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2  Úvod
Bicykel ste dostali kompletne zostavený. Ak diely bicykla 
neboli zmontované, obráťte sa prosím na svojho predajcu 
bicyklov.

Tento návod na obsluhu Vám pomôže používať bicykel 
v súlade s účelom použitia, bezpečne a s využitím jeho 
predností tak, aby ste ho mohli dlho užívať. Predpokla-
dáme, že máte všeobecné vedomosti o zaobchádzaní s 
bicyklami.

Každý, kto tento bicykel používa, čistí, udržiava alebo 
likviduje, by si mal tento návod na obsluhu pozorne  
prečítať.

V návode nájdete okrem textov, tabuliek a zoznamov na-
sledujúce značky, ktoré upozorňujú ma dôležité informá-
cie alebo nebezpečenstvo.

VAROVANIE  
pred možným zranením osôb alebo zvýšeným 
nebez-pečenstvom pádu

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
alebo zvláštne údaje k použitiu bicykla

UPOZORNENIE  
na možné vecné alebo ekologické škody
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4  Bezpečnostné upozornenia

4.1  Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všetky varovania a upozornenia v tomto návode na obslu-
hu si pozorne prečítajte ešte pred tým, než začnete bicykel 
používať. Uschovajte návod na obsluhu v blízkosti bicykla, 
aby ste ho mali kedykoľvek k dispozícii.

Ak bicykel odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej tiež tento 
návod na obsluhu.

4.2  Bezpečnosť

 � Noste vždy vhodnú prilbu a správne si ju  
nasaďte. 

 � Noste svetlé oblečenie alebo relexné prvky, 
aby vás ostatní účastníci cestnej premávky včas 
videli. 

 � Používajte obuv s pevnou protišmykovou  
podrážkou.

 � Oblečte si úzke nohavice alebo používajte  
svorky.

 � Noste ochranné oblečenie, napríklad pevné  
topánky alebo rukavice.

4.3  Upozornenie pre rodičov a 
zákonných zástupcov

 � Postarajte sa o to, aby sa Vaše dieťa naučilo bez-
pečne a zodpovedne zaobchádzať s bicyklom v 
prostredí, v ktorom sa na ňom bude pohybovať.

 � Vysvetlite mu ovládanie, unkcie a špeciiká 
všetkých bŕzd. Dôležité upozornenia k tejto téme 
nájdete v � kap. 21 „Brzda, brzdová páčka a brz-

dové systémy“.

 � Ako rodičia ste zodpovední za bezpečnosť svojho 
dieťaťa a prípadné škody, ktoré by mohlo pri 
jazde na bicykli spôsobiť. Dbajte preto bezpod-
mienečne na dobrý technický stav bicykla a pra-
videlne ho prispôsobujte výške dieťaťa.

4.4  Bezpečnosť v premávke na 
verejných komunikáciách

 � Dbajte na platné pravidlá cestnej premávky.

 � Nikdy nejazdite bez držania riadidiel.

 � V niektorých krajinách musia deti do určitého 
veku jazdiť po chodníku a pri prekračovaní 
vozovky zostúpiť z bicykla. Informujte sa o plat-
ných predpisoch.

 � Prispôsobte jazdu daným podmienkam, najmä na 
mokrej a hladkej ceste. Jazdite pomalšie a brzdi-
te opatrne a včas, pretože v takých podmienkach 
sa značne predĺži brzdná dráha.

 � Prispôsobte rýchlosť terénu a svojím schopnos-
tiam.

 � Pri jazde na bicykli nepočúvajte hudbu cez  
slúchadlá.

 � Pri jazde na bicykli nepoužívajte mobilný  
telefón.

 � Pri jazde mimo verejných komunikácií používajte 
cesty určené pre cyklistiku.
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 � Najmä na neprehľadných miestach a pri jazde z 
kopca jazdite tak, aby ste mohli včas zabrzdiť.

4.5 Bezpečnosť bicykla

 � Používajte iba bicykle, ktoré sú schválené plat-
nými predpismi pre cestnú premávku.

 � Dbajte na dodržiavanie povolenej celkovej hmot-
nosti pre rôzne typy bicyklov, pretože inak môže 
dôjsť k zlomeniu alebo narušeniu unkcie bezpeč-
nostných prvkov. Takisto brzdová sústava je di-
menzovaná na povolenú celkovú hmotnosť bicyk-
la. V � kap. 30 „Technické údaje“ nájdete zoznam 
povolených celkových hmotností. 
 

 Celková hmotnosť sa vypočíta nasledovne: 
hmotnosť bicykla + hmotnosť cyklistu + hmotnosť 
batožiny. Aj ťahaná záťaž, ako prívesný vozík, sa 
započíta do celkovej hmotnosti.

 � Poškodené alebo ohnuté diely nechajte pred 
požitím bicykla vymeniť. Inak by mohlo dôjsť k 
zlyhaniu dielov dôležitých pre prevádzku.

