasa lagărului axului
pedalelor.
La bicicletele Pedelec ea se poate găsi şi pe suspensia
motorului. Cu ajutorul seriei cadrului, bicicleta dvs.
poate i identiicată în caz de urt. Pentru identiicarea
clară este important să notaţi întregul număr, în succesiunea corectă.

Dacă aveţi un model cu clichet integrat, slăbiţi
şurubul clichetului. Acesta se găseşte la multe
modele de pipe în partea de jos a pipei.
Înclinaţi pipa la unghiul dorit.
Pentru ixarea pipei, strângeţi şurubul de strângere cu o cheie inbus în sens orar. În cazul în care
cuplurile de strângere sunt indicate pe pipă, respectaţi-le întocmai; în caz contrar, găsiţi un tabel
cu cuplurile de strângere în  Capitolul 30 „Date
tehnice“.
La modelele cu clichet integrat, strângeţi ferm dar
cu atenţie şurubul clichetului în sens orar. Clichetul
trebuie să angreneze în dantură.

Nu circulaţi niciodată cu un cadru deformat sau isurat. Nu încercaţi în niciun caz să reparaţi componentele deteriorate. Acest lucru poate duce la accidente.
Înlocuiţi componentele defecte înainte de a folosi din
nou bicicleta.
După un accident sau o cădere, trebuie să dispuneţi
veriicarea bicicletei dvs. la un atelier specializat înainte de a o folosi din nou. Defecţiunile neidentiicate
la cadru sau componente pot duce la accidente.
Un indiciu pentru un cadru deformat poate i acela că
bicicleta nu merge perfect în linie dreaptă. Dispuneţi
în acest caz reglarea într-un atelier specializat de
biciclete.
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11 Setul de direcţie

12 Furca
Roata faţă este susţinută de urca bicicletei. Furca se compune din două braţe de urcă, capul urcii şi coloana urcii.

Set de direcţie
Setul de direcţie este sistemul de lagăre al urcii în cadru.
Un set de direcţie corect reglat trebuie să se rotească
uşor. El nu trebuie să aibă joc.
Datorită şocurilor de la carosabil, setul de direcţie este
foarte solicitat. El se poate slăbi sau deregla. Dispuneţi
veriicarea cu regularitate a setului de direcţie de către
distribuitorul dvs. specializat (pentru intervale a se vedea
Capitolul 28.1 „Planul de inspecţie“).

Controlul setului de direcţie

Furcă din carbon

Furcă cu suspensie

Majoritatea bicicletelor mountainbike, a bicicletelor de
trekking şi a celor de oraş sunt dotate cu urci cu suspensie. Ele au diverse sisteme de reglaj şi asigură un confort
sporit.
Indicaţii privind uncţionarea, întreţinerea şi îngrijirea
elementelor de suspensie găsiţi în Capitolul 13 „Cadrele cu suspensie şi elementele de suspensie“. Informaţii
speciale privind urca dvs. cu suspensie puteţi obţine din
instrucţiunile producătorului urcii, care se găsesc pe CD,
sau din pagina de Internet a producătorului.

Dacă reglaţi setul de direcţie incorect sau îl strângeţi
prea tare, se poate ajunge la spargeri. De aceea, adresaţi-vă întotdeauna unui atelier specializat.
Dacă circulaţi cu un set de direcţie prea slăbit, se
poate ajunge la deteriorarea inelelor de rulment sau
a urcii.

Nu circulaţi niciodată cu o urcă deteriorată. Nu aveţi
voie să reparaţi o urcă defectă. Acest lucru poate
duce la accidente grave. Înainte de a folosi din nou
bicicleta, luaţi măsuri pentru înlocuirea unei urci
deformate sau cu alte defecţiuni.
Evitaţi salturile pe teren neamenajat şi coborârea de
pe borduri înalte. Aceasta poate duce la defectarea
urcii şi, în consecinţă, la accidente grave.
Veriicaţi cu regularitate ixarea fermă a tuturor şuruburilor de pe urcă. Slăbirea şuruburilor poate duce la
accidente grave.

I Instrucţiuni de utilizare generale
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13 Cadrele cu suspensie şi
elementele de suspensie
13.1

Cadrele cu suspensie posterioară

Dacă doriţi să circulaţi cu bicicleta dvs. în mod deosebit
de sportiv sau de confortabil pe teren neamenajat, probabil că aţi achiziţionat un model cu suspensie integrală. La
aceasta structura posterioară nu este rigidă, ci mobilă pe
lagăre, suspendată elastic şi amortizată cu un amortizor.

obstacole. De aceea el trebuie să cedeze puţin încă de la
aşezarea dvs. pe bicicletă.

13.2 Îngrijirea şi întreţinerea
Puteţi curăţa bicicleta dvs. mountainbike cu suspensie
integrală aşa cum v-aţi obişnuit. Pentru aceasta este bună
apa caldă cu puţin detergent de vase sau un detergent
necorosiv pe care îl puteţi procura de la distribuitorul dvs.
specializat.

Trebuie să evitaţi curăţarea bicicletei cu aparat de
curăţat la înaltă presiune. Datorită presiunii ridicate,
lichidul pătrunde şi în lagărele etanşate şi le distruge.

Cadru cu suspensie integrală
Sunt utilizate diverse tipuri de elemente de suspensie. În
principal amortizoare cu arc de oţel şi amortizoare cu o
cameră de aer care se comprimă la strângere. La amortizoarele de performanţă, amortizarea care stabileşte viteza
la comprimare şi întindere este reglabilă. Această uncţie
este preluată de un sistem de camere şi canale de ulei.
Un asemenea model nu oferă numai siguranţă şi confort
mărite la deplasare, dar necesită şi un tratament special.
În prezentele instrucţiuni de utilizare găsiţi numai indicaţii generale în acest scop. Informaţii şi indicaţii detaliate
găsiţi în instrucţiunile din CD-ul ataşat al producătorului
de amortizoare şi la distribuitorul dvs. specializat.

O sursă importantă de informaţii poate i şi pagina de
Internet a respectivului producător de elemente de
suspensie. Linkuri informative şi utile găsiţi în Capitolul 29 „Lista de linkuri“.

La preluarea noii dvs. biciclete, suspensia trebuie să o
regleze pentru dvs. distribuitorul specializat. Este posibil
ca bicicleta dvs. şi poziţia de şedere să se prezinte altfel
şi să vă simţiţi în timpul mersului altfel decât sunteţi obişnuit. Amortizorul trebuie astfel reglat încât să reacţioneze
moale, dar să nu ajungă la opritoare când se trece peste
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Pistonul amortizorului şi garnitura de etanşare trebuie
şterse cu atenţie cu o lavetă moale, cu ocazia îngrijirii periodice a bicicletei. Dacă pe suprafaţa amortizorului şi pe
garnitura de etanşare aplicaţi ulei pulverizat, de exemplu
de la Brunox, îmbunătăţiţi uncţionarea şi durata de viaţă.
Trebuie să veriicaţi cu regularitate posibilele jocuri la
articulaţiile structurii posterioare. În acest scop, ridicaţi
bicicleta şi încercaţi să deplasaţi lateral roata din spate.
Ridicând roata din spate şi lăsând-o repede din nou pe
sol, puteţi depista jocurile din bucşele de ixare ale amortizorului. Dacă simţiţi joc sau auziţi o bătaie, trebuie să
prezentaţi bicicleta pentru veriicare la un atelier specializat.

Funcţionarea şi ixarea elementelor de suspensie
sunt decisive pentru siguranţa dvs. Din acest motiv,
îngrijiţi şi veriicaţi cu regularitate bicicleta dvs. cu
suspensie integrală.



Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În
caz contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele s-ar putea slăbi (a se vedea Capitolul
30 „Date tehnice“).

14 Lagărul axului pedalelor şi
braţele pedalelor

16 Roţile

Roţile de lanţ sunt piese de uzură. Durata lor de viaţă depinde de diverşi factori, ca de exemplu

16.1 Veriicarea roţilor

• întreţinerea şi îngrijirea
• modul de utilizare
• traseul parcurs.

15 Veriicarea lagărului axului
pedalelor

Roţile realizează legătura dintre bicicletă şi carosabil. Datorită denivelărilor carosabilului şi greutăţii biciclistului,
roţile sunt deosebit de solicitate.
Înainte de livrare, roţile sunt controlate şi centrate cu
grijă. Totuşi spiţele îşi pot modiica uşor poziţia în timpul
primilor kilometri parcurşi.
După primii circa 100 de kilometri, daţi roţile la
veriicat şi centrat la un distribuitor specializat.
Controlaţi apoi cu regularitate întinderea spiţelor
şi luaţi măsuri pentru înlocuirea respectiv centrarea la un distribuitor specializat a spiţelor slăbite
sau deteriorate.

Braţele pedalelor trebuie să ie ixate ferm. În caz
contrar, setul pedalier se poate deteriora.
Deoarece braţele pedalelor se pot slăbi, veriicaţi
cu regularitate ixarea fermă a lagărului axului
pedalelor; pentru aceasta mişcaţi lateral braţele
pedalelor.
Dacă braţele pedalelor prezintă joc, prezentaţi
bicicleta la un atelier specializat pentru control şi
ixare corectă a respectivelor braţe.
Dacă bicicleta dvs. este echipată cu cadru din ibră de
carbon şi o carcasă de lagăr ax pedale pentru un lagăr
ax pedale BB30, aveţi în vedere următoarele:
Există posibilitatea de a monta un adaptor pentru
utilizarea unui lagăr ax pedale cu un ilet BSA obişnuit. Într-un astfel de caz trebuie neapărat să aveţi în
vedere
• că adaptorul poate i montat numai într-un cadru
absolut nedeteriorat. El nu serveşte la repararea
carcaselor BB30 defecte. Dacă el nu este montat corect, se poate deteriora carcasa lagărului
axului pedalelor şi cu aceasta se pierde garanţia.
Lăsaţi montajul unui asemenea adaptor numai pe
seama unui distribuitor specializat.
• că adaptorul nu mai poate i îndepărtat după ce a
fost montat într-un cadru din ibră de carbon.

Roata poate i ixată în diverse moduri în cadru şi urcă.
Pe lângă sistemele cunoscute, la care roata este ixată cu
piuliţele axei sau cu manete de strângere rapidă, există
diverse tipuri de axe lotante. Acestea pot i susţinute prin
înşurubare sau prin diverse tipuri de manete de strângere
rapidă. Dacă bicicleta dvs. este echipată cu o axă lotantă,
vă rugăm să vă informaţi în instrucţiunile de utilizare ataşate ale producătorului sau pe Internet la paginile respectivilor producători.

Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În caz
contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele
s-ar putea slăbi (a se vedea  Capitolul 30 „Date tehnice“).

16.2 Veriicarea butucilor
Pentru a veriica lagărele butucilor, procedaţi în felul următor:
Ridicaţi roata şi rotiţi-o.
Veriicaţi dacă roata continuă să se rotească câteva
ture şi apoi oscilează până la oprire. Dacă se opreşte brusc, lagărul este defect. Acest lucru nu este
valabil pentru roţile din faţă cu dinam în butuc.
Pentru a stabili dacă lagărul butucului are joc, încercaţi să mişcaţi roata în urcă, respectiv în struc-
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tura posterioară, în ambele sensuri, perpendicular
pe direcţia de mers.
În cazul în care constataţi că lagărele au joc sau
roata poate i rotită numai cu efort, apelaţi la un
distribuitor specializat pentru reglarea lagărelor
butucilor.

17 Anvelopele şi camerele
17.1

Anvelopele

Există numeroase tipuri diversiicate de anvelope. Capacitatea de circulaţie pe diverse tipuri de teren şi rezistenţa
la rulare depind de proilul anvelopei.

16.3 Veriicarea jantelor
Dacă utilizaţi o rână pe jantă, janta este supusă unei
uzuri mărite.
Nu umlaţi pneul peste presiunea admisă. În caz contrar, acesta poate exploda.

Dacă o jantă este uzată, ea îşi pierde stabilitatea.
De asemenea, ea devine mai sensibilă la deteriorări.
O jantă deformată, isurată sau ruptă poate duce la
accidente grave. În cazul în care constataţi modiicări
la o jantă a bicicletei dvs., nu mai circulaţi cu această
jantă. Apelaţi mai întâi pentru veriicări la un atelier
specializat.

Umlaţi pneul cel puţin cu presiunea minimă indicată.
Dacă presiunea este prea scăzută, anvelopa se poate
desprinde de pe jantă.
Valoarea presiunii maxime admise, de cele mai multe
ori şi cea a presiunii minime, se găseşte pe lancul
anvelopei.
La înlocuirea pneului utilizaţi numai pneuri de acelaşi
tip, aceeaşi dimensiune şi acelaşi proil. În caz contrar, caracteristicile de rulare pot i inluenţate negativ. Acest lucru poate duce la accidente.

La bicicletele cu mărimea 24" şi peste, jantele sunt
prevăzute cu un indicator de uzură. Pe lancul jantei
se ală o linie de marcaj sau un şanţ, care se întinde
pe întreaga jantă.
Înlocuiţi janta în momentul în care într-un loc al jantei vedeţi că marcajul (şanţuri, puncte colorate) sau
şanţul imprimat a dispărut sau marcajul colorat s-a
estompat.

Anvelopele sunt piese de uzură. Veriicaţi cu regularitate adâncimea proilului, presiunea şi starea lancurilor anvelopei. Înlocuiţi anvelopele uzate înainte de a
utiliza din nou bicicleta.

Dacă marcajul constă într-un şanţ sau în mai multe
puncte pe lancul jantei, înlocuiţi janta de îndată ce
aceste marcaje s-au uzat.
Atenţie la dimensiunile pneului montat. Marcarea
dimensiunilor pneurilor este standardizată.
• Exemplul 1: „46-622“ înseamnă lăţimea pneului
46 mm şi diametrul jantei 622 mm.
• Exemplul 2: „28 × 1.60 inch“ înseamnă diametrul
pneului 28 inch şi lăţimea pneului 1,60 inch.
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Presiunea aerului este dată recvent în unitatea anglo-saxonă PSI. În Capitolul 30 „Date tehnice“ găsiţi
un tabel de conversie a presiunii din PSI în bar.

17.2

Utilizaţi baieuri numai pe jantele prevăzute în acest
scop. Acestea nu au margini proeminente (borduri), ci
o circumferinţă exterioară cu suprafaţă netedă, bombată spre interior Pe aceasta se lipeşte baieul.

Pneuri fără cameră / Tubeless

În special la bicicletele mountainbike moderne, mai rar
la bicicletele de curse, se utilizează în prezent şi pneuri
fără cameră, aşa-numitele „Tubeless Tires“. Ele oferă unele
avantaje, însă trebuie utilizate şi tratate cu atenţie.
Utilizaţi baieurile numai conform procedurilor indicate şi cu presiunea aerului corectă.

Utilizaţi pneuri fără cameră numai pe jantele prevăzute în acest scop. Acestea sunt marcate corespunzător,
de exemplu cu prescurtarea „UST“.
Lipirea baieurilor necesită îndemânare specială şi
multă experienţă. Înlocuiţi întotdeauna baieurile la
un atelier specializat. Informaţi-vă asupra modului
corect de lucru cu baieurile şi asupra înlocuirii în
siguranţă a acestora.
Utilizaţi pneuri fără cameră numai conform procedurilor indicate, cu presiunea aerului corectă şi, dacă este
cazul, cu lichidul de etanşare recomandat.