 � Neprekračujte maximálnu nosnosť nosiča. Náj-
dete ju vyznačenú priamo na nosiči (pozri tiež 
� kap. 30 „Technické údaje“).

 � Opravy a údržbu prenechajte odbornému servisu 
(intervaly pre údržbu sú uvedené v � kap. 28 

„Pravidelné prehliadky“).

 � Pokiaľ chcete na svojom bicykli urobiť akékoľvek 
technické zmeny, postupujte podľa národných 
predpisov a platných noriem. Ich nesplnenie by 
mohlo spôsobiť zánik záruky.

 � Elektrické konštrukčné diely na svojom bicykli 
nahrádzajte iba povolenými súčasťami. 

 � Za nepriaznivých svetelných podmienok, ako je 
hmla, dážď, súmrak alebo tma, jazdite zásadne s 
dostatočným osvetlením.

Ak bicykel používate intenzívne, myslite na to, že pod-
lieha silnému opotrebovaniu. Mnoho komponentov 
na bicykloch, najmä na ľahkých športových bicykloch, 
je dimenzovaných iba pre určitú dobu použitia. Pri 
prekročení tejto doby vzniká značné nebezpečenstvo, 
že súčiastky nebudú ungovať správne.

Starajte sa o svoj bicykel a pravidelne ho udržiavajte. 
Vždy pritom skontrolujte dôležité konštrukčné prvky, 
predovšetkým rám, vidlice, zavesenie kolies, riadidlá, 
predstavec riadidiel, sedlovku a brzdy, obzvlášť zme-
ny ich tvaru alebo poškodenie. Ak spozorujete zmeny, 
ako sú trhliny, vydutie alebo deformácie, nechajte 
bicykel pred použitím prezrieť odborníkom.

5  Zákonné ustanovenia
Ak sa so svojím bicyklom chcete zúčastniť cestnej pre-
mávky, ubezpečte sa, že bicykel zodpovedá platným 
predpisom o cestnej premávke vo vašej krajine. Poprípade 
dodržiavajte pokyny uvedené v � kap. 22.2 „Zvláštne usta-

novenia pre cestné bicykle“.

5.1  Platné predpisy o cestnej premávke

Kým sa zapojíte do cestnej premávky, informujte sa o 
platných národných predpisoch a zákonoch ( v SR Zákon o 
cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.).

Napríklad vo Švajčiarsku sú platné ustanovenia uvedené v 
nariadení o technických požiadavkách pre cestné vozidlá, 
článok 213 až 218.

Na cestách v Rakúsku sa musíte riadiť 146. nariadením/
nariadenie o bicykloch.

Zaistite, aby ste mali pri každom použití bicykel skutočne 
v predpísanom stave spôsobilom k jazde. Skontrolujte, že 
sú brzdy optimálne nastavené a že zvonček a osvetlenie 
zodpovedajú platným predpisom.

Relektory a zadné svetlá na batérie sa smú používať iba 
na cestných bicykloch do hmotnosti 11 kg. 
Napríklad v Nemecku je nutné mať ich stále so sebou a 
musia byť úradne povolené (vlnovka a číslo K). 
V niektorých krajinách EU sa na bicykloch ťažších ako 11 
kg musí používať osvetľovacie zariadenia poháňané dyna-
mom – informujte sa o predpisoch platných vo vašej kraji-
ne a v prípade potreby nechajte bicykel upraviť. 
Každá súčasť zariadenia musí mať úradnú kontrolnú 
značku, ktorá potvrdzuje, že je schválená. Rozhodujúce 
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7  Pred prvou jazdou 

Presvedčte sa, že je bicykel pripravený k prevádzke a 
že je správne nastavený podľa vašej výšky.

Skontrolujte:

 • nastavenie a pripevnenie sedla a riadidiel,

 • montáž a nastavenie bŕzd,

 • upevnenie kolies v ráme a vidlici.

Nastavte riadidlá a predstavec do bezpečnej a pohodl-
nej pozície. V � kap. 9.3 „Nastavenie pozície riadidiel“ 
nájdete návod na nastavenie riadidiel.

Nastavte sedlo do bezpečnej a pohodlnej pozície. V 
� kap. 9.2 „Nastavenie pozície posedu“ nájdete návod 
na nastavenie sedla.

Ubezpečte sa, že kedykoľvek ľahko dosiahnete na 
brzdové páčky a že ste sa zoznámili s ovládaním a 
polohou brzdovej páčky vpravo aj vľavo. Zapamätajte 
si priradenie brzdovej páčky k prednej alebo zadnej 
brzde.

Moderné brzdové systémy dokážu vyvinúť oveľa sil-
nejší a odlišný brzdný účinok, než ste boli zvyknutí. 
Pred prvou jazdou sa na bezpečnom mieste zoznámte 
s účinnosťou týchto bŕzd. 

Ak používate ráiky s uhlíkovým vláknom (karbón), 
pamätajte si, že tento materiál má podstatne horšie 
brzdné vlastnosti než hliníkové ráiky.