Pneurile fără cameră pot i îndepărtate de pe jantă numai
fără a utiliza scule; în caz contrar pot apărea neetanşeităţi. Dacă lichidul de etanşare nu mai este suicient pentru
a împiedica un defect, poate i utilizată, după înlăturarea
ventilului, o cameră normală.

17.4 Camerele
Camera este necesară pentru menţinerea presiunii în interiorul pneului. Ea este umlată printr-un ventil.
Există trei tipuri de ventile:

1

17.3

2

3

Baieurile

În special pentru competiţiile sportive există aşa-numitele
„baieuri“. La acestea, camera este inclusă în înveliş, acest
ansamblu este lipit cu un adeziv special pe janta prevăzută special în acest scop. Avantajul baieurilor este o mai
mare rezistenţă la pene şi caracteristici de rulare în regim
de urgenţă mai bune.

1
2
3

Ventil Sclaverand, respectiv ventil de curse
Ventil Schrader, respectiv ventil auto
Ventil Dunlop, respectiv ventil rapid

Toate cele trei tipuri sunt protejate contra murdăriei cu un
căpăcel.
Pentru a umla o cameră cu ventil Sclaverand, respectiv de
curse, procedaţi astfel:
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18 Remedierea penelor de cauciuc
Dacă doriţi să remediaţi o pană de cauciuc, aveţi nevoie
de următoarea dotare:
• Levier din material plastic
• Petice
• Soluţie de cauciuc
• Hârtie abrazivă
Deşurubaţi cu degetele căpăcelul ventilului în sens
antiorar.

• Furtun de rezervă (eventual)

Rotiţi piuliţa striată în sens antiorar.

• Ventil de rezervă (eventual)

Apăsaţi scurt piuliţa striată în ventil cu degetul,
până când iese aer.
Umlaţi camera cu o pompă adecvată.
Înşurubaţi din nou piuliţa striată.
Înşurubaţi în sens orar căpăcelul ventilului pe
ventil.

Solicitaţi din comerţul specializat recomandări privind alegerea pompei adecvate pentru ventilul respectiv.

Pentru a umla o cameră cu ventil Dunlop, respectiv ventil
rapid sau ventil auto, procedaţi astfel:
Deşurubaţi căpăcelul ventilului în sens antiorar.
Umlaţi camera cu o pompă adecvată.
Înşurubaţi în sens orar căpăcelul ventilului pe
ventil.

• Cheie ixă (dacă bicicleta nu este dotată cu manete
de strângere rapidă)
• Pompă
Se recomandă ca, mai întâi, să se demonteze roata defectă. Deschideţi sau îndepărtaţi în prealabil râna. Modul de
lucru în acest scop depinde de tipul rânei dvs.

Citiţi capitolul despre râne înainte de a demonta
râna. În caz contrar aţi putea deteriora sistemul de
rânare şi acest lucru poate provoca accidente.

18.1 Deschiderea rânei
18.1.1 Deschiderea rânei Cantilever sau V
Prindeţi roata cu o mână.
Strângeţi saboţii sau braţele rânei pe jantă.
Eliberaţi cablul de rână din unul din braţele de
rână.

18.1.2 Îndepărtarea rânei hidraulice de pe
jantă
Dacă sunt prevăzute manete de strângere rapidă
pentru rână, demontaţi unitatea de rână (a se
vedea  Capitolul 9.2.2 „Utilizarea manetelor de
strângere rapidă“).
Dacă nu sunt prevăzute manete de strângere rapidă
pentru rână, eliberaţi aerul din pneu.
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18.1.3 Deschiderea rânei cu tracţiune laterală
Desfaceţi maneta de strângere rapidă de pe braţul
de rână sau maneta de rână.
Dacă nu sunt prevăzute manete de strângere rapidă
pentru rână, eliberaţi aerul din pneu. Roata poate
i scoasă acum printre saboţi.

18.1.4 Eliberarea schimbătorului din butuc,
a rânelor cu role, cu tambur sau a
rânelor torpedou
Desfaceţi şurubul clemei de cablu, respectiv maneta de strângere rapidă de la braţul de rână.
La rânele torpedou trebuie să desfaceţi asamblarea cu şurub a braţului de rână cu urca inferioară
spate.

18.2.2 Demontarea roţii spate
Dacă bicicleta dvs. este echipată cu schimbător
pe lanţ, cuplaţi pe cel mai mic pinion. În această
poziţie, mecanismul schimbător nu împiedică
demontarea.
Dacă bicicleta dvs. dispune de manete de strângere
rapidă, desfaceţi-le (a se vedea  Capitolul 9.2.2
„Utilizarea manetelor de strângere rapidă“).
Dacă bicicleta este prevăzută cu piuliţe de axă,
slăbiţi-le cu o cheie ixă adecvată în sens antiorar.
Basculaţi mecanismul schimbător puţin spre spate.
Ridicaţi puţin bicicleta.
Scoateţi roata din cadru.
Dacă roata nu poate i încă scoasă, deschideţi în
continuare maneta de strângere rapidă prin rotirea
contrapiuliţei în sens antiorar.

18.2 Demontarea roţii

Loviţi uşor de sus roata cu palma.

Trebuie avut în vedere că operaţiile descrise mai jos constituie doar un exemplu.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile producătorului respectiv sau să vă adresaţi distribuitorului dvs. specializat.

Roata cade afară.
Pentru exempliicare, se prezintă mai jos demontarea unui
schimbător din butuc Shimano:
Eliberarea cablului schimbător pentru scoaterea roţii spate

18.2.1 Demontarea roţii faţă
Dacă bicicleta dvs. dispune de manete de strângere
rapidă, desfaceţi-le (a se vedea  Capitolul 9.2.2
„Utilizarea manetelor de strângere rapidă“).

Dacă roata faţă este asigurată contra ieşirii afară
prin capete urcă de formă specială, deşurubaţi în
continuare piuliţele prin rotire în sens antiorar.
Când şaibele şi piuliţele nu mai ating capetele
urcii, scoateţi roata din urcă.
Dacă bicicleta dvs. este prevăzută cu siguranţe de
roţi din tablă, deşurubaţi mai departe piuliţele prin
rotire în sens antiorar.
Îndepărtaţi siguranţele una de alta până când ele
nu mai ating capetele urcii.

LOCK

Dacă bicicleta este prevăzută cu piuliţe de axă,
slăbiţi-le cu o cheie ixă adecvată în sens antiorar.

Eliberaţi cablul din braţul schimbător, pentru a
putea scoate roata spate din cadru.

2
-8S

CJ

JA

PA

0

N

Braţ schimbător

1. Poziţionaţi maneta Revo pe 1.
poziţionaţi pe 1

Acum scoateţi roata faţă din urcă.
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2. Trageţi afară cămaşa cablului din suportul cămaşă al braţului schimbător şi scoateţi cablul prin
fanta suportului.

5. Desfaceţi piuliţele de roată şi puneţi-le deoparte. Scoateţi şaibele de siguranţă de pe axa roţii.
6. Scoateţi afară roata spate din canalele capului
urcii.

Suport
Suport cămaşă

18.3 Demontarea pneului şi a camerei

CJ

-8S

20

JA

PA

N

1

Deşurubaţi de pe ventil căpăcelul, piuliţa de ixare
şi eventual piuliţa olandeză. La ventilele Dunlop
sau rapide, scoateţi setul ventil.

Fantă
2

Lăsaţi să iasă aerul rămas din cameră.
1 trageţi afară din suportul cămaşă
2 scoateţi cablul prin fantă

3. Scoateţi şurubul de ixare cablu din rola schimbătorului.

Treceţi lancul pneului cu levierul peste bordura
jantei.

Rolă schimbător

Introduceţi al doilea levier între jantă şi pneu la
cca. 10 cm de primul.

LOCK

Şurub de ixare cablu

Aşezaţi levierul în partea opusă ventilului, la marginea interioară a pneului.

Treceţi pneul peste jantă cu levierul de mai multe ori, până când pneul este eliberat pe întreaga
circumferinţă.

CJ-8S20
JAPAN

Scoateţi camera din pneu.
Dacă este diicilă scoaterea cămăşii cablului din
suportul din braţul schimbător, introduceţi o cheie
inbus de 2 mm sau o spiţă # 14 în oriiciul rolei
schimbătorului şi rotiţi-o pentru eliberarea cablului. Îndepărtaţi apoi în primul rând şurubul de
ixare a cablului din rola schimbătorului, înainte de
a trage cămaşa cablului din suport.

18.4 Lipirea de petice pe cameră
Umlaţi camera.
Pentru a veriica în ce loc este deteriorată camera,
introduceţi-o într-un recipient umplut cu apă.
Împingeţi camera sub nivelul apei. În locul unde
camera este isurată sau găurită, apar bule de aer.

2

3

Îndepărtaţi şurubul de ixare cablu

Trageţi din suportul cămăşii

LOCK

Dacă defectul survine pe drum şi nu puteţi stabili
unde este gaura, umlaţi camera puţin mai tare.
Ea se măreşte şi, datorită presiunii mai ridicate a
aerului care iese, puteţi mai uşor să auziţi unde se
ală gaura.

CJ-8S20
JAPAN

1
Rotiţi rola
schimbător

Oriiciu rolă schimbător

Cheie inbus de 2 mm
sau spiţă # 14

Lăsaţi camera să se usuce.
Faceţi mai aspră suprafaţa camerei în locul defectului, folosind cu atenţie hârtia abrazivă.
Aplicaţi soluţie de cauciuc pe locul respectiv.
Aşteptaţi câteva minute până când soluţia de cauciuc se usucă.
Presaţi puternic peticul de cauciuc pe locul defect.

4. Desfaceţi şurubul braţului de rână şi
îndepărtaţi-l.
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Lăsaţi peticul de cauciuc să se usuce câteva
minute.

18.5 Montarea pneului şi a camerei

Evitaţi pătrunderea corpurilor străine în interiorul
pneului. Camera trebuie să ie în permanenţă fără
cute şi să nu ie strivită. La montarea pneului aveţi în
vedere sensul de rulare. Dacă pneul are un sens de
rulare, acesta este marcat pe lancul pneului.

Asiguraţi-vă că banda de protecţie acoperă niplurile spiţelor şi nu prezintă defecte.
Aşezaţi janta cu un lanc în anvelopă.

18.6.1 Montarea roţii faţă

La montarea roţii faţă respectaţi sensul de rulare al
pneului.

Dacă bicicleta dvs. este echipată cu rână disc, asiguraţi-vă că discurile de rână se ală în poziţia corectă
între garniturile de rânare.

Împingeţi o parte a anvelopei complet în jantă.
Introduceţi ventilul prin oriiciul ventilului din
jantă şi apoi introduceţi camera în anvelopă.

18.6.2 Montarea roţii spate

Împingeţi anvelopa peste lancul jantei.
Trageţi anvelopa energic în mijlocul jantei. Zona
deja montată alunecă în undul jantei.
Veriicaţi din nou aşezarea corectă a camerei.
Împingeţi a doua parte a anvelopei, cu bazele degetelor mari, complet peste bordura jantei.
La ventilele Dunlop şi ventilele rapide: Introduceţi
setul ventil în locaşul său şi înşurubaţi strâns piuliţa olandeză.
Umlaţi puţin camera.
Veriicaţi rotirea fără bătaie a pneului cu ajutorul
inelului de control de pe lancul jantei. Corectaţi
aşezarea anvelopei cu mâna în cazul în care există
bătaie la rotire.
Umlaţi camera până la presiunea recomandată.

18.6.2.1 la bicicletele cu schimbător pe lanţ
Dacă bicicleta este echipată cu schimbător pe lanţ,
pentru montarea roţii spate puneţi din nou lanţul
pe cel mai mic pinion.
Introduceţi roata până la limită şi la mijloc între
capetele urcii.
Strângeţi ferm piuliţele de butuc, respectiv închideţi maneta de strângere rapidă (a se vedea
 Capitolul 9.2.2 „Utilizarea manetelor de strângere
rapidă“).
18.6.2.2 la bicicletele cu schimbător în butuc
Montajul unei roţi cu schimbător în butuc pe cadru
1. Aşezaţi lanţul pe roata de lanţ şi apoi aşezaţi
axa butucului în capul urcii.

18.6 Montarea roţii
JAPAN

CJ-NX10

Trebuie avut în vedere că operaţiile descrise mai jos constituie doar un exemplu.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile producătorului respectiv sau să vă adresaţi distribuitorului dvs. specializat.

Axă butuc
Cap urcă
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2. Aşezaţi şaibele de siguranţă pe cele două părţi
ale axei butucului. Rotiţi braţul schimbător astfel
încât proeminenţele şaibelor de siguranţă să intre
în canalele capului urcii. În acest caz braţul schimbător poate i montat aproape paralel cu urca de
cadru.

La montarea colierului braţului de rână, pentru strângerea şurubul colierului, ţineţi în poziţie ixă piuliţa
colierului cu o cheie de 10 mm.
Cuplu de strângere
2 – 3 Nm

Şaibă de siguranţă (partea stângă)

Braţ schimbător
Canal al
capului urcii
Şaibă de siguranţă
(partea dreaptă)

După montarea colierului braţului de rână, controlaţi
dacă şurubul colierului iese cu 2 până la 3 mm afară
din piuliţă.

N
PA
JA

N
CJ-

Braţ de rână

0

7R

LOCK

X1

Furcă de cadru

Piuliţă colier

Colier braţ de rână

Partea proeminentă trebuie să se ale pe partea
capului urcii.
Aşezaţi şaibele de siguranţă astfel încât proeminenţele să intre exact în canalele capului urcii pe
partea din faţa sau din spate a axei butucului.

2 – 3 mm

Şurub colier
(M6 × 16 mm)

3. Întindeţi lanţul şi ixaţi roata pe cadru cu piuliţele înundate.
Cuplu de strângere
30 – 45 Nm

5. Înainte de a folosi râna torpedou, veriicaţi dacă
aceasta uncţionează corect şi dacă roata se roteşte
uşor.

JA

PA

N

CJ-

10

LOCK

7R

NX

Piuliţă înundată
Şaibă de siguranţă

4. Aşezaţi corect braţul de rână cu colierul său pe
urca de cadru.

Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În caz
contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele
s-ar putea slăbi (a se vedea  Capitolul 30.3 „Cupluri
de strângere pentru şuruburi şi piuliţe“).

Piuliţă colier
Braţ de rână

Şurub colier

Agăţaţi cablul de rână şi ixaţi-l sau închideţi maneta de strângere rapidă pentru rână.
Colier braţ de rână
Furcă de cadru

Veriicaţi dacă garniturile de rânare ating suprafeţele de rânare.
Veriicaţi dacă braţul de rână este ixat sigur.
Executaţi o probă de rânare.
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Montajul cablului schimbător la schimbătoarele din butuc
Aşezaţi cablul pe rola schimbător astfel încât piuliţa de ixare cablu să ie orientată spre exterior,
către capul urcii. Împingeţi partea aplatisată a
şaibei de ixare în partea deschisă a rolei schimbător.