Presvedčte sa, že sú kolesá bezpečne upevnené v 
ráme a vo vidlici. Skontrolujte pevné upnutie rýchlou-
pinákov a dotiahnutie všetkých dôležitých upevňova-
cích skrutiek a matíc.

V � kap. 9.2.2 „Obsluha rychloupínače“ nájdete návod 
na bezpečnú obsluhu rýchloupinákov a v � kap. 30 

„Technické údaje“ nájdete tabuľku s uťahovacími mo-
mentmi dôležitých skrutiek a matíc.

Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Na boč-
ných stranách plášťov nájdete údaje o predpísanom 
tlaku vzduchu. Nehustite nikdy na menší tlak ako je 
určený minimálny tlak a nikdy na vyšší ako je maxi-
málny uvedený tlak vzduchu v pneumatikách.  
Približnú hodnotu, napríklad na ceste, zistíte nasle-

dovne: ak položíte palec na pneumatiku, nemala by sa 
prehnúť ani vtedy, ak na ňu silno zatlačíte.

Skontrolujte, či nie sú poškodené pneumatiky a ráiky, 
či nie sú do nich zapichnuté napríklad sklenené črepi-
ny alebo ostré kamene, alebo či nie sú zdeformované.

Ak by ste v pneumatikách videli zárezy, trhliny alebo 
diery, na bicykli nejazdite, ale dajte ho najprv skon-
trolovať v servise.
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Ak pedále nasadíte alebo naskrutkujete šikmo, môže 
sa zničiť závit ramena kľuky.

1 Systémový pedál pre horský bicykel
2 Turistické nebo športové pedále
3 Systémové pedále pre cestné bicykle

1 2 3

Na pedále pre horské a cestné bicykle, alebo na sys-
témové pedále používajte vhodnú obuv a podrážky. S 
nevhodnými topánkami by ste mohli z pedálov  
skĺznuť.

Použitie systémových pedálov pre horské alebo cestné 
bicykle môže neskúseným cyklistom spôsobiť ťažké pády. 
Ak používate systémové pedále, nacvičte si upnutie a 
uvoľnenie z pedála v stoji. Nikdy to neskúšajte v cestnej 
premávke.

Prečítajte si návod na použitie od výrobcu pedálov a obuvi.

Potrebné informácie nájdete tiež na internete. Zoznam 
s odkazmi je uvedený v � kap. 29 „Zoznam odkazov na 

internetové stránky“.

9.2  Nastavenie pozície posedu

9.2.1  Nastavenie sedla

Nastavenie sedla je najdôležitejším faktorom, ktorý určuje 
ako sa na bicykli budete cítiť a ktorý tiež ovplyvňuje váš 
výkon pri jazde.

 � Neodstraňujte ani nemeňte sedlovku alebo upev-
nenie sedla. Ak vymeníte alebo upravíte tieto 
súčiastky, zaniká záruka.

 � Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťahova-
cím momentom. Inak by mohlo dôjsť k odtrhnutiu 
skrutky a diely by sa mohli uvoľniť (pozri � kap. 

30 „Technické údaje“).

Pri práci na bicykli používajte iba vhodné nástroje. Ak 
nemáte dostatočné skúsenosti, náročné práce a úko-
ny, ktoré by mohli ovplyvniť vašu bezpečnosť, prene-
chajte odborníkovi.

9.2.2  Obsluha rychloupínače

 � Všetky rýchloupináky musia byť pred jazdou 
pevne dotiahnuté. Skontrolujte pevné zatvorenie 
páčok pred každou jazdou.

 � Ak ste nechali bicykel bez dozoru, skontrolujte 
správnu polohu všetkých rýchloupinákov.

 � Pri uzatváraní upínacej páčky je nutné vynaložiť 
pomerne veľkú silu, pri ktorej budete potrebovať 
použiť päsť. Nesprávne dotiahnutý rýchloupinák 
by sa mohol otvoriť.
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Minimálna hĺbka zasunutia je vyznačená na sedlovke. 
Ak nie, musí byť minimálna hĺbka zasunutia 7,5 cm. U 
rámov s dlhšou sedlovou rúrkou, ktorá presahuje cez 
hornú rúrku, je minimálna hĺbka zasunutia 10 cm.

Dbajte na značku
stop.

9.2.4  Nastavenie sklonu sedla

� Nastavte sedlo pokiaľ možno vodorovne.

� Pri dlhšej jazde na bicykli zistíte, aká pozícia po-
sedu je pre vás najpríjemnejšia. Ak budete chcieť 
sedlo nakloniť, vyskúšajte ľahký sklon dopredu. Ak 
skloníte sedlo dozadu, mohli by ste rýchlo pocítiť 
bolesť, alebo by dokonca mohlo dôjsť k zdravotným 
komplikáciám.

Sedlo nakloníte nasledovne:

� Sedlovú upínaciu skrutku uvoľnite otočením proti 
smeru hodinových ručičiek.

� Nakloňte sedlo bicykla do požadovanej polohy.