Aşezaţi cablul pe rola schimbător ca în igură. Trageţi cablul prin fanta din suportul de pe braţul
schimbător şi introduceţi capătul cămăşii ix în
suportul de cămaşă.

LOCK

Partea aplatisată a
şaibei de ixare

CJ-8

S20

JAPA
N

Cablu schimbător
Piuliţă de ixare
cablu

Rolă schimbător

Parte deschisă
a rolei schimbător

Suport

Rolă schimbător
Suport
Suport cămaşă
CJ

LOCK

-8S
20

JA
PA
N

2

CJ-8S20
JAPAN

Fantă
1

Rotiţi cablul cu 60° la dreapta şi ixaţi-l pe cârlig.
1 trageţi prin fantă
2 introduceţi în suportul de cămaşă

Cârlig
LOCK
CJ-8S20

Rotiţi
cu 60°

JAPAN

Dacă vă este mai simplu, introduceţi mai întâi cămaşa cablului în suportul de cămaşă. Rotiţi apoi
rola schimbător cu ajutorul unei chei inbus de 2
mm sau al unei spiţe # 14, pe care o introduceţi în
oriiciul rolei. Astfel treceţi şurubul de ixare cablu
corect în partea deschisă a rolei schimbător.
1
3
LOCK
CJ-8S20
JAPAN

2
Oriiciu rolă
schimbător
Cheie inbus de 2 mm
sau spiţă # 14
1 introduceţi în suportul de cămaşă
2 rotiţi rola schimbător
3 introduceţi şurubul de ixare cablu
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19 Schimbătoarele de viteze
Controlaţi dacă s-a introdus corect cablul în ghidajul
rolei schimbător.

LOCK

LOCK
CJ-8S20

CJ-8S20

JAPAN

JAPAN

Ghidare corectă

Ghidare greşită

19.1 Schimbătorul pe lanţ
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu folosirea componentelor de schimbător tipice, uzuale, pentru bicicletele
mountainbike, tot-teren, de cros sau cursiere. Pentru componentele care diferă faţă de acestea, se găsesc indicaţii
separate pe CD sau pe Internet, pe paginile producătorilor
respectivi. Pentru întrebări privind montarea, reglarea,
întreţinerea şi utilizarea, vă rugăm să vă adresaţi unui
distribuitor specializat de biciclete.

În cazul componentelor de schimbător slăbite, uzate,
defecte sau reglate greşit, există pericol de accidentare pentru biciclist. Înlocuiţi întotdeauna schimbătorul
de viteze la un atelier specializat.

• Contactaţi distribuitorul specializat în orice caz
dacă lanţul sare în timpul mersului de pe foi sau
de pe pinioane, sau dacă
• apar zgomote neobişnuite sau
• schimbarea vitezelor nu uncţionează ireproşabil
sau
• mecanismul schimbător, schimbătorul faţă sau
alte componente ale schimbătorului sunt slăbite,
defecte, deformate sau
• zalele lanţului sunt defecte sau uzate.
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19.1.1 Utilizarea manetei schimbător
Lanţul nu trebuie să se ale în acelaşi timp în faţă pe
cea mai mică foaie şi în spate pe pinionul exterior cel
mai mic. De asemenea, lanţul nu trebuie să se ale în
acelaşi timp în faţă pe cea mai mare foaie şi în spate
pe pinionul interior cel mai mare. În aceste cazuri,
lanţul ar putea să sară.
În timp ce schimbaţi vitezele, nu trebuie să pedalaţi
în sens invers deoarece puteţi deteriora schimbătorul
de viteze.

19.1.1.1 Manete schimbător pentru cursiere
Manetele schimbător Shimano
Manetă b
de la foaia
mare la foaia
mică
Manetă a
de la foaia
mică la foaia
mare

Manetă
a

Executaţi reglajele la schimbătorul de viteze numai
în paşi mici şi cu multă atenţie. În urma reglajelor
greşite, lanţul poate sări de pe pinion şi aceasta poate duce la căderi. Dacă nu sunteţi sigur, apelaţi la un
atelier specializat pentru aceste lucrări.

Manetă b
de la foaia
mare la foaia
Manetă mică
b
Manetă
a

Chiar şi la un schimbător reglat optim se pot produce
zgomote în cazul unei poziţii extrem de oblice a lanţului. Acest lucru nu constituie un defect şi nu dăunează
transmisiei. În momentul în care lanţul merge mai
puţin înclinat, zgomotul nu va mai apărea.

Manetă a
de la foaia
mică la foaia
mare

Maneta a: Schimbare pe o foaie mai mare
Maneta b: Schimbare pe o foaie mai mică

Toate manetele revin la eliberare în poziţia iniţială.

Nu circulaţi fără apărătoare de spiţe. Dacă nu este
montată o apărătoare de spiţe, trebuie să o montaţi
dvs. În caz contrar, lanţul sau schimbătorul pot intra
între pinion şi spiţe.
Cuplaţi cu maneta schimbătorului numai cu mare
atenţie în cea mai joasă viteză (cel mai mare pinion).
În caz contrar, schimbătorul de viteze ar putea ajunge
la spiţe şi ar putea să le deterioreze.
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Acţionarea manetei schimbătorului spate
Maneta a: Schimbare pe un pinion mai mare
Maneta a se înclichetează în poziţiile 1, 2 şi 3.

Manetă
a

Maneta b se deplasează împreună cu maneta a, la
acţionarea acesteia. Evitaţi totuşi orice apăsare pe
maneta b. În mod corespunzător trebuie evitată orice
apăsare pe maneta a la acţionarea manetei b. Acţionarea simultană a ambelor manete are ca urmare rămânerea vitezelor pe aceeaşi poziţie.

3. poziţie de clic
Poziţie iniţială
manetă a

2. poziţie de clic
1. poziţie de clic

1. Schimbare cu o treaptă
pe pinionul imediat mai
mare.
Exemplu: Schimbare de la
a treia la a patra viteză

Maneta a: Schimbare pe o foaie mai mare

Manetă
a

2. Schimbare cu două
trepte pe un pinion mai
mare.
Exemplu: Schimbare de la
a treia la a cincea viteză

Poziţie iniţială
manetă a

Acţionare
completă manetă
schimbător faţă

3. Schimbare cu trei
trepte pe un pinion mai
mare.
Exemplu: Schimbare de la
a treia la a şasea viteză

Acţionare efectiv
realizată

Dacă deplasarea manetei nu are ca efect o schimbare completă a foii,
trebuie acţionată din nou maneta cu valoarea (X') pentru a executa
cursa lipsă (X) a manetei şi a realiza astfel schimbarea vitezei.

Maneta b: Schimbare pe un pinion mai mic. La o singură
apăsare a manetei b se schimbă cu o treaptă pe pinionul
mai mic imediat următor.

Manetă
b

Acţionarea manetei schimbătorului faţă

Manetă
b

Poziţie iniţială
manetă b

Acţionare completă manetă schimbător faţă
Poziţie iniţială
manetă b

Poziţie de clic
Poziţie de clic

Maneta b: Schimbare de pe foaia mijlocie pe foaia cea mai mică.
1. Schimbare cu o treaptă
pe pinionul imediat mai
mic.
Exemplu: Schimbare de la
a patra la a treia viteză
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Maneta b se deplasează împreună cu maneta a, la acţionarea acesteia. Evitaţi totuşi orice apăsare pe maneta b.
În mod corespunzător trebuie evitată orice apăsare pe
maneta a la acţionarea manetei b. Acţionarea simultană
a ambelor manete are ca urmare rămânerea vitezelor pe
aceeaşi poziţie.

Acţionarea manetei schimbătorului faţă cu corecţie
(minimizarea zgomotului), opţională
Procesele de schimbare
Maneta a: Schimbare pe o foaie mai mare

Manetă
a

Poziţie iniţială
manetă a

Acţionare
completă manetă
schimbător faţă

Corecţia (minimizarea zgomotului)
În uncţie de poziţie, după schimbare, lanţul poate reca
pe placa de ghidare lanţ interioară sau exterioară a schimbătorului faţă şi poate produce zgomote. Apăsaţi în acest
caz uşor maneta a sau maneta b, pentru a deplasa schimbătorul faţă până când nu mai atinge lanţul.
Acest procedeu este numit „corecţie“ („trimming“). Corecţia este posibilă când lanţul se ală pe foaia mare, cea
mijlocie sau cea mică.
Dacă efectuaţi corecţia într-una din poziţiile următoare,
zgomotele dispar complet.

Acţionare efectiv
realizată

Dacă deplasarea manetei nu are ca efect o schimbare completă a foii,
trebuie acţionată din nou maneta cu valoarea (X') pentru a executa
cursa lipsă (X) a manetei şi a realiza astfel schimbarea vitezei.

Maneta b: Schimbare de pe foaia mijlocie pe foaia cea mai
mică.

Manetă
b

Poziţie iniţială
manetă b

Acţionare completă manetă schimbător faţă
Poziţie de clic
Poziţie de clic
O primă oprire cu clic în timpul schimbării cu maneta b anunţă începerea corecţiei (mecanismul de prevenire a zgomotului). O a doua
oprire cu clic, mai pronunţată, marchează realizarea completă a
procesului de schimbare. După corecţie, cu încă o apăsare, se încheie
procesul de schimbare.
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CORECŢIE
POZIŢIE LANŢ
Foaie mare

SEMNALARE

ACŢIONARE
MANETĂ

Lanţul atinge placa
exterioară de ghidare a
lanţului

Manetă
a

Pinioane
mai mici

DEPLASARE SCHIMBĂTOR FAŢĂ

Corecţie

Placă exterioară de
ghidare lanţ

înainte de corecţie

după corecţie

Deplasare schimbător faţă

Foaie
mijlocie

Pinioane
mai mici
Foaie
mică
Poziţie
de clic
Lanţ

(Contact)

Pinioane
mai mici
Foaie mare

Lanţul atinge placa
interioară de ghidare a
lanţului

Manetă
b

Corecţie

Placă interioară de
ghidare lanţ

înainte de corecţie

Pinioane
mai mari
Foaie
mijlocie

Pinioane
mai mari
Foaie
mică
Poziţie
de clic
Lanţ
Pinioane
mai mari
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după corecţie

Deplasare schimbător faţă
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(Contact)

Manetele schimbător SRAM

Reglarea domeniului de rotire
Domeniul de rotire a manetelor de schimbător şi de rână
poate i reglat individual după mărimea mâinii dvs.

0°

X°
Clic

XX°

Clic
Clic
Clic

0

Maneta schimbător spate: Pentru a cupla într-o viteză ce
implică mai mult efort (o viteză mai mare), apăsaţi maneta mică uşor spre interior, până când auziţi sau simţiţi un
clic. Pentru a cupla într-o viteză ce implică un efort mai
mic (o viteză mai mică), apăsaţi maneta mică în continuare spre interior, până când auziţi sau simţiţi un al doilea
clic. Puteţi schimba în jos până la trei trepte deodată.
Maneta schimbător faţă: Pentru a schimba de pe foaia
mică pe cea mare, împingeţi maneta mică la maximum
spre interior. Pentru a schimba în jos de pe foaia mare pe
cea mică, apăsaţi maneta mică la mijloc până când auziţi
sau simţiţi un clic clar.

Pentru a evita recarea lanţului în poziţiile extreme,
maneta schimbător faţă este echipată cu o uncţie de
corecţie pentru schimbătorul faţă. Puteţi efectua corecţia când lanţul se ală pe foaia mare.

Reglaţi mai întâi raza de acţiune pentru maneta
schimbător şi apoi ajustaţi maneta de rână până
când limitatorul manetei de rână atinge maneta
schimbător. Prin aceasta se asigură ca maneta de
rână să nu poată lovi maneta schimbător care
revine în poziţia iniţială datorită forţei arcului.
Pentru reglarea razei de acţiune a manetei
schimbător, împingeţi-o spre interior pentru a
avea acces la şurubul de reglaj al razei de acţiune. Apăsaţi şurubul de reglaj cu un dorn sau cu
unghia spre interior şi rotiţi-l în sens antiorar,
pentru a aduce maneta schimbător mai aproape
de ghidon.

19.1.1.2 Manetele schimbător la biciclete mountainbike, de
trekking şi de turism
Manete schimbător standard
Ambele manete a şi b revin întotdeauna după acţionare în
poziţia iniţială. La acţionarea unei manete trebuie întotdeauna ca braţul pedalei să se rotească.
Acţionarea manetei schimbătorului faţă
Poziţie iniţială a manetei a

Pentru a cupla schimbătorul faţă în poziţia de corecţie, apăsaţi maneta mică uşor spre interior, până când
auziţi sau simţiţi un uşor clic.

Schimbarea de pe o foaie mică pe una mai mare
La o singură acţionare a manetei a se trece de pe o foaie
mică pe una mai mare.
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Acţionare completă manetă schimbător faţă
Poziţie de clic
Acţionare corecţie
Poziţie de clic
H b l (B)
Manetă

b

Schimbarea de pe o foaie mare pe una mai mică
La o singură acţionare a manetei b se trece de pe o foaie
mare pe una mai mică.
Acţionarea manetei standard pentru schimbător spate
Poziţie iniţială a manetei a
1

Manetă
b

O primă oprire cu clic în timpul schimbării cu maneta b
semnalează începerea corecţiei (mecanismul de prevenire
a zgomotului). O a doua oprire cu clic marchează realizarea completă a procesului de schimbare. Sistemul de prevenire a zgomotului nu mai produce clic după realizarea
corecţiei, astfel încât se mai pot auzi numai poziţiile de
înclichetare de la schimbarea pinioanelor.

2

Poziţie lanţ

Deplasare schimbător faţă

Schimbarea de pe un pinion mic pe unul mai mare
Pentru schimbarea cu o singură treaptă, împingeţi maneta
a în poziţia 1. Pentru schimbarea cu două trepte, împingeţi maneta în poziţia 2. În acest mod pot i schimbate
maximum 3 trepte.

Dacă lanţul se ală pe cea mai mare foaie şi pe cel mai
mare pinion, lanţul reacă de schimbătorul faţă, ceea ce se
observă prin zgomote caracteristice. Schimbătorul faţă
poate i deplasat puţin spre interior printr-o uşoară apăsare a manetei b până la poziţia de înclichetare, pentru a nu
se mai produce zgomote.
Mânerele rotative
Pentru a schimba cu o singură treaptă, rotiţi mânerul rotativ cu o poziţie spre faţă sau spre spate.

Forţă la pedală
în Abnehmende
scădere

Forţă la pedală
Zunehmende
în creştere

Pedalkraft

Pedalkraft

Manetă
b
Abnehmende

Schimbarea de pe un pinion mare pe unul mai mic
La o singură acţionare se trece pe un pinion mai mic.

Pedalkraft
Forţă
la pedală
în scădere

Zunehmende
Pedalkraft

Forţă la pedală
în creştere

Dacă doriţi să schimbaţi mai multe trepte deodată, rotiţi
mânerul cu un număr corespunzător de poziţii în direcţia
dorită.
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Mecanismul schimbător
Şurubul de reglaj se poate găsi de asemenea pe maneta schimbător sau pe cadru.
Lăsaţi întreţinerea, înlocuirea sau reglarea schimbătorului de pe lanţ al bicicletei dvs. în sarcina distribuitorului specializat.

Şurub de reglaj

Reglaj in / mecanism schimbător

B

Acţionaţi maneta schimbător, pentru a trece lanţul de pe
cel mai mic pinion pe al doilea pinion. Preluaţi apoi săgeata cablului schimbător cu maneta schimbător şi rotiţi
braţul pedală.
Dacă lanţul sare
pe al treilea
pinion:

Şurub de
reglaj

Rotiţi şurubul de reglaj în sens orar până când
lanţul sare înapoi pe al doilea pinion.
Dacă apar zgomote:

Şurub de
reglaj

Rotiţi şurubul în sens antiorar până când lanţul
reacă de al treilea pinion.

A

Şurub de reglaj cămaşă

Reglajul optim
Când săgeata cablului schimbător
este preluată cu maneta schimbător,
dacă reglajul este optim, lanţul trebuie să rece de al treilea pinion şi
să producă un zgomot.
Lăsaţi liberă maneta schimbător în viteza a doua şi rotiţi
braţul pedală.
Dacă lanţul reacă de pinionul al treilea, trebuie să rotiţi
puţin şurubul de reglaj în sens orar, până când nu se mai
aud zgomote de recare.
Pentru o uncţionare SIS optimă trebuie să ungeţi toate
componentele cu uncţie de transmisie de putere.

Dacă lanţul se ală în poziţia indicată, el se poate reca de foi sau de schimbătorul faţă şi poate produce
zgomote. În acest caz puteţi să schimbaţi lanţul pe
pinionul imediat mai mare sau pe următorul.

Foi

Pinioane
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Curăţarea
Dacă este posibil, nu utilizaţi detergenţi pentru
lanţ. În cazul utilizării unor detergenţi precum produsele antirugină, se poate spăla ungerea lanţului,
ceea ce poate duce la defecţiuni în uncţionare.
Foile şi pinioanele trebuie curăţate periodic cu un
detergent neutru.
Trebuie să curăţaţi periodic schimbătorul spate, iar
piesele mobile (mecanismul şi rolele) trebuie unse
cu regularitate.

19.2 Schimbătorul din butuc
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu utilizarea componentelor de schimbător tipice şi uzuale ale unei biciclete
de oraş sau de trekking, echipate cu schimbător în butuc.
Pentru componentele care diferă de acestea, se găsesc
indicaţii separate sau instrucţiuni ataşate aferente.
Pentru întrebări privind montarea, reglarea, întreţinerea
şi utilizarea, vă rugăm să vă adresaţi unui distribuitor
specializat de biciclete.

Vitezele se pot schimba în timpul pedalării. În cazuri
rare, datorită roţilor dinţate şi clicheţilor din interior,
se pot produce zgomote de schimbare fără importanţă.
Dacă roata se roteşte cu diicultate, trebuie să înlocuiţi saboţii de rână sau să ungeţi butucul. Acest lucru
trebuie executat de un atelier specializat.
Dacă lanţul sare în timpul mersului de pe roţile de
lanţ, trebuie imediat întins lanţul. Dacă s-a epuizat
domeniul de reglaj, trebuie înlocuite roţile de lanţ şi
lanţul.

19.2.1 Acţionarea schimbătorului din butuc
19.2.1.1 Maneta Shimano 7- / 8-viteze
Rotiţi maneta schimbător rotativă pentru a cupla în
toate cele 8 (7) viteze.

• Forţă crescătoare la pedală (rezistenţă crescătoare)
 aişaj către 8 (7)
La montarea butucului pe cadru, trebuie montate
şaibele de siguranţă corecte pe cele două părţi, iar
piuliţele de butuc trebuie strânse ferm cu cuplul de
strângere prescris (a se vedea  Capitolul 30 „Date
tehnice“).
Dacă şaibele de siguranţă sunt puse numai pe o singură parte sau piuliţele de butuc nu sunt strânse corect,
poate apărea o uncţionare defectuoasă a butucului:
el poate i antrenat în rotaţie o dată cu roata. Este posibil ca, din acest motiv, ghidonul să ie tras de cablul
schimbător într-o parte, ceea ce poate avea ca urmare
un accident grav.

Aişaj

Indicator
Manetă Revo

• Forţă descrescătoare la pedală (rezistenţă descrescătoare)
 aişaj către 1
Aceste indicaţii pentru utilizarea mânerului schimbător
rotativ se pot aplica în mod similar pentru mânerele rotative de la alţi fabricanţi
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19.2.2 Reglarea vitezelor la un schimbător în
butuc Shimano
Exempliicată pe un butuc cu schimbător 7/8.
Puneţi maneta schimbător pe 4.
Veriicaţi dacă liniile de marcaj galbene de pe suport şi rolă schimbător sunt faţă în faţă.

Rotiţi şurubul de reglaj al cablului de la maneta
schimbător pentru a aduce marcajele galbene faţă
în faţă. Treceţi apoi maneta Revo de pe 4 pe 1 şi
din nou înapoi pe 4. Veriicaţi dacă marcajele galbene mai sunt faţă în faţă.
Şurub de reglaj cablu

Linii de marcaj galbene

Poziţionaţi pe 4

JA

PA

LOCK

20
-8S
CJ N

Pe braţul schimbător există marcaje galbene în două locuri. Utilizaţi linia care este mai uşor de văzut.
Bicicletă în poziţie normală
Aliniaţi pe un marcaj
Rolă schimbător

LOCK
CJ-8S20
JAPAN

Suport

Bicicletă în poziţie răsturnată
Aliniaţi pe un marcaj
Rolă schimbător

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

Suport
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20 Lanţul

20.1 Întreţinerea lanţurilor

Există două tipuri de bază de lanţuri pentru biciclete:

Lanţurile sunt piese de uzură. Lanţurile bicicletelor cu
schimbător în butuc se uzează după cca. 3000 km, iar la
cele cu schimbător pe lanţ după aproximativ 2000 km.

• lanţul de bicicletă lat (½ × 1 / 8") pentru schimbătoare în butuc şi
• lanţul de bicicletă îngust pentru schimbătoare pe
lanţ. Acestea sunt de diverse lăţimi, în uncţie de
numărul de pinioane ale setului utilizat. Utilizaţi
pentru bicicleta dvs. numai lanţuri aprobate exact
pentru numărul de pinioane cu care aceasta este
echipată.

Curăţaţi şi ungeţi lanţul dvs. cu regularitate.
În cazul unui schimbător pe lanţ, pentru a evita o
uzură prematură a acestuia, utilizaţi, pe cât posibil, trepte de viteze cu înclinare redusă a lanţului.

Pentru a veriica uzura lanţului, procedaţi în felul următor:
Prindeţi partea de lanţ care este aşezată pe foaie
între degetul mare şi arătător.
Îndepărtaţi lanţul de foaie. Dacă lanţul se ridică
vizibil, el este uzat şi trebuie înlocuit cu unul nou.
În cazul schimbătorului în butuc, întinderea lanţului trebuie astfel reglată încât săgeata lanţului
între foaie şi pinion să prezinte un joc vertical de
unu până la doi centimetri.

Dacă doriţi să refaceţi întinderea lanţului, procedaţi după
cum urmează:
Slăbiţi piuliţele roţii spate.
Trageţi roata spre spate în capul urcii, până când
lanţul mai are numai jocul admis.
Strângeţi cu grijă în sens orar toate şuruburile
slăbite.

Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În caz
contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele
s-ar putea slăbi (a se vedea  Capitolul 30 „Date tehnice“).
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Un lanţ uzat se poate rupe şi poate produce căderea
de pe bicicletă. Înainte de a folosi din nou bicicleta,
apelaţi la un distribuitor specializat în vederea înlocuirii lanţului uzat.

21 Frânele, manetele de rână şi
sistemele de rânare
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu întreţinerea şi
utilizarea componentelor de rână tipice şi uzuale, pentru
bicicletele mountainbike, tot-teren, de cros sau cursiere.
Pentru componentele care diferă de acestea, se găsesc
indicaţii separate sau instrucţiuni ataşate aferente. Pentru
întrebări privind montarea, reglarea, întreţinerea şi utilizarea, vă rugăm să vă adresaţi unui distribuitor specializat de biciclete.

21.1

Indicaţii importante şi măsuri de
precauţie

„Bicicletele trebuie să aibă 2 râne independente una
de alta“ conform regulamentelor de circulaţie din
majoritatea ţărilor europene. Informaţi-vă asupra
regulamentului din ţara dvs. şi respectaţi-l.

Lăsaţi lucrările de întreţinere la râne în seama unui
atelier specializat.
Nu aplicaţi lichide uleioase pe garniturile de rânare,
suprafeţele de rânare ale jantelor, saboţii de rână
sau discurile de rână. Acest lucru ar inluenţa negativ
capacitatea rânelor.

Garniturile de rânare şi saboţii din cauciuc nu trebuie să
intre în contact cu ulei sau vaselină. Dacă garniturile de
rânare şi saboţii din cauciuc au intrat în contact cu ulei
sau vaselină, acestea trebuie înlocuite deoarece capacitatea de rânare este puternic afectată.

Strângeţi toate şuruburile cu cuplul prescris. În caz
contrar, şuruburile s-ar putea rupe şi componentele
s-ar putea slăbi (a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).

Cablurile de rână sunt piese de uzură. Veriicaţi cu
regularitate starea de uzură şi, dacă este cazul, înlocuiţi cablurile.
Controlaţi cablul dacă nu prezintă rugină sau destrămări şi înlocuiţi-l dacă se găseşte vreun defect. În
cazul în care cablul nu este înlocuit, se pot produce
anomalii în uncţionarea rânei.

Există diverse tipuri de râne, în uncţie de domeniul de
utilizare:
• râne în butuc,
• râne disc şi
• râne pe jantă.
Acţionarea rânelor poate i mecanică sau hidraulică.

Saboţii de rână şi garniturile de rânare sunt piese de
uzură. Controlaţi cu regularitate starea de uzură. Aceasta
se poate recunoaşte după marcaje. De exemplu, şanţurile
de pe sabotul de rână nu mai sunt vizibile. Înlocuiţi întotdeauna simultan ambii saboţi de rână.
Trebuie să utilizaţi numai piese de schimb originale. În
caz contrar, se poate ajunge la înrăutăţirea uncţionării
sau la defectarea bicicletei.
Pentru a obţine o împerechere de ricţiune corectă, utilizaţi numai garnituri de rânare potrivite cu janta. În caz
contrar, consecinţa ar i distanţe de rânare mărite şi o
uzură accentuată. În special la jantele din carbon, este
permisă utilizarea numai a garniturilor special prevăzute
pentru acestea.

În mod normal, în cazul schimbătorului în butuc,
maneta care acţionează râna din faţă este amplasată
pe partea dreaptă a ghidonului, iar în cazul schimbătorului pe lanţ, ea este plasată pe partea din stânga a
ghidonului. Asiguraţi-vă asupra poziţiei manetelor de
rână înainte de a porni la drum.
Dacă doriţi să ixaţi manetele de rână în părţile opuse
ale ghidonului, respectaţi instrucţiunile de utilizare
sau adresaţi-vă unui distribuitor specializat.
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21.2 Manetele de rână

21.3.1 Frânele cu tambur şi rânele cu role
(Roller-Brake)

21.2.1 Manetele de rână standard

La rânele cu role şi la cele cu tambur, forţa de rânare
este transmisă de la maneta rânei, printr-un cablu, la
sistemul de rânare. În cazul unei solicitări continue pe
o durată mai lungă, rânele cu role sau cele cu tambur se
încălzesc puternic. Prin aceasta, capacitatea de rânare
scade şi râna poate ieşi complet din uncţiune. Adaptaţivă corespunzător modul de conducere.

În varianta standard, bicicleta este dotată cu o manetă
de rână adecvată. Veriicaţi cu regularitate dacă maneta
de rână nu ajunge până pe ghidon când o acţionaţi. Împingeţi bicicleta înainte, cu maneta de rână acţionată,
şi determinaţi dacă mai există încă suicientă capacitate
de rânare. Dacă bicicleta poate i uşor deplasată înainte,
trebuie să reglaţi cablul de rână sau să înlocuiţi garnitura
de rânare.

Frânele cu role şi cele cu tambur necesită o manetă de
rână special adaptată.

Şurub de reglaj
suplimentar
cablu de rână

Şurub de reglaj
distanţă manetă

Şurub de ixare

Veriicaţi cu regularitate dacă şuruburile de pe
maneta de rână sunt bine strânse.
Dacă este cazul, strângeţi-le în sens orar. Cuplul
corect de strângere se poate găsi în  Capitolul 30
„Date tehnice“.

21.3 Frânele în butuc
Frânele în butuc nu necesită aproape deloc întreţinere,
întrucât corpul de rânare se ală în interiorul butucului.

Acţionaţi energic râna faţă, respectiv râna spate,
aşa cum aţi face în cazul unei rânări puternice în
timpul mersului. Împingeţi bicicleta înainte. Roata
din spate trebuie să se blocheze. Roata din faţă
trebuie să râneze aşa de tare, încât bicicleta începe să se basculeze spre faţă.
Ungeţi cu regularitate cablul.

În cazul unei solicitări continue pe o durată mai lungă, rânele din butuc se încălzesc puternic. Din această cauză, capacitatea de rânare scade până când
râna poate ieşi complet din uncţiune. Adaptaţi-vă
corespunzător modul de conducere.

Garniturile de rânare sunt piese de uzură. Prezentaţi
cu regularitate garniturile de rânare ale rânelor torpedou, rânelor cu role şi rânelor cu tambur pentru
control la un atelier specializat şi, dacă este cazul,
dispuneţi înlocuirea lor.
După o staţionare mai îndelungată, datorită ruginii
supericiale din tamburul de rână, poate apărea o
capacitate de rânare sporită. De aceea, la începutul
drumului, rânaţi uşor de câteva ori pentru a curăţa
rugina supericială. Astfel se evită o blocare neaşteptată a rânei.
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21.3.2 Frâna torpedou
Evitaţi, la coborârile lungi, să acţionaţi neîntrerupt
râna torpedou deoarece piesele interioare se pot
încălzi foarte puternic, ceea ce duce la o diminuare a
capacităţii de rânare. La coborârile lungi şi cu pantă
mare, utilizaţi neapărat a doua rână (râna din faţă)
în mod alternat, pentru a se putea răci râna spate.
Deoarece tamburii de rână se pot încălzi puternic
după rânări mai îndelungate, ei nu trebuie să ie
atinşi timp de cel puţin 30 de minute după terminarea
cursei.
Tambur de rână

În cazul rânelor torpedou, forţa de rânare se transmite la
sistemul de rânare de la picior prin lanţ. În cazul unei solicitări de durată, rânele torpedou se încălzesc puternic.
Prin aceasta, capacitatea de rânare scade şi râna poate
ieşi complet din uncţiune. Adaptaţi-vă corespunzător
modul de conducere.