� Sedlovú upínaciu skrutku utiahnite otočením v 
smere hodinových ručičiek (Uťahovacie momenty 
sú uvedené v� kap. 30 „Technické údaje“). 

9.2.4.1  Pri dvojskrutkovom pripevnení sedla

Niektoré sedlovky majú pre nastavenie sklonu sedla dve 
skrutky – jednu pred a druhú za rúrkou sedlovky. 
Ak chcete sedlo nakloniť dopredu, uvoľnite imbusovým 
kľúčom zadnú skrutku a utiahnite prednú skrutku o rovna-
ký počet otáčok. Pre naklonenie dozadu uvoľnite prednú 
skrutku a utiahnite odpovedajúcim spôsobom zadnú. Obi-
dve skrutky potom ešte raz pevne dotiahnite. 
Dbajte na správny uťahovací moment (� kap. 30 „Technic-

ké údaje“).

Dvojskrutkové pripevnenie sedla

9.2.4.2  Pri pripevnení svorkou

U sedla pripevneného svorkou jej upínacia skrutka 
umiestnená na boku. Sedlo nakloníte nasledovne:

� Upínaciu skrutku uvoľníte jej otočením proti smeru 
hodinových ručičiek. Poprípade druhým kľúčom 
pridržte maticu na druhej strane svorky.

� Nakloňte sedlo bicykla do požadovanej polohy.

� Upínaciu skrutku utiahnete jej otočením v smere 
hodinových ručičiek. Ak je treba, druhým kľúčom 
pridržiavajte maticu na druhej strane svorky. Dbaj-
te na správny upínací moment  
(� kap. 30 „Technické údaje“). 

Pripevnenie svorkou
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9.2.4.3  V prípade odpruženej sedlovky

Odpružené sedlovky zmierňujú otrasy na tvrdom a hrboľa-
tom povrchu trate a chránia tak chrbticu.

Nastavenie odpruženia sedlovky vykoná odborný  
predajca.

Odpružená sedlovka

9.3  Nastavenie pozície riadidiel

Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťahovacím 
momentom. Inak by mohlo dôjsť k odtrhnutiu skrutky 
a diely by sa mohli uvoľniť (� kap. 30 „Technické úda-

je“)

Zmenou výšky riadítok môžete ovplyvniť svoju pozíciu pri 
posede. 

Čím nižšie nastavíte riadidlá, tým viac musíte nakloniť 
hornú časť tela dopredu. Zvyšuje sa tým zaťaženie kĺbov 
rúk, ramien a hornej polovice tela a vy sa musíte viac 
predkloniť.

Čím vyššie nastavíte riadidlá, tým rovnejšie budete sedieť. 
Pritom sa zvyšuje zaťaženie chrbtice nárazmi.

Optimálnu výšku riadítok podľa svojej výšky zistíte 
nasledovne:

� Posaďte sa do sedla bicykla.

� Požiadajte druhú osobu, aby vám pomohla a  
bicykel pridržala.

� Skloňte hornú časť tela v smere riadítok, kým ne-
nájdete príjemnú polohu.

� Narovnajte ruky v smere riadidiel.

� Zapamätajte si približnú polohu rúk, aby ste mohli 
nastaviť riadidlá na túto výšku.

9.3.1  Prispôsobenie/ nastavenie výšky 
riadidiel s klasickým predstavcom

Pri uvoľnení drieku v hlavovej trubke postupujte nasledovne:

� Povoľte rozpernú skrutku (vreteno) predstavca, aby 
ste uvoľnili predstavec riadidiel. Otočte imbuso-
vým kľúčom o dve až tri otočenia proti smeru hodi-
nových ručičiek. 

� Aby sa vidlica bicykla pri uvoľnení nepohybovala 
spolu s tyčou predstavca, pridržte predné koleso 
medzi nohami

� Uchopte riadidlá a otáčajte nimi striedavo doprava 
a doľava.

� Ak to nie je možné, klepnite zľahka gumovým kla-
divkom na vreteno predstavca, dokiaľ sa zvieracie 
zariadenie vo vnútri predstavca neuvoľní.

� Nastavte predstavec riadidiel do požadovanej 
výšky.

� Nastavte riadidlá tak, aby boli presne v pravom 
uhle k prednému kolesu.

� Aby ste mohli driek opäť upevniť, utiahnite roz-
pernú skrutku (vreteno) predstavca imbusovým 
kľúčom v smere hodinových ručičiek (� kap. 30 

„Technické údaje“).
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Nevyťahujte predstavec riadidiel nikdy cez značku 
„maximum“ alebo „stop“ na drieku predstavca. Ak 
nenájdete žiadnu značku, zasuňte predstavec riadítok 
do hlavovej rúrky aspoň 6,5 cm. V nesprávnej polohe 
by sa predstavec mohol uvoľniť alebo zlomiť.

9.3.2  Prispôsobenie výšky riadidiel s 
predstavcom typu A-Head

U predstavcov A-Head, ktoré sú tu vyobrazené, musí na-
stavenie riadidiel vykonať odborný servis.