Frâna torpedou este acţionată prin apăsarea pedalei în sens invers. În uncţie de poziţia picioarelor,
respectiv a braţelor pedalelor, forţa de acţionare a
rânei torpedou diferă. Când braţele pedalelor sunt
la verticală, respectiv unul din picioarele dvs. se ală
complet sus şi unul complet jos pe pedale, nu puteţi
râna puternic. Poziţionaţi orizontal braţele pedalelor
când doriţi sau când trebuie să iţi pregătit pentru
rânare.

Frânarea cu râna torpedou se poate doza bine. Capacitatea completă de rânare se atinge numai după o
perioadă de rodaj.
Acţionaţi râna cu atenţie, pentru a vă adapta şi a
obţine un simţ al decelerării când folosiţi râna torpedou.
După o staţionare mai îndelungată, datorită ruginii
supericiale din tamburul de rână, poate apărea o
capacitate de rânare sporită. De aceea, după o staţionare mai îndelungată, la începutul drumului, rânaţi
uşor de câteva ori pentru a curăţa rugina supericială.
Astfel se evită o blocare neaşteptată a rânei.
Încălzirea prea puternică a butucului poate duce la
pierdere de lubriiant şi, deci, la un efect de rânare
prea brusc. În astfel de cazuri, râna trebuie veriicată
la un atelier specializat.
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21.4 Frânele pe jantă

Frânele V au o capacitate de rânare foarte ridicată.
Familiarizaţi-vă cu râna V şi aplicaţi numai în mod
dozat forţa de rânare. Exersaţi rânări de urgenţă
până când stăpâniţi în siguranţă bicicleta dvs., chiar
şi în cazul rânărilor foarte puternice.

21.4.2 Reglarea distanţei garniturii de rânare
faţă de jantă
Pentru reglarea distanţei garniturii de rânare faţă de
jantă, rotiţi şurubul de reglaj al cablului. Pentru creşterea
distanţei garniturii de rânare rotiţi şurubul spre interior
(în sens orar). Pentru micşorarea distanţei garniturii de
rânare rotiţi şurubul spre exterior (în sens antiorar). Distanţa dintre saboţii de rână şi jantă trebuie să ie de cca.
1 mm.
Reglarea cablului
Şurub de reglaj cablu

Utilizarea necorespunzătoare a elementelor de suspensie suplimentare (modulatoare de putere) în sistemul
de rânare poate duce la căzături grave. Capacitatea de
amortizare necesară a modulatorului de putere depinde
de greutatea totală a bicicletei.
Dacă saboţii de rână sunt atât de tociţi încât nu mai puteţi recunoaşte crestăturile, ei trebuie înlocuiţi într-un
atelier specializat.

La rânele V

21.4.1 Reglarea rânei
Frânele de pe bicicleta dvs. sunt reglate corect din fabrică
sau de către distribuitorul dvs. Distanţa dintre sabotul
de rână şi jantă este de cca. 1 - 1,5 mm. Saboţii de rână
sunt supuşi însă uzurii, astfel încât această distanţă creşte
în continuu şi, din această cauză, cursa manetei de rână
se lungeşte. În consecinţă, rânele trebuie controlate la
intervale regulate şi trebuie reglate în cazul în care cursa
manetei de rână devine prea mare sau râna nu mai poate
lucra eicient.

Controlaţi râna în felul următor:
Acţionaţi energic maneta rânei faţă şi apoi cea a
rânei spate, aşa cum aţi face în cazul unei rânări
puternice în timpul mersului. Împingeţi bicicleta
înainte.
Roata din spate trebuie să se blocheze şi
cea din faţă trebuie să râneze aşa de tare, încât
bicicleta începe să se basculeze spre faţă.
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Şurub de reglaj cablu

La rânele cu cablu lateral

21.4.3 Uzura garniturii de rânare
Aproape toţi saboţii de rânare pentru râne pe jantă prezintă şanţuri sau canale.

În caz de necesitate, reglaţi forţa de readucere cu şurubul
de reglare a arcului, astfel încât ambele braţe de rână să
se deplaseze simetric. Controlaţi apoi dacă râna uncţionează corect (a se vedea Capitolul 21.4.1 „Reglarea
rânei“).

Dacă râna continuă să nu uncţioneze corect sau saboţii de rână sunt atât de uzaţi încât reglarea devine
imposibilă, duceţi bicicleta la un atelier specializat
pentru veriicare şi pentru înlocuirea saboţilor.

Sabot nou
De cele mai multe ori puteţi recunoaşte dacă o garnitură
de rânare este complet uzată, prin faptul că aceste şanţuri sunt complet tocite şi nu se mai văd.

21.5 Frânele disc

Sabot uzat
Frână disc

Nu mai circulaţi cu bicicleta dvs. dacă garniturile de
rânare sunt uzate. Înlocuiţi-le la un atelier specializat.

La acest tip de rână, discurile de rână sunt montate pe
butuc, iar etrierul de rână pe cadru sau pe urcă.

Reglarea rânelor disc se face de către distribuitorul
specializat. Reglajele efectuate incorect pot duce la
accidente.

După iecare reglaj, executaţi o probă de rânare împingând puternic bicicleta şi acţionând maneta de rână. Numai dacă bicicleta poate i rânată sigur o puteţi folosi.

1 mm
Şurub de reglare a
arcului

Frânele disc necesită o perioadă de rodaj. În acest timp
forţa de rânare creşte. Fiţi conştient de aceasta pe întreaga durată a perioadei de rodaj. Acelaşi efect apare şi după
înlocuirea plăcuţelor de rână sau a discului.

1 mm
Şurub de reglare a
arcului
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Dacă la rânare apar zgomote neobişnuite, s-ar putea ca
plăcuţele de rână să ie uzate până la limita de uzură.
Lăsaţi rânele să se răcească şi apoi veriicaţi grosimea
plăcuţelor. Dacă este cazul, înlocuiţi plăcuţele de rână.

Un disc de rână uzat, isurat sau deformat trebuie înlocuit. Adresaţi-vă unui atelier specializat.
Dacă grosimea plăcuţei de rână a scăzut sub 0,5 mm,
trebuie înlocuită.

> 0,5 mm

0,5 mm

Aveţi grijă ca la montarea, demontarea şi întreţinerea
roţii, să nu atingeţi cu degetele discul de rânare alat
în rotaţie. Dacă ajungeţi cu degetele în degajările
discului, vă puteţi provoca răni serioase.
Etrierul de rână şi discul se pot înierbânta după o
rânare. Din acest motiv, nu atingeţi aceste piese în
timpul mersului sau imediat după descălecare de pe
bicicletă, deoarece vă puteţi arde. Înaintea reglajului
rânelor, veriicaţi dacă piesele s-au răcit suicient.

21.5.1 Frâna disc hidraulică
Frâna disc hidraulică este prevăzută la maneta rânei cu
un cilindru master. Lichidul hidraulic este condus printrun urtun spre cilindrii de rână. Prin aceasta, plăcuţele de
rână sunt presate de către pistoanele de rână pe discul
de rână. Acest tip de rână necesită un volum redus de
întreţinere şi poate i foarte eicient.

După iecare reglaj, executaţi o probă de rânare împingând puternic bicicleta şi acţionând maneta de
rână. Numai dacă bicicleta este rânată sigur o puteţi
folosi.

Puteţi echipa bicicleta dvs. cu o rână disc numai dacă
există dispozitive de ixare corespunzătoare pe cadru
şi pe urcă. În caz de dubiu, adresaţi-vă unui distribuitor specializat.

În cazul în care plăcuţele de rână au venit în contact cu
ulei sau vaselină, ele trebuie înlocuite. Dacă discul de
rână a intrat în contact cu ulei sau vaselină, el trebuie
curăţat deoarece, în caz contrar, capacitatea de rânare
este puternic afectată.
Veriicaţi dacă maneta de strângere rapidă pentru roată se
ală pe partea opusă discului de rână. În cazul în care maneta de strângere rapidă se ală pe aceeaşi parte cu discul
de rână, există pericolul ca, la acţionarea manetei, să vă
ardeţi. De asemenea, din cauza încălzirii discului de rână,
maneta de strângere rapidă poate pierde din forţă.
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De asemenea, înaintea oricărui drum, veriicaţi cu regularitate etanşeitatea conductelor şi racordurilor. Conductele
şi racordurile neetanşe pot duce la scurgerea lichidului de
rână din instalaţia de rânare. Prin aceasta, uncţionarea
rânei poate i inluenţată negativ.
În cazul unei scurgeri de lichid din instalaţia de rânare,
nu mai utilizaţi bicicleta şi dispuneţi neîntârziat executarea lucrărilor de reparaţie necesare de către un atelier
specializat.
În cazul în care continuaţi să circulaţi în această stare,
există marele pericol ca râna să nu mai lucreze.
În cazul în care plăcuţele de rână au venit în contact cu
ulei sau vaselină, ele trebuie înlocuite. Dacă discul de
rână a intrat în contact cu ulei sau vaselină, el trebuie
curăţat deoarece, în caz contrar, capacitatea de rânare
este puternic afectată.

21.5.2 Formarea bulelor de vapori
Formarea bulelor de vapori poate să apară dacă
rânele au fost acţionate neîntrerupt o perioadă de
timp, de exemplu în timpul unei coborâri lungi cu
pantă pronunţată.
În aceste situaţii, în loc să rânaţi uşor permanent,
acţionaţi mai bine rânele într-un interval mai scurt
şi, dacă este necesar, mai puternic, după care eliberaţi un timp maneta de rână.
Bulele de vapori iau naştere atunci când apa din
compoziţia lichidului se înierbântă, se evaporă şi
formează bule gazoase în sistemul de rânare.
Deoarece acestea sunt uşor compresibile, cursa manetei
de rână se lungeşte.

21.5.3 Curăţarea sistemului de rânare
În cazul în care plăcuţele de rână au venit în contact cu
ulei sau vaselină, ele trebuie înlocuite. Dacă discul de
rână a intrat în contact cu ulei sau vaselină, el trebuie
curăţat deoarece, în caz contrar, capacitatea de rânare
este puternic afectată.
Utilizaţi pentru curăţarea şi întreţinerea instalaţiei de rânare alcool izopropilic, soluţie de săpun
sau o lavetă uscată. Nu utilizaţi niciun material
din comerţ pentru curăţarea rânelor sau pentru
reducerea zgomotelor de rânare deoarece, în caz
contrar, unele componente, cum ar i garniturile,
s-ar putea deteriora.

21.5.4 Montarea / demontarea roţii

În cazul transportului sau depozitării bicicletei „cu
capul în jos“, se pot irma bule de aer în rezervorul
instalaţiei de rânare.
Dacă utilizaţi bicicleta în această stare, există pericolul unei neuncţionări a rânei, ceea ce poate produce
un accident grav.
După ce aţi adus bicicleta din nou în poziţia corectă
de mers, trebuie să acţionaţi de mai multe ori maneta
de rână pentru a veriica dacă rânele reacţionează
normal.

Dacă rânele nu reacţionează normal, reglaţi-le în felul
următor:
Poziţionaţi maneta de rână paralel cu solul şi acţionaţi-o de câteva ori lent, astfel încât bulele să se
întoarcă înapoi în rezervor.
Dacă, după aceasta, reacţia continuă să ie anormală, instalaţia de rânare trebuie aerisită. Adresaţivă unui distribuitor specializat.

Pentru demontarea unei roţi se recomandă utilizarea unui distanţier pentru plăcuţe de rână. Cu
distanţierul pentru plăcuţe de rână se poate evita
ca pistoanele să ie împinse afară când maneta de
rână a roţii îndepărtate este acţionată. De asemenea, eventualele bule de aer din rezervorul compensator nu pot ajunge în instalaţie.
Dacă maneta de rână este acţionată fără să ie
intercalat distanţierul pentru plăcuţele de rână,
pistoanele pot ieşi în afară mai mult decât este
normal. Pentru împingerea înapoi a pistoanelor,
aşezaţi bicicleta în picioare. Utilizaţi o şurubelniţă
plată sau un levier curat şi aveţi grijă să nu zgâriaţi plăcuţele de rână. Dacă plăcuţele de rână nu
sunt instalate, împingeţi pistoanele înapoi cu grijă,
fără a le zgâria. Dacă apar diicultăţi la împingerea înapoi a plăcuţelor de rână sau a pistoanelor,
scoateţi capacul rezervorului şi încercaţi încă o
dată. Aveţi în vedere că ar putea curge puţin lichid
din rezervor.
După montarea roţii, veriicaţi dacă maneta de
strângere rapidă se ală pe partea opusă discului
de rână. Dacă ea se ală pe aceeaşi parte cu discul
de rână, există pericolul ca maneta şi discul de
rână să se împiedice reciproc şi maneta de strângere rapidă să piardă din forţa de strângere.

Garniturile de rânare şi plăcuţele de rână sunt piese
de uzură. Prezentaţi cu regularitate garniturile de
rânare ale rânelor disc hidraulice pentru control la
un atelier specializat şi, dacă este cazul, dispuneţi
înlocuirea lor.
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22 Sistemul de iluminare

22.3 Generatorul / dinamul
Dinamul produce energia necesară pentru uncţionarea
farului şi a lămpii spate. Există diverse tipuri de dinam.

Pe biciclete este permisă montarea numai a dispozitivelor de iluminare permise de reglementările şi prescripţiile tehnice naţionale (StVZO în Germania). În
caz de dubiu, întrebaţi distribuitorul dvs. specializat.

22.3.1 Dinamul lateral

22.1 Prescripţii pentru sistemul de
iluminare (pentru Germania; vă
rugăm să vă informaţi pentru ţara
dvs.)
• Fascicolul luminos al farului trebuie ca, la 5 metri
distanţă, să lumineze la numai jumătate din înălţimea de la ieşirea din far. Pentru determinarea înălţimii se ia ca referinţă mijlocul fascicolului luminos.
5m

de ex. 1 m

• Fascicolul luminos al farului poate să lumineze la o
distanţă de cel mult 10 metri pe carosabil. Pentru
determinarea distanţei se ia ca referinţă mijlocul
fascicolului luminos.

22.2 Reglementări speciale pentru
cursiere

• Aveţi voie să echipaţi bicicletele de sport (cursiere) având o greutate de maximum 11 kg cu faruri
şi lămpi spate alimentate din baterie.
• Purtaţi întotdeauna cu dvs. aceste articole.
• Pe bicicletele de peste 11 kg trebuie montate sisteme de iluminare alimentate cu dinam. Sistemul
de iluminare trebuie să ie prevăzut cu un marcaj
oicial de omologare.
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Dinamul trebuie să ie poziţionat cu axa sa longitudinală
perpendiculară pe axa roţii. Rola de ricţiune trebuie să
atingă anvelopa pe toată lăţimea suprafeţei prevăzute în
acest scop.

0,5 m

Reglarea farului
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Dinam lateral

Cuplaţi şi decuplaţi dinamul numai stând pe loc. În
caz contrar, vă puneţi în pericol pe dvs. şi pe ceilalţi
participanţi la traic. Eicienţa dinamului lateral se
reduce în caz de umezeală. Asiguraţi-vă, dacă este
cazul, o iluminare suplimentară.

22.3.1.1 Cuplarea şi decuplarea dinamului lateral
Cuplaţi dinamul ie cu ajutorul butonului, ie cu cel
al pârghiei de cuplare. Rola de ricţiune se sprijină
acum pe lancul pneului.
Pentru a decupla dinamul, îndepărtaţi-l de anvelopă prin pivotare şi readuceţi-l în poziţia iniţială.
Dinamul se înclichetează în poziţia sa iniţială.