9.3.3  Nastavení riadidiel so systémom 
A-Head k prednému kolesu

Pri nastavení takýchto riadítok k prednému kolesu postu-
pujte nasledovne:

 � Imbusové skrutky na zadnej strane predstavca 
povoľte otáčaním imbusovým kľúčom proti smeru 
hodinových 

 � Otočte riadidlá tak, aby boli presne v pravom uhle 
k prednému kolesu.

 � Utiahnite imbusovú skrutku pomocou imbusové-
ho kľúča v smere hodinových ručičiek (� kap. 30 

„Technické údaje“).

9.3.4  Nastavenie riadítok ich otočením

Povoľte imbusovú skrutku na prednej strane predstavca. 
Otáčajte riadidlami, kým nenájdete polohu, ktorá vám 
bude vyhovovať. Dbajte na to, aby riadidlá boli pripev-
nené presne uprostred predstavca. Utiahnite imbusovú 
skrutku v smere hodinových ručičiek. Pokiaľ je uťahovací 
moment v predstavci vyznačený, použite túto hodnotu. 
Uťahovacie momenty nájdete v � kap. 30 „Technické úda-

je“. 
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9.3.5  Prispôsobenie výšky riadidiel s 
nastaviteľným predstavcom

U niektorých typov predstavcov je možné nastaviť rôzny 
sklon riadítok. Zvieracie skrutky pre nastavenie sklonu 
predstavca môžu byť umiestnené na strane kĺbu alebo na 
hornej či spodnej strane predstavca. Existujú tiež typy 
s prídavnou blokovacou západkou alebo nastavovacou 
skrutkou.

Imbusová skrutka
(integrovaná blokovacia
západka)

Nastavovacia skrutka

Sklon riadidiel nastavíte nasledovne:

 � Povoľte zvieraciu skrutku imbusovým kľúčom o dve 
až tri otočenia proti smeru hodinových ručičiek.

 � Ak vlastníte model s ďalšími stupňami, uvoľníte 
ozubenie stupňov otočením skrutky ďalej proti 
smeru hodinových ručičiek.

 � Ak máte model s integrovanou blokovacou západ-
kou, povoľte skrutku na blokovacej západke. U 
mnohých modelov predstavca sa nachádza na jeho 
spodnej strane.

 � Nakloňte predstavec riadidiel do požadovanej 
polohy.

 � Predstavec riadidiel pripevníte utiahnutím zviera-
cej skrutky imbusovým kľúčom v smere hodinových 
ručičiek. Ak sú uťahovacie momenty uvedené na 
predstavci, presne ich dodržiavajte. Ak uvedené 
nie sú, nájdete ich v tabuľke v � kap. 30 „Technické 

údaje“.

 � U modelov s integrovanou blokovacou západkou 
utiahnite opatrne skrutku v smere hodinových ru-
čičiek. Blokovacia západka pritom musí zapadať do 
ozubenia.

10  Rám
Tvar rámu závisí na type bicykla a jeho unkcii. Rámy sa 
vyrábajú z rôznych materiálov, napríklad zliatin ocele, 
zliatin hliníka alebo karbónu (uhlíkové vlákna).

Číslo rámu bicykla je uvedené na sedlovej rúrke, na 
úchyte na zadnom stredovom zložení, alebo u krytu 
stredového zloženia.

U elektrobicyklov môže byť umiestnené tiež na  
závese motora. Pomocou čísla rámu je možné v prí-
pade krádeže bicykel identiikovať. Pre jednoznačnú 
identiikáciu je dôležité, aby ste mali číslo zazname-
nané v správnom poradí.

Nikdy nejazdite na bicykli s ohnutým alebo nalome-
ným rámom. Nikdy neskúšajte opraviť poškodené 
diely. Mohlo by to viesť k úrazom. Poškodené diely 
vždy vymeňte, než začnete bicykel opäť používať.

V prípade nehody alebo pádu musíte pred ďalším pou-
žitím nechať bicykel prezrieť v servise. Na prvý pohľad 
neviditeľné poškodenia rámu alebo dielov bicykla 
môžu viesť k nehodám.

Známkou deformácie rámu môže byť to, že bicykel  
nejde priamo. V tomto prípade nechajte stopu nasta-
viť v odbornom servise.
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11 Hlavové zloženie

Hlavové zloženie

 

Hlavové zloženie je uloženie vidlice bicykla do rámu. 
Správne nastaveným hlavovým zložením je možné ľahko 
otáčať. Nesmie však mať žiadnu vôľu.

Hlavové zloženie je nárazmi na vozovke silno namáhané. 
To môže spôsobiť jeho uvoľnenie alebo zmenu nastavenia. 
Vôľu a ľahkosť otáčania hlavového zloženia nechajte pravi-
delne kontrolovať odborným predajcom (intervaly pozri v 
� kap. 28.1 „Plán servisných prehliadok“).