22.3.2 Dinamul în butuc
Dinamul în butuc se ală în butucul roţii din faţă. Randamentul dinamului în butuc este foarte ridicat, iar uzura sa
este foarte redusă.

22.4 Ieşirea din uncţiune a sistemului de
iluminare

O ieşire din uncţiune sau o defecţiune a sistemului
de iluminare poate duce la accidente grave în cazul
circulaţiei pe întuneric. Remediaţi defecţiunea la un
atelier specializat înainte de a circula în continuare.

Dinam în butuc

La unele biciclete cu dinam în butuc, pe partea din spate
a farului se ală un întrerupător sau un senzor. Senzorul
aprinde automat lumina la amurg sau la trecerea printr-un
tunel. Alte modele au, pentru cuplarea şi decuplarea iluminării, un întrerupător pe ghidon.

Din comerţ se pot obţine lămpi foarte eiciente cu acumulatori sau baterii, pentru biciclete sau pentru exterior. În
afara unor excepţii, în multe ţări europene nu este admisă
utilizarea acestora în circulaţia rutieră (informaţi-vă asupra reglementărilor din ţara dvs.).

Dacă doriţi să demontaţi roata din faţă, trebuie mai
întâi să deconectaţi borna de conexiune a cablului
farului.
La montarea roţii din faţă, rotiţi-o astfel încât borna
de conexiune a cablului farului să se ale pe partea
dreaptă (în direcţia de mers). Dacă borna de conexiune se ală pe partea stângă, dinamul se poate roti
incorect, respectiv se poate ajunge la defectarea sistemului de iluminare. Respectaţi polaritatea corectă a
conexiunilor.
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23 Componentele ataşate

23.1.1 Portbagajul faţă

23.1 Portbagajul
Portbagajele montate corespund standardului EN 14873.
Capacitatea de încărcare a portbagajelor este clasiicată
în patru trepte de greutate: 5 kg, 10 kg, 18 kg şi 25 kg.
Datele privind capacitatea de încărcare sunt imprimate pe
portbagaj.
Încărcarea maximă posibilă poate i, în uncţie de soluţia
constructivă, mai ridicată. Acest lucru este indicat separat.

Bagajul modiică caracteristicile de rulare ale bicicletei dvs. Printre altele, se modiică distanţa de rânare.
Acest lucru poate duce la accidente grave. Adaptaţivă modul de conducere la diversele caracteristici de
rulare. Frânaţi corespunzător mai din timp şi aveţi în
vedere inerţia mărită.
Transportaţi bagaje numai pe un portbagaj prevăzut
în acest scop. Nu ixaţi portbagajul pe tija şeii. Aceasta nu este concepută în acest scop. O supraîncărcare
datorată portbagajului poate duce la ruperi de componente şi la căzături grave.

Portbagaj faţă

Portbagajele faţă sunt ixate pe axa din faţă sau pe urca
roţii din faţă. Ele sunt concepute pentru sarcini mai mici
decât pentru portbagajele spate. Dacă transportaţi bagaje
în faţă, trebuie să vă obişnuiţi cu o manevrabilitate modiicată.

Utilizaţi numai sacoşe de transport adecvate.
Informaţi-vă la un magazin specializat.

23.1.2 Portbagajul spate

Dacă încărcaţi bagaje pe bicicletă, respectaţi neapărat
sarcina maximă admisă a bicicletei (a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).
Un portbagaj montat ulterior trebuie să corespundă standardului EN 14873.
Pe el trebuie să ie indicată capacitatea de încărcare maximă (a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).

Portbagaj spate

Acest tip de portbagaj este ixat pe structura posterioară
a bicicletei.

Dacă ixaţi un portbagaj spate pe un cadru cu suspensie integrală, datorită greutăţilor nesuspendate mai
mari, se poate modiica substanţial comportamentul
suspensiei. Ca urmare, trebuie să reglaţi din nou suspensia dvs.
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Înainte de a folosi din nou bicicleta, aripile deteriorate
trebuie neapărat înlocuite.
Dacă transportaţi sacoşe sau alte încărcături pe portbagaje, acordaţi atenţie ixării sigure. Aveţi grijă ca
nimic să nu poată i prins în spiţe sau în roţile alate
în mişcare.

Montaţi scaune pentru copii pe portbagajele spate numai dacă există sisteme de prindere corespunzătoare.
Nu depăşiţi prin acestea nivelul de greutate admis.

23.2.1 Înclichetarea la loc a siguranţei

Siguranţă deblocată

Siguranţă înclichetată

Pe tijă este ixată o piesă de înclichetare din material
plastic.

23.2 Aripile
Aripile sunt asigurate în poziţia corectă cu ajutorul unor
tije suplimentare. Lungimea tijei este optimă atunci când
muchia interioară a aripii este aproximativ un cerc paralel
cu pneul.

În timpul mersului normal, aripa nu se poate slăbi.
Dacă însă pătrunde un corp străin între aripa din faţă
şi pneu şi blochează roata, tija aripii se desprinde
imediat din elementele de ixare de pe urcă. Astfel
aripa se poate îndepărta şi roata nu se blochează.

Introduceţi această piesă în locaşul Easy-Clip de pe
urcă, până când se înclichetează.
Aliniaţi aripa astfel încât anvelopa şi aripa din faţă
să nu se atingă.

Pentru a prinde din nou ix siguranţa de smulgere,
este posibil să trebuiască să împingeţi cu forţă mare
una spre alta tija şi suportul cu locaş din plastic.

După un asemenea eveniment, tijele trebuie ixate
din nou în deplină siguranţă. Apelaţi la un distribuitor specializat pentru a veriica dacă aripa, tijele şi
elementele de ixare din material plastic mai sunt în
stare ireproşabilă.

Nu continuaţi să circulaţi cu o tijă desprinsă, ci refaceţi legătura. Dacă acest lucru nu este posibil, apelaţi
la un atelier specializat pentru a înlocui tija.

Veriicaţi cu regularitate ixarea tijelor în siguranţele de
smulgere.
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24 Accesorii şi echipamente




Montaţi accesoriile anexate întotdeauna conform instrucţiunilor şi indicaţiilor. Ţineţi, de asemenea, seama de cuplurile de strângere corecte ale şuruburilor şi
piuliţelor (a se vedea Capitolul 30 „Date tehnice“).






Utilizaţi numai accesorii care corespund regulamentelor de circulaţie.



Componentele neomologate nu prezintă siguranţă în circulaţie şi pot duce la accidente. Toate
accesoriile şi componentele ataşate trebuie să se
potrivească cu bicicleta dvs.



Nu ixaţi niciodată scaunul pentru copii direct pe
ghidon. Prin aceasta bicicleta îşi pierde manevrabilitatea sigură.
Nu utilizaţi o şa suspendată dacă luaţi cu dvs. un
copil pe un scaun pentru copii în spatele şeii. În
caz contrar, copilul şi-ar putea strivi degetele.
Arcurile elicoidale de sub suprafaţa şeii trebuie
să ie neapărat complet învelite sau acoperite,
astfel încât să ie imposibil a se ajunge cu degetele între spirele arcurilor.
Asiguraţi întotdeauna copilul cu centura pe scaunul pentru copii. În caz contrar, copilul ar putea
să cadă din scaun şi să se accidenteze grav.
Copiii trebuie să poarte cască de biciclist potrivită. În caz contrar, o cădere ar putea duce la răniri
grave.

În caz contrar se poate ajunge la accidente sau la
defectarea bicicletei. Solicitaţi sfatul unui distribuitor specializat.

24.1 Scaunul pentru copii

În Germania, un copil poate i transportat pe un scaun pentru copii până la vârsta de 7 ani (informaţi-vă
asupra reglementărilor din ţara dvs.). În Germania,
biciclistul trebuie să aibă minimum 16 ani (informaţivă asupra reglementărilor din ţara dvs.).

Ataşarea unui scaun pentru copii pe un cadru din ibră
de carbon nu este admisă deoarece poate i deteriorat
cadrul.
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Transportaţi copiii numai în scaune care corespund standardului EN 14344.
Scaunele pentru copii trebuie să sprijine sigur
picioarele copilului.
Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în
scaunul pentru copii al unei biciclete parcate.
Bicicleta se poate răsturna şi poate răni grav
copilul.
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În cazul utilizării unui scaun pentru copii, comportamentul în mers al bicicletei este inluenţat negativ.
Datorită greutăţii suplimentare, bicicleta poate să
balanseze. Distanţa de rânare se lungeşte semniicativ. Adaptaţi-vă modul de conducere.

Nu toate bicicletele suspendate elastic sunt adecvate pentru a transporta scaune pentru copii.
Veriicaţi posibilităţile de ixare sau adresaţi-vă unui distribuitor specializat. Scaunele pentru copii montate incorect pot duce la accidente grave.
Respectaţi greutatea totală maximă admisă a bicicletei şi
sarcina maximă a portbagajului (a se vedea Capitolul
30 „Date tehnice“). În caz contrar, se poate ajunge la deteriorări ale portbagajului şi cadrului şi, în consecinţă, la
accidente grave.

24.2 Suportul de sprijin

Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în
scaunul pentru copii al unei biciclete parcate.
Bicicleta se poate răsturna şi poate răni grav
copilul.
Nu circulaţi niciodată cu suportul de sprijin deschis.

24.4 Coşul pentru bicicletă

Fixarea coşului nu trebuie să deterioreze bara ghidonului sau pipa.
Montaţi coşul astfel încât farul şi catadioptrul
faţă să nu ie acoperite.
Totodată, cu această ocazie, nu trebuie îndoite
brusc cablurile de schimbător şi de rână.
Încărcaţi coşul cu maximum 5 kilograme de bagaje.

24.3 Remorca

Gândiţi-vă că proprietăţile de manevrare se modiică datorită coşului.

24.5 Mânerele / coarnele de ghidon
Nu toate bicicletele sunt adecvate pentru utilizarea cu
remorci. Întrebaţi distribuitorul specializat dacă bicicleta dvs. este concepută şi adecvată pentru aceasta.
Utilizaţi numai remorci care corespund regulamentelor de circulaţie. Remorcile neomologate
pot produce accidente.
Remorcile inluenţează negativ comportamentul
în mers. Adaptaţi-vă modul de conducere. În caz
contrar, remorca se poate răsturna sau desprinde, ceea ce poate produce accidente.
Exersaţi la început pornirea, rânarea, circulaţia
în curbe şi pe pante cu o remorcă fără încărcătură.

Fixaţi întotdeauna strâns mânerele pe ghidon deoarece, în caz contrar, se pot produce căderi.

Gândiţi-vă că şi o remorcă se adaugă la greutatea
totală a bicicletei.
În anumite condiţii, din cauza remorcii, distanţa
de rânare se lungeşte considerabil. Dacă nu
luaţi în consideraţie acest aspect, se pot produce
accidente.

Dacă bicicleta dvs. este prevăzută cu o bară a ghidonului cu pereţi subţiri, este posibil să aveţi nevoie de
accesorii suplimentare. Acestea trebuie să împiedice
deteriorarea barei ghidonului. Citiţi cu atenţie şi în întregime instrucţiunile de utilizare ale producătorului.
Dacă bicicleta dvs. este echipată cu ghidon din carbon, informaţi-vă la distribuitorul dvs. specializat
dacă pe acest ghidon este admisă ixarea de coarne de
ghidon.
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25 Portbagaje auto de acoperiş şi
posterioare

Utilizaţi numai portbagaje de acoperiş şi posterioare care corespund regulamentelor de circulaţie. Portbagajele de acoperiş şi posterioare
neomologate nu prezintă siguranţă în circulaţie
şi pot produce accidente.
Adaptaţi-vă modul de conducere la încărcătura
de pe acoperişul autoturismului dvs. Aveţi în
vedere că înălţimea totală a autoturismului dvs.
s-a modiicat.
Bicicleta se poate desprinde din portbagaj. Acest lucru poate duce la accidente de circulaţie grave. Veriicaţi ixarea de mai multe ori în timpul transportului.
Componentele detaşabile, cum ar i sculele, genţile de
bagaje şi trusa de scule, scaunul pentru copii, pompa
etc. se pot desprinde în timpul transportului şi pot
periclita pe ceilalţi participanţi la traic. Înainte de
plecare, îndepărtaţi toate componentele detaşabile de
pe bicicletă.

Evitaţi transportul bicicletei cu roţile în sus.
Fixaţi-o de ghidon, pipă, şa sau de tija şeii numai
dacă producătorul portbagajului prevede această
posibilitate. Nu utilizaţi elemente de ixare care
ar putea provoca defecţiuni la urcă sau cadru.
Nu ancoraţi bicicleta dvs. de braţele pedală pe
portbagajul de acoperiş sau pe cel posterior.
Transportaţi-vă bicicleta întotdeauna pe roţi, în
afară de cazul în care portbagajul este conceput
altfel. În caz contrar se pot produce defecţiuni la
cadru şi urcă.
Informaţii importante privind utilizarea şi montajul
componentelor ataşabile şi accesoriilor pentru bicicleta dvs. găsiţi şi pe Internet, la paginile producătorilor respectivi. O listă de linkuri este prezentată în
 Capitolul 29.

26 Componentele din carbon
Carbonul (ibra de carbon) este un material deosebit, care
necesită un tratament şi o îngrijire speciale în timpul
asamblării, întreţinerii, utilizării şi chiar la transportul şi
depozitarea bicicletei.

26.1 Proprietăţi

După un accident sau cădere, componentele din carbon nu trebuie să ie deformate, turtite sau îndoite.
Este posibil ca ibrele să ie distruse sau dezlipite fără
ca acest lucru să ie observabil din exterior.

De aceea, după un accident sau o cădere cu bicicleta, cadrul din carbon şi toate celelalte componente din carbon
trebuie veriicate foarte atent. Dacă nu sunteţi absolut
sigur de integritatea lor, supuneţi piesele din carbon afectate veriicării de către un specialist.

26.2 Cuplurile de strângere

Unele componente din carbon necesită, pentru o
ixare sigură, cupluri de strângere mai mici decât
componentele din metal. Cuplurile de strângere prea
ridicate pot produce deteriorări ascunse, uneori invizibile din exterior. Cadrul sau alte componente se
pot rupe sau modiica în aşa fel încât aţi putea cădea.
De aceea, respectaţi întotdeauna indicaţiile ataşate
ale producătorului sau informaţi-vă la magazinul de
specialitate. Utilizaţi o cheie dinamometrică, pentru a
putea respecta forţele de strângere corecte.
Dacă bicicleta dvs. este echipată cu cadru din ibră de
carbon şi o carcasă de lagăr ax pedale pentru un lagăr
ax pedale BB30, aveţi în vedere următoarele:
Există posibilitatea de a monta un adaptor pentru
utilizarea unui lagăr ax pedale cu un ilet BSA obişnuit. Într-un astfel de caz trebuie neapărat să aveţi în
vedere
• că adaptorul poate i montat numai într-un cadru
absolut nedeteriorat. El nu serveşte la repararea
carcaselor BB30 defecte. Dacă el nu este montat corect, se poate deteriora carcasa lagărului
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axului pedalelor şi cu aceasta se pierde garanţia.
Lăsaţi montajul unui asemenea adaptor numai pe
seama unui distribuitor specializat.
• că adaptorul nu mai poate i îndepărtat după ce a
fost montat într-un cadru din ibră de carbon.