Kontrola hlavového zloženia

Ak nastavíte hlavové zloženie neodborne alebo ho 
príliš pevne utiahnete, môže dôjsť k jeho zlomeniu. 
Obráťte sa preto vždy na odborný servis. 
 
Pri jazde s uvoľneným hlavovým zložením môže dôjsť 
k poškodeniu samotného hlavového zloženia alebo 
vidlice.

12  Vidlice
Predné koleso je pridržiavané vidlicou. Vidlica sa skladá z 
dvoch ramien, korunky a krku vidlice.

Karbónová vidlica Odpružená vidlica

Väčšina horských a trekingových bicyklov, ale i mestských 
bicyklov je vybavená odpruženými vidlicami, ktoré sú 
rôzne nastaviteľné a spríjemňujú jazdu.

Údaje o unkcii, údržbe a starostlivosti o pružiace  
elementy nájdete v � kap. 13 „Odpružený rám a tlmiace 

elementy“. Špeciálne informácie o odpruženej vidlici si 
vyhľadajte v návode výrobcu odpruženej vidlice, ktorý je 
uvedený na CD, alebo na internetovej stránke výrobcu.

Nikdy nejazdite s poškodenou vidlicou. Poškodenú 
vidlicu nesmiete ani opravovať. Mohlo by to viesť k 
ťažkým úrazom. Nechajte ohnutú alebo inak poškode-
nú vidlicu pred použitím bicykla vymeniť.

Vyhýbajte sa skokom v teréne a jazdám cez vysoké 
obrubníky. Mohla by sa poškodiť vidlica a následkom 
by mohol byť vážny úraz.

Pravidelne kontrolujte pevné dotiahnutie všetkých 
skrutiek na vidlici bicykla. Uvoľnené skrutky môžu 
viesť k vážnym úrazom.
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13  Odpružený rám a tlmiace 
elementy

13.1  Rám s odpruženou zadnou stavbou

Ak plánujete so svojím bicyklom jazdiť v teréne obzvlášť 
športovo alebo pohodlne, zvolíte zrejme plne odpružený 
model. V takom prípade nie je zadná stavba uložená pev-
ne, ale je pohyblivá a vďaka zadnému tlmiču pruží a tlmí 
nárazy.

Celoodpružený rám

Používajú sa rôzne typy pružiacich elementov. Predovšet-
kým tlmiče, ktoré využívajú oceľové pružiny a tlmiče so 
vzduchovou komorou, ktoré pracujú na princípe stlačené-
ho vzduchu. U vysoko kvalitných tlmičov je tlmenie, ktoré 
reguluje rýchlosť stlačenia a uvoľnenia pružiny nastaviteľné. 
Túto úlohu plní systém olejových komôr a kanálov.

Taký model ponúka nielen oveľa väčšiu bezpečnosť jazdy a 
pohodlie, ale vyžaduje aj zvláštne zaobchádzanie. V tomto 
návode na obsluhu nájdete k tejto téme iba všeobecné 
informácie. Podrobné údaje sú uvedené v návode výrobcu 
na CD a získate ich aj u odborného predajcu.

Dôležitým zdrojom informácií môže byť aj interne-
tová stránka výrobcu daného pružiaceho elementu. 
Informatívne a pomocné odkazy nájdete v � kap. 29 

„Zoznam odkazov na internetové stránky“.

Pri odovzdávaní nového bicykla by vám mal odpruženie 
nastaviť predajca. Je možné, že bicykel a poloha sedla 
vyzerajú inak a že máte pri jazde iný pocit než na aký 
ste zvyknutí. Pružiaca jednotka musí byť nastavená tak, 
aby ľahko reagovala, ale neprerazila sa ak nabehnete na 
prekážku. Preto sa musí mierne znížiť keď si na bicykel 
sadnete.

13.2  Starostlivosť a údržba

Celoodpružený horský bicykel môžete čistiť tak ako ste 
zvyknutí. Vhodná je teplá voda s umývacím prostriedkom 
alebo jemný čistiaci prostriedok, ktorý môžete zakúpiť u 
svojho predajcu.

Celoodpružený horský bicykel môžete čistiť tak ako 
ste zvyknutí. Vhodná je teplá voda s umývacím pros-
triedkom alebo jemný čistiaci prostriedok, ktorý mô-
žete zakúpiť u svojho predajcu.

Piest tlmiča a tesnenie by ste mali pri pravidelnej údržbe 
bicykla opatrne utrieť mäkkou tkaninou. Ak na dosadacie 
plochy tlmiča a tesnenia nastriekate trochu oleja, naprí-
klad Brunox, zvýšite tým unkciu a životnosť.

Pravidelne by ste mali kontrolovať vôľu spojov kĺbov 
zadnej stavby. K tomu je treba bicykel zodvihnúť a pohý-
bať zadným kolesom zo strany na stranu.

Pri zodvihnutí zadného kolesa a po opätovnom rýchlom 
postavení môžete rozoznať vôľu v uložení. Ak zistíte vôľu 
alebo začujete klepanie, mali by ste nechať bicykel bezod-
kladne prezrieť v odbornom servise.

Funkcia a bezpečné usadenie pružiacich elementov 
sú pre vašu bezpečnosť podstatné. Odpružený bicykel 
preto pravidelne ošetrujte a kontrolujte.

 � Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťaho-
vacím momentom, aby nedošlo k odtrhnutiu 
skrutiek a uvoľneniu dielov (� kap. 30 „Technické 

údaje“).
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14  Stredové zloženie a kľuky 
Prevodníky sú diely podliehajúce opotrebovaniu. Ich  
životnosť závisí od rôznych faktorov, ako sú napríklad

 • údržba a starostlivosť,

 • spôsob použitia a

 • dĺžke prejdenej trasy.

15  Kontrola stredového zloženia

Kľuky pedálov musia pevne sedieť. Inak sa kľukové 
ústrojenstvo môže poškodiť.

 � Pretože sa kľuky pedálov môžu uvoľniť, pravidelne 
kontrolujte pevné usadenie stredového zloženia 
tým, že s ním budete pohybovať. 

 � Ak kľuky pedálov vykazujú vôľu, dajte bicykel 
skontrolovať v odbornom servise a nechajte kľuky 
správne pripevniť. 

Ak je bicykel vybavený karbónovým rámom a krytom 
stredového zloženia s vnútorným ložiskom BB30, upo-
zorňujeme na nasledujúce:

Existuje možnosť namontovať sem adaptér pre použi-
tie vnútorného ložiska s bežným závitom BSA. Pri tom 
by ste ale mali bezpodmienečne dbať na to,

 • že adaptér sa smie namontovať iba na celkom 
nepoškodený rám. Neslúži na to, aby opravoval 
defektné kryty BB30. Ak nie je správne zabudo-
vaný, môže sa poškodiť kryt stredového zloženia, 
čím zanikne záruka. Prenechajte montáž takého 
adaptéru odbornému predajcovi;

 • že adaptér namontovaný do karbónového rámu 
sa nesmie odstrániť. 

16 Kolesá

16.1  Kontrola kolies

Kolesá tvoria spojenie medzi bicyklom a vozovkou.  
Nerovnosti na vozovke a hmotnosť cyklistu kolesá veľmi 
zaťažujú.

Pred vyexpedovaním bicykla sa kolesá starostlivo kontro-
lujú a centrujú. Špice sa ale usadia až v priebehu prvých 
kilometrov jazdy.

 � Dajte kolesá po prvých najazdených 100 km  
skontrolovať v servise a poprípade vycentrovať.

 � Následne kontrolujte pravidelne napnutie špíc a 
uvoľnené alebo poškodené špice nechajte vymeniť 
alebo vycentrovať.

Kolesá je možné do rámu a vidlice pripevniť niekoľkými 
spôsobmi. Okrem známych systémov, v ktorých je koleso 
pripevnené axiálnymi maticami alebo rýchloupinákmi, 
existujú rôzne druhy ôs náboja. Tie môžu byť pridržiavané 
skrutkami alebo rôznymi druhmi rýchloupinákov. Ak je 
koleso vybavené osou náboja, informujte sa v priloženom 
návode na obsluhu od výrobcu alebo na internetových 
stránkach daného výrobcu.

Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťahovacím 
momentom. Inak by mohlo dôjsť k odtrhnutiu skrutky 
a diely by sa mohli uvoľniť (� kap. 30 „Technické úda-

je“)

16.2  Kontrola náboja

Pri kontrole ložiska náboja postupujte nasledovne:

 � Zodvihnite bicykel a otočte ho.

 � Vyskúšajte či sa koleso ďalej otočí o niekoľko 
otáčok a potom sa zastaví. Ak sa zastaví náhle, je 
ložisko poškodené. To neplatí pre predné koleso s 
nábojovým dynamom.

 � Aby ste zistili či má ložisko náboja vôľu, pokúste sa 
pohybovať kolesom vo vidlici poprípade v zadnej 
stavbe zo strany na stranu.



22    I Návod na obsluhu

 � Ak zistíte, že je medzi ložiskami vôľa, alebo že sa 
koleso otáča ťažko, nechajte ložisko náboja nasta-
viť u odborného predajcu.

16.3 Kontrola ráikov

Ak používate ráikovú brzdu, podliehajú ráiky  
rýchlejšiemu opotrebovaniu.

Ak je ráik opotrebovaný, stráca stabilitu a rýchlejšie 
sa tiež poškodí. Zdeformovaný, prasknutý alebo  
zlomený ráik môže viesť k ťažkým nehodám. Ak zistíte 
na ráiku svojho bicykla nejaké zmeny, nejazdite na 
ňom. Dajte ho najprv skontrolovať do servisu.

U kolies od veľkosti 24“ majú ráiky indikátory opot-
rebovania ráikov. Na boku je charakteristická krivka 
alebo drážka, ktorá sa tiahne okolo celého ráika.