Controlaţi periodic (cel puţin la iecare 100 km) următoarele componente şi zone în privinţa apariţiei unor eventuale isuri, spărturi sau modiicări de suprafaţă; controlaţi
aceste componente după iecare căzătură sau după o cădere a bicicletei.

26.4 Cadrul din carbon
26.3 Controlul vizual

O componentă din carbon deteriorată anterior poate
ceda pe neaşteptate şi poate avea drept urmare un accident fatal. Din acest motiv, veriicaţi cu regularitate
şi temeinic cadrul şi celelalte componente din carbon.
Veriicaţi dacă există ciobituri, zgârieturi adânci,
găuri sau alte modiicări ale suprafeţei ibrei de
carbon.
Veriicaţi dacă piesele se simt mai moi sau mai
puţin solide la pipăit.
Veriicaţi dacă se desprind unele straturi (lac,
inisaj sau ibre).
Dacă bănuiţi că o piesă ar putea să nu mai ie în ordine, înlocuiţi-o înainte de a circula din nou cu bicicleta
dvs. Cel mai bine este să vă duceţi bicicleta pentru o
inspecţie la magazinul de specialitate.

Zona ixării schimbătorului faţă, suportul schimbătorului spate, colierul tijei şeii, cuvetele direcţiei, cuvetele
lagărului axului pedalelor, cepurile rânelor sau locul de
prindere al rânei disc, canalele capetelor urcilor, locurile
de prindere ale suspensiei pe cadrul principal şi structura
posterioară, locurile de prindere ale lagărelor pe cadrul cu
suspensie integrală, zonele de trecere şi bucşele iletate
pentru bidon.

Nu este permisă montarea unui scaun pentru copii
pe un cadru din ibră de carbon. Există pericolul unei
ruperi de cadru cu urmări grave.

26.5 Ghidonul din carbon
Zona de trecere spre pipă, zonele de strângere a celorlalte
componente.

Dacă bicicleta dvs. a căzut pe ghidon, cel mai bine
este să-l înlocuiţi. Apelaţi pentru echiparea ulterioară
cu mânere / coarne de ghidon numai la distribuitorul
specializat.

26.6 Pipa din carbon
Zona de strângere a tuturor şuruburilor, axul urcii la interior şi exterior.

Dacă aţi modiicat poziţia ghidonului, aveţi grijă ca
pipa să cuprindă axul urcii pe o suprafaţă mare.
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26.7 Roţile din carbon
Uzura suprafeţei, modiicări ale suprafeţei, de exemplu
datorită încălzirii la rânare, uzura saboţilor de rână, a
butucului roţii sau a lancurilor lor.
Dacă utilizaţi o bicicletă cu jante din carbon, aveţi în
vedere că acest material are un comportament la rânare
mult mai slab decât cel al jantelor din aluminiu.

Ţineţi cont de faptul că este permisă utilizarea numai
a saboţilor de rână omologaţi.

dacă nu există dinainte o amenajare în acest scop (de
exemplu suportul bidonului pe adaosuri iletate prevăzute
pentru acesta). Nu este permisă ixarea portbagajelor, a
remorcilor şi a altor dispozitive, din cauza pericolului de
rupere.

26.10 Aşchii

Fibrele de carbon sunt foarte subţiri şi dure. De
aceea, manevraţi cu foarte multă atenţie piesele din
carbon deteriorate. Este posibil ca unele ibre să se
desprindă şi să ie ieşite în afară. Dacă acestea intră
în contact cu pielea, există pericolul să vă răniţi cu
mici aşchii.

26.8 Furca din carbon
Braţele urcii la capul urcii, la urechi şi în zonele de strângere ale manetelor de strângere rapidă, capul urcii sub
conul urcii, zona de strângere a pipei A-Head la interior
şi exterior

Dacă aţi modiicat poziţia ghidonului, aveţi grijă
ca pipa să cuprindă zona din carbon pe o suprafaţă
mare.

26.9 Tija din carbon a şeii
Zona de trecere a tijei şeii spre ţeava şeii, zona de trecere
spre capul tijei şeii, zona de contact a tuturor şuruburilor
Dacă există şi alte piese din carbon pe bicicleta dvs., controlaţi-le cu regularitate în privinţa apariţiei unor eventuale isuri, spărturi sau modiicări ale suprafeţei.

Nu sunt permise o prelucrare ulterioară a iletelor şi a
inelelor de rulment, precum şi alezarea ţevii şeii.

Din principiu, nu este permis a se prinde nimic suplimentar pe cadrul din carbon şi pe componentele din carbon
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26.11 Fixarea în suportul de montaj
Dacă doriţi să ixaţi cadrul din carbon într-un suport de
montaj, prindeţi-l strâns numai de tija şeii deoarece, în
caz contrar, mecanismul de strângere poate provoca o
deteriorare vizibilă sau ascunsă a cadrului. Dacă bicicleta
dvs. este echipată cu o tijă din carbon pentru şa, vă recomandăm ca pentru aceste lucrări să montaţi o tijă din
aluminiu sau oţel.

26.12 Transportul cu autoturismul
La transportul bicicletei pe un portbagaj de acoperiş sau
pe un suport pe cârligul de remorcare, aveţi grijă ca elementul de ixare să nu ie niciodată aplicat pe cadru. Fixaţi
întotdeauna bicicleta de tija şeii, niciodată de ţeava inferioară, ţeava superioară, ţeava şeii, braţele urcii, coloana
urcii, urca inferioară spate, braţele pedalelor sau urca
exterioară spate.
Mecanismul de strângere ar putea provoca deteriorări
vizibile sau ascunse la cadru, care să ie relevante pentru
siguranţă. Dacă bicicleta dvs. este echipată cu o tijă din
carbon pentru şa, vă recomandăm ca pentru transport să
montaţi o tijă din aluminiu sau oţel.

27 Îngrijirea şi întreţinere bicicletei

Înainte de a folosi bicicleta din nou, componentele defecte trebuie înlocuite.

27.1

Retuşaţi defectele vopselei.

Îngrijirea

Nu lăsaţi să ajungă materiale de îngrijire sau uleiuri
pe garniturile de rânare, discurile de rână şi suprafeţele de rânare ale jantei. În caz contrar se reduce
eicienţa rânelor.

Trataţi cât mai des cu produse de conservare şi îngrijire
toate locurile periclitate de coroziune, în special iarna şi
în medii ambiante corosive, cum ar i la mare. În caz contrar, bicicleta dvs. se va coroda (va rugini) mai accentuat
şi mai rapid.
Curăţaţi periodic toate piesele zincate şi cromate,
precum şi cele din oţel inoxidabil.
Conservaţi aceste piese după curăţare folosind
ceară pulverizată. Aveţi grijă să nu ajungă ceara pe
discurile de rână şi jante.
Dacă nu utilizaţi mai multă vreme bicicleta dvs., de
exemplu iarna, păstraţi-o într-un loc uscat, cu temperatură constantă.

Nu utilizaţi pentru curăţare un jet puternic de apă sau
aparate de curăţat la înaltă presiune. Dacă se dirijează apă cu înaltă presiune spre bicicletă, apa poate
pătrunde în lagăre. Prin aceasta se diluează lubriiantul şi recarea creşte. Urmează formarea ruginii şi
distrugerea lagărului.
Nu curăţaţi bicicleta dvs. cu:
• acizi,

Înainte de a depozita bicicleta, umlaţi ambele
pneuri la presiunea prescrisă.
Informaţii importante privind îngrijirea bicicletei dvs.
găsiţi şi pe Internet la paginile producătorilor respectivi
de componente. O prezentare cuprinzătoare a linkurilor
găsiţi în lista de link-uri din  Capitolul 29.

• vaseline,
• ulei ierbinte,

27.2

• detergenţi pentru râne (exceptând discurile de
rână) sau

Bicicleta dvs. este un produs tehnic, care trebuie veriicat
cu regularitate.

• lichide ce conţin solvenţi.

Multe piese de pe bicicleta dvs. sunt supuse, prin natura
uncţiei şi corespunzător cu utilizarea, unei uzuri ridicate.

Aceste materiale atacă suprafeţele bicicletei şi favorizează uzura.
După utilizare, evacuaţi la deşeuri în mod ecologic
lubriianţii şi produsele pentru curăţare şi îngrijire.
Nu aruncaţi aceste substanţe în gunoiul menajer, în
canalizare sau în natură.

Piesele de uzură

Prezentaţi cu regularitate bicicleta dvs. la un atelier
specializat pentru veriicare şi pentru înlocuirea pieselor de uzură.

Funcţionarea fără diicultăţi şi durabilitatea bicicletei
dvs. depind de întreţinere şi îngrijire.
Curăţaţi periodic bicicleta dvs. cu apă caldă,
puţin detergent şi un burete.
Cu această ocazie, veriicaţi întotdeauna şi bicicleta în privinţa apariţiei unor eventuale isuri,
ciobituri sau deformări de material.
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27.3

Pneurile

Pneurile, prin natura uncţiei lor, sunt supuse uzurii.
Aceasta depinde de utilizarea bicicletei şi poate i inluenţată în mod decisiv de biciclist.
Nu rânaţi aşa de puternic încât să se blocheze
roţile.
Controlaţi cu regularitate presiunea aerului din
pneuri. Valoarea presiunii maxime admise, de cele
mai multe ori şi cea a presiunii minime, se găseşte
pe lancul pneului.
Dacă este necesar, umlaţi pneul până la valoarea
indicată. Cu aceasta reduceţi uzura.
Evitaţi inluenţele dăunătoare asupra pneurilor,
cum ar i radiaţia solară, benzina, uleiurile etc.

27.4 Jantele în legătură cu râne pe jantă
Prin acţiunea reciprocă a rânei şi a jantei, nu numai sabotul, ci şi janta este supusă unei uzuri. Dacă apar isuri ine
sau bordurile jantei se deformează la creşterea presiunii
aerului, acestea indică o uzură pronunţată. Jantele cu indicatori de uzură dau posibilitatea constatării cu uşurinţă a
stării lor de uzură.
Veriicaţi janta la intervale regulate cu privire la
starea de uzură (a se vedea  Capitolul 16.3 „Veriicarea jantelor“).

27.5

Garniturile de rânare

Garniturile de rânare de la rânele pe jantă, rânele cu
role, rânele cu tambur şi rânele cu disc sunt supuse
uzurii, aceasta depinzând de utilizarea bicicletei. În cazul
deplasărilor pe terenuri muntoase sau al utilizării sportive a bicicletei, înlocuirea garniturilor de rânare poate i
necesară la intervale mai scurte. Controlaţi cu regularitate
starea de uzură a garniturilor de rânare şi, dacă este cazul, înlocuiţi-le la un atelier specializat.

27.6 Discurile de rână
Şi discurile de rână se uzează datorită rânării intensive,
respectiv în decursul timpului. Informaţi-vă la producătorul rânelor dvs. sau la distribuitorul specializat asupra
limitelor de uzură ale acestor discuri. Puteţi înlocui discurile de rână uzate la un atelier specializat.

27.7

Lanţurile sau curelele dinţate

Lanţul bicicletei este supus, prin natura uncţiei sale, unei
uzuri care depinde de îngrijirea şi întreţinerea bicicletei,
precum şi de utilizarea ei (distanţă parcursă, ploaie, murdărie, praf, sare etc.).
Pentru a prelungi durata de viaţă, curăţaţi lanţurile
şi curelele dinţate cu regularitate şi ungeţi lanţul.
Dispuneţi înlocuirea lanţului de către un atelier
specializat dacă s-a atins limita de uzură (a se vedea  Capitolul 20 „Lanţul“).

27.8 Foile, pinioanele şi rolele
schimbătoarelor
La bicicletele cu schimbător pe lanţ, pinioanele, foile şi
rolele schimbătoarelor sunt supuse uzurii prin natura
uncţiei. Gradul de uzură depinde de îngrijirea, întreţinerea şi utilizarea bicicletei (distanţă parcursă, ploaie,
murdărie, sare etc.).
Pentru a prelungi durata de viaţă, curăţaţi şi ungeţi
aceste piese cu regularitate.
Dispuneţi înlocuirea la un atelier specializat dacă
s-a atins limita de uzură.

27.9 Sursele de lumină ale sistemului de
iluminare
Becurile cu incandescenţă şi alte surse de lumină sunt
supuse uzurii prin natura uncţiei. De aceea, poate i necesară înlocuirea lor.
Purtaţi cu dvs. becuri de rezervă, pentru a le putea
înlocui pe cele defecte.
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27.10 Benzile de ghidon şi manşoanele
Benzile de ghidon şi manşoanele sunt supuse uzurii prin
natura uncţiei. De aceea, poate i necesară înlocuirea lor.
Veriicaţi cu regularitate ixarea manşoanelor.

27.11 Uleiurile hidraulice şi lubriianţii
Uleiurile hidraulice şi lubriianţii îşi pierd eicienţa în
decursul timpului. Lubriianţii neînlocuiţi sporesc uzura la
componentele şi lagărele afectate.

27.15 Lagărele de alunecare şi lagărele
cadrelor cu suspensie integrală,
urcile cu suspensie sau alte
elemente de suspensie
Componentele cu suspensie de pe bicicletă, în special lagărele de alunecare, lagărele şi elementele de suspensie,
în comparaţie cu alte lagăre, sunt solicitate deosebit de
intens. De aceea, ele suferă o uzură puternică.
Controlaţi cu regularitate şi minuţiozitate aceste
componente.

Curăţaţi cu regularitate toate componentele şi lagărele afectate şi ungeţi-le din nou.

Ţineţi seama de instrucţiunile de utilizare ataşate
ale producătorilor.

În cazul rânelor disc, dispuneţi veriicarea cu regularitate a lichidului de rână şi înlocuirea lui.

Distribuitorul dvs. specializat vă consiliază în privinţa îngrijirii şi, dacă este cazul, a înlocuirii acestor componente sensibile.

27.12 Cablurile schimbătoarelor şi
rânelor
Întreţineţi cu regularitate toate cablurile Bowden.

Informaţii importante privind întreţinerea pieselor de
uzură găsiţi şi pe Internet la paginile producătorilor respectivi de componente. O prezentare cuprinzătoare a
linkurilor găsiţi în lista de link-uri din  Capitolul 29.

Înlocuiţi piesele defecte la un atelier specializat.
Acest lucru poate să ie necesar, în primul rând,
dacă lăsaţi bicicleta recvent în aer liber şi ea este
supusă intemperiilor.

27.13 Zonele vopsite
Zonele vopsite necesită îngrijire periodică; aceasta menţine, de altfel, şi un aspect plăcut al bicicletei dvs.
Veriicaţi cu regularitate toate suprafeţele vopsite
în privinţa apariţiei unor eventuale defecte şi retuşaţi imediat astfel de defecte.
Distribuitorul dvs. specializat vă poate consilia în
privinţa îngrijirii suprafeţelor.

27.14 Lagărele
Toate lagărele de pe bicicletă, cum ar i setul de direcţie,
butucii roţilor, pedalele şi lagărele interioare sunt supuse
uzurii prin natura uncţiei. Uzura depinde de gradul de
utilizare, de durata utilizării şi de îngrijire.
Controlaţi cu regularitate aceste componente.
Curăţaţi-le şi ungeţi-le cu regularitate.
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28 Inspecţii periodice

• şuruburi de ixare.

Deoarece, în timpul primilor kilometri parcurşi, spiţele
îşi modiică uşor poziţia, cablurile rânelor şi schimbătoarelor se lungesc iar lagărele se rodează, prima inspecţie
trebuie efectuată după circa 200 kilometri parcurşi sau
după patru până la şase săptămâni, de către distribuitorul
dvs. specializat. Acest lucru este important şi pentru respectarea condiţiilor de garanţie.

Dispuneţi refacerea reglajelor la următoarele
componente:

Curăţaţi bicicleta dvs. după iecare drum în teren neamenajat şi veriicaţi dacă nu a suferit
stricăciuni.

• set de direcţie,
• schimbător de viteze,
• râne,
• elementele de suspensie.
După iecare utilizare a bicicletei

Dispuneţi efectuarea primei inspecţii.

Controlaţi:

Controlaţi-vă bicicleta la intervale de circa 300
până la 500 km sau trei până la şase luni.

• spiţele,

Controlaţi cu această ocazie strângere tuturor şuruburilor, piuliţelor şi manetelor de strângere rapidă.
Curăţaţi-vă bicicleta.
Ungeţi piesele mobile (în afară de suprafeţele de
rânare) conform instrucţiunilor.
Dispuneţi retuşarea defectelor de vopsea şi a locurilor ruginite.
Trataţi suprafeţele metalice neacoperite cu produse antirugină (în afară de suprafeţele de rânare)
Dispuneţi înlocuirea pieselor care nu uncţionează
corect şi a celor defecte.

28.1 Planul de inspecţie

• jantele dacă nu sunt uzate şi se rotesc fără bătaie,
• pneurile dacă nu prezintă defecte şi corpuri
străine,
• manetele de strângere rapidă
• uncţionarea schimbătorului de viteze şi a suspensiei,
• rânele, rânele hidraulice dacă sunt etanşe,
• iluminarea şi
• soneria.
După 300 până la 500 de kilometri parcurşi
Dispuneţi veriicarea uzurii şi, dacă este cazul,
înlocuirea următoarelor componente:
• lanţul,

28.1.1 Întreţinere / control
200 de kilometri parcurşi după cumpărare,
apoi cel puţin o dată pe an
Dispuneţi să ie veriicate:
• pneurile şi roţile.
Dispuneţi veriicarea cuplurilor de strângere de la:
• ghidon,

• foaia,
• pinionul,
• janta şi
• garniturile de rânare.
Curăţaţi lanţul, foaia şi pinioanele.
Ungeţi lanţul cu lubriiant adecvat.
Controlaţi strângerea tuturor şuruburilor.

• pedale,
• braţe pedale,
• şa,
• tijă şa şi
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după 1000 de kilometri parcurşi
Dispuneţi veriicarea butucului cu rână şi, dacă
este cazul, ungerea bucşei rânei cu vaselină pentru bucşa rânei sau înlocuirea acestei bucşe.

după 3000 de kilometri parcurşi
Dispuneţi ca, în cadrul unui atelier specializat,

29 Lista de linkuri

• pedalele,

Cu ajutorul acestor linkuri puteţi obţine informaţii importante privind bicicleta dvs. şi componentele montate pe
ea. Pe paginile de Internet ale producătorilor găsiţi, pe
lângă sfaturi importante privind utilizarea şi reglarea, de
cele mai multe ori şi instrucţiunile de utilizare corespunzătoare.

• cablurile schimbătoarelor* şi

www.rohlof.de

• butucii,
• setul de direcţie,

• cablurile rânelor
să ie
• demontate,
• veriicate,
• curăţate,
• unse şi,
• dacă este cazul, înlocuite.

www.speedliter.com
www.brooksengland.com
www.paul-lange.de / produkte / shimano
www.ritcheylogic.com
www.schwalbe.de
www.srsuntour-cycling.com
www.magura.com

* Nu aplicaţi lubriianţi sau uleiuri pe cămăşile de cablu acoperite
cu telon.

După iecare ploaie

www.sram.com
www.dtswiss.com
www.ullspeedahead.com

Curăţaţi şi ungeţi:

www.paul-lange.de / produkte / selle_italia

• schimbătorul de viteze,

www.bike-magazin.de

• râna (în afară de suprafeţele de rânare) şi

www.tour-magazin.de

• lanţul.

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

Nu toate produsele lubriiante şi de curăţare sunt
adecvate pentru bicicleta dvs. Întrebaţi distribuitorul
specializat care produse şi pentru ce scop le puteţi
folosi. Utilizarea produselor de curăţare şi îngrijire
neadecvate poate produce deteriorări şi pierderi de
uncţionalitate ale bicicletei dvs.

www.hebie.de
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30 Date tehnice
30.1 Greutatea totală autorizată a
bicicletei
Greutatea totală autorizată a bicicletei se compune din
greutatea bicicletei, greutatea biciclistului şi greutatea
bagajului. Greutatea unei remorci şi greutatea încărcăturii
sale se includ, de asemenea, în greutatea totală.
TIP BICICLETĂ

GREUTATE TOTALĂ
AUTORIZATĂ

Remorcă de 20"

50 kg

Bicicletă pentru copii de 20"

60 kg

Bicicletă pentru copii de 24"

80 kg

Bicicletă de oraş / trekking

130 kg

Max. 115 kg

Bicicletă de oraş semi XXL

150 kg

Max. 135 kg

Bicicletă de oraş 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

Mountainbike (hardtail)

110 kg

Max. 100 kg

Mountainbike (hardtail) semi XXL

140 kg

Max. 125 kg

Mountainbike (Dirt)

110 kg

Max. 100 kg

Mountainbike (cu suspensie integrală)

110 kg

Max. 100 kg

Mountainbike (cu suspensie integrală) semi XXL

140 kg

Max. 125 kg

Cursieră

110 kg

Max. 100 kg

Cursieră semi XXL

135 kg

Max. 125 kg

Cyclo Cross / Cyclo Cross Trekking

110 kg

Max. 100 kg

Cadrele din carbon au aceleaşi greutăţi totale autorizate
ca şi cele din aluminiu.
Dacă, de exemplu, în cazul componentelor în construcţie
uşoară sunt admise alte greutăţi totale, acest lucru este
speciicat pe bicicletă sau pe componentă.
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GREUTATE
BICICLIST

30.2 Încărcarea admisă a portbagajelor

Respectaţi adâncimea minimă de înşurubare. Aceasta se
situează, în cazul aliajelor dure de aluminiu, la minimum
1,4 ori diametrul şurubului (de exemplu diametrul nominal M 5 × 1,4 = 7 mm).

Aveţi în vedere eventualele date diferite de pe portbagajul dvs. sau din instrucţiunile de utilizare ale
producătorului.

În uncţie de posibilităţi, trebuie să strângeţi toate şuruburile relevante pentru siguranţă cu o cheie dinamometrică. Pe aceasta se poate citi cuplul de strângere corespunzător în Nm (Newton-metri).

Încărcarea maximă a portbagajului faţă:
• Suprafaţa de încărcare deasupra roţii: 10 kg
• Suprafaţă de încărcare amplasată jos: 18 kg

Dacă nu sunt indicate valori pe componentă, utilizaţi cuplurile de strângere din următorul tabel.
Indicaţia de cuplu a producătorului are prioritate
(dacă există).
Piesele din carbon trebuie montate cu o pastă specială de montaj.

Încărcarea maximă a portbagajului spate:
• Bicicletă pentru copii de 20" şi remorcă: 10 kg
• Bicicletă pentru copii de 24": 18 kg
• Bicicletă de şosea, de oraş, de trekking, ATB: 25 kg

La piesele din carbon, respectaţi şi celelalte informaţii sau marcaje ce diferă în ceea ce priveşte cuplurile
de strângere recomandate.

30.3 Cupluri de strângere pentru
şuruburi şi piuliţe

Utilizaţi pentru strângere numai scule adecvate, de
exemplu cheie dinamometrică. În caz contrar, şuruburile se pot smulge sau rupe.

Componentele se pot deteriora dacă strângeţi şuruburile prea puternic.
De aceea respectaţi întotdeauna cuplul de strângere
prescris.
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General

Carbon

ŞURUBURI ŞI PIULIŢE

FILET

CUPLU DE STRÂNGERE (NM)

Braţ pedală, oţel

M8x1

30

Braţ pedală, aluminiu

M8x1

30

Pedală

9 / 16"

30

Piuliţe de axă, faţă

general

25

Piuliţe de axă, spate

general

30

Con pipă

M8

23

Pipă, Ahead, reglare unghi

M6

10

Pipă, Ahead, ixare ghidon

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Pipă, Ahead, ax urcă

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Coarne de ghidon, ixare exterioară

M5 / M6

M5: 5 / M6: 10

Tijă şa, colier şa

M8

20

Tijă şa, colier şa

M6

10

Tijă şa, bloc şa

M7 / M8

M7: 14 / M8: 20

Colier schimbător faţă

M5

5

Frână, sabot

M6

10

Frână, clemă cablu

M6

10

Dinam lateral, element ixare

M6

10

Suport schimbător spate

M10x1

16

Lagăr ax pedale

BSA

conform indicaţiei producătorului

Etrier rână disc, Shimano, IS şi PM

M6

6 până la 8

Etrier rână disc, AVID, IS şi PM

M6

8 până la 10

Etrier rână disc, Magura, IS şi PM

M6

6

Colier manetă schimbător

M5

5

Colier manetă rână

M5

5

Frână V, şurub de ixare

M6

10

Frână de cursieră

M6

10

Şurub de ixare roată liberă

fără speciicaţie

40

Inel de ixare set de pinioane

fără speciicaţie

30

Mînere, cu ilet

M4 / M5

M4: 3 / M5: 5

Cadru din carbon, colier de strângere şa

M5 / M6

5

Cadru din carbon, suport bidon

M5

5

Cadru din carbon, colier schimbător faţă

M5

4

Ghidon din carbon, colier manetă schimbător

M5

3

Ghidon din carbon, colier manetă rână

M5

3

Ghidon din carbon, element ixare ghidon

M5

5

Ghidon din carbon, ixare tijă

M5 / M6

5

Prezentare generală cupluri de strângere, valabilă pentru şuruburi de serie
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30.3.1 Cupluri de strângere generale pentru
şuruburi şi piuliţe
Clasa de rezistenţă a şurubului este marcată pe capul şurubului, de exemplu 8.8.
Dacă nu există alte indicaţii diferite ale producătorului,
sunt valabile următoarele cupluri de strângere (valori
medii) în uncţie de clasa şurubului:

CLASĂ
FILET

V2A /
V4A

8.8

30.5 Sistemul de iluminare
În uncţie de tipul de sistem de iluminare cu care este
echipată bicicleta dvs., aveţi nevoie, dacă este cazul, de
diverse surse de lumină ca rezervă. Din următorul tabel
puteţi ala care sunt becurile de care aveţi nevoie.

TIP SISTEM DE ILUMINARE
UTILIZAT

ALIMENTARE

Far

6V

2,4 W

10.9

12.9

Far halogen

6V

2,4 W

M4

3

2,7

3,8

4,6

Lampă spate

6V

0,6 W

M5

5

5,5

8

9,5

6V

0,6 W

M6

8

9,5

13

16

Lampă spate cu iluminare
la staţionare

M8

20

23

32

39

M10

40

46

64
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Iluminare cu lămpi LED

Lămpile LED nu se pot înlocui

Dinam

6V

3W

Dinam în butuc

6V

3W

30.4 Pneurile şi presiunea aerului
Presiunea recomandată a aerului poate i indicată ie în
bar, ie în PSI.
În tabelul următor găsiţi conversiile pentru valorile uzuale
precum şi indicaţii privind lăţimile de pneuri la care sunt
uzuale aceste presiuni.
LĂŢIME PNEU
în mm

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

* HD = pneuri de înaltă presiune

Respectaţi eventualele indicaţii aparte ale producătorului pneului. În caz contrar, puteţi deteriora anvelopele şi camerele.

I Instrucţiuni de utilizare generale

65

31 Condiţii de garanţie
Citiţi în întregime cu atenţie Capitolul 27 „Îngrijirea şi
întreţinere bicicletei“. Respectaţi intervalele de inspecţie
şi întreţinere prezentate în Capitolul 28 „Inspecţii periodice“. Încadrarea în intervalele de service este de asemenea o condiţie pentru eventuala apelare la drepturile de
garanţie.
Vă este acordată o garanţie de doi ani, conform legii.
Acest termen începe cu predarea bicicletei de către distribuitorul de specialitate, care este partenerul dvs. de
contact pentru cazurile de garanţie.
Pentru dovada datei cumpărării sau preluării, vă rugăm
să păstraţi procesul verbal de predare-primire semnat de
ambele părţi şi documentele doveditoare de cumpărare,
cum ar i bonul de casă şi/sau factura.

31.1

Condiţiile pentru dreptul la garanţie

• Este vorba de un defect de material sau de fabricaţie sau de o eroare de informare.
• Defectul sau eroarea exista deja în momentul predării către client.

31.2 Excluderi de la garanţie
Dreptul la garanţie se aplică numai pentru deicienţa iniţială a piesei defecte. Sunt excluse de la garanţie:
• Defecţiuni cauzate de participarea la competiţii, de
utilizarea neconformă cu destinaţia şi de forţa majoră (a se vedea Capitolul 6 „Utilizarea conform
destinaţiei“).
• Toate piesele care sunt supuse uzurii prin natura
uncţiei lor, în măsura în care nu este cazul unei
erori de producţie sau de material (a se vedea
Capitolul 27.2 „Piesele de uzură“).
• Defecţiuni care se produc datorită îngrijirii necorespunzătoare sau deicitare şi reparaţiilor, transformărilor sau înlocuirilor de piese executate incompetent. În aceste instrucţiuni de utilizare găsiţi
indicaţii detaliate pentru îngrijire.
• Accidentele sau alte inluenţe din exterior, în măsura în care acestea nu se explică prin erori de
informare sau de fabricaţie.
• Reparaţiile care se realizează cu utilizarea de piese
uzate sau defecţiunile care rezultă din acestea.
• Echipările speciale sau accesoriile din afara fabricaţiei de serie, în special modiicările tehnice, cum
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ar i înlocuirea schimbătorului sau a urcii sau modiicările geometriei cadrului.
• Componentele adăugate ulterior şi care, la data
predării, nu se alau în urnitura produsului, sau
defecţiunile care se produc prin montarea incompetentă a acestor componente.
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Vă dorim multe satisfacţii cu noua dumneavoastră bicicletă.

Copyright © 2011 Derby Cycle Werke GmbH
Reproducerea, chiar şi parţială, numai cu aprobarea
Derby Cycle Werke GmbH. Nu ne asumăm răspunderea pentru greşeli de
tipar sau alte erori similare; ne rezervăm dreptul de a efectua modiicări
tehnice.