Vymeňte ráik ihneď keď na ňom spozorujete neob-
vyklé zmeny, chýbajúce značenie (drážky, farebné 
body) alebo keď zistíte, že je farebné značenie opot-
rebované. 

Ak sa značenie skladá z drážky alebo viacerých bodov 
na strane ráika, nechajte ráik vymeniť akonáhle je 
značenie obrúsené.

17  Plášte a duše 

17.1  Plášte

Existuje celý rad rôznych typov plášťov. Zjazdnosť terénu a 
valivý odpor závisia od proilu plášťa.

Pri hustení plášťa neprekračujte maximálny povolený 
tlak vzduchu. Inak by mohol prasknúť. 

Nahustite pneumatiku najmenej minimálnym povo-
leným tlakom vzduch. Ak je tlak príliš nízky, môže sa 
plášť z ráika uvoľniť. 

Hodnotu maximálneho povoleného tlaku vzduchu 
(väčšinou aj minimálneho povoleného tlaku) nájdete 
na bočnej strane plášťa.

Pri výmene použite plášte rovnakého typu, veľkosti a 
proilu. Inak by mohli byť jazdné vlastnosti negatívne 
ovplyvnené. Mohlo by to viesť k úrazom.

Plášte sú diely podliehajúce opotrebovaniu. Pravidelne 
kontrolujte hĺbku proilu, tlak v pneumatike a stav 
strán pneumatík. Nahraďte opotrebované plášte prv 
než budete na bicykli opäť jazdiť.

Zohľadnite veľkosť použitého plášťa. Údaje o rozme-
roch plášťov sa uvádzajú v normovaných označeniach.

 • Príklad 1: „46-622“ znamená 46 mm šírku plášťa 
a 622 mm priemer ráika.

 • Príklad 2: „28-1.60 Zoll“ znamená priemer 28 
palcov ráika a šírku plášťa 1,60 palca.
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Tlak vzduchu sa často uvádza v jednotkách PSI. V 
� kap. 30 „Technické údaje“ nájdete tabuľku prepočtu 
tlaku vzduchu z PSI in Bary.

17.2  Bezdušové pneumatiky / Tubeless

Predovšetkým na moderných horských bicykloch, zried-
kavejšie na cestných bicykloch, nájdete dnes bezdušové 
pneumatiky, anglicky nazývané „tubeless tires“. 
Ponúkajú veľa výhod, je však treba používať ich a starať sa 
o ne opatrne.

Bezdušové pneumatiky používajte iba na ráiky, ktoré 
sú pre ne určené. Tie sú tiež odpovedajúcim spôso-
bom označené, napr. skratkou „UST“.

Bezdušové pneumatiky používajte iba v súlade s  
predpismi, nahustené správnym tlakom vzduchu a 
poprípade s doporučenou tesniacou kvapalinou.

Bezdušové pneumatiky sa smú zložiť z ráika iba bez 
náradia, aby na nich nevznikli netesnosti. Pokiaľ tesniaca 
kvapalina nestačí aby sa zabránilo poškodeniu, je možné 
po odstránení ventilu nasadiť bežnú dušu.

17.3  Galusky

Najmä na bicykloch pre športové preteky nájdete tzv. 
„galusky“. V tomto prípade je duša všitá do plášťa a  
následne ako celok prilepená špeciálnym lepidlom na 
ráik, ktorý je k tomu určený. Výhodou galusiek je väčšia 
ochrana proti poškodeniu a lepšie využitie v prípade núdze.

Používajte galusky iba na ráiky, ktoré sú pre ne určené. 
Tieto ráiky nemajú ohnuté okraje, ale na vonkajšom 
okraji hladkú, smerom dovnútra zaoblenú plochu. Na 
tú sa galusky lepia.

Galusky používajte iba predpísaným spôsobom a so 
správnym tlakom vzduchu.

Nalepenie galusiek vyžaduje špeciálne schopnosti a 
veľké skúsenosti. Prenechajte výmenu galusiek vždy 
odbornému servisu. Informujte sa o správnom použití 
a ich bezpečnej výmene.

17.4  Duše

Duša je nutná k tomu, aby udržala tlak vo vnútri plášťa. 
Hustí sa cez ventil.

Rozlišujeme tri typy ventilov: 

1 2 3

1 Ventil Sclaverand- ev. športový ventil. 
2 Ventil Schrader- ev. autoventil
3 Ventil Dunlop- ev. nemecký ventil

Všetky tri typy ventilov sú chránené pred znečistením 
čiapočkou.
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18  Oprava defektov na plášti
Pre opravu defektu budete potrebovať nasledujúce  
vybavenie:

 • umelohmotnú montážnu páčku,

 • záplaty,

 • kaučukové lepidlo,

 • šmirgľový papier,

 • náhradnú dušu,

 • náhradný ventil,

 • vidlicový kľúč (pokiaľ nie je koleso pripevnené 
rýchloupinákom),

 • hustilku.

Odporúčame najprv demontovať poškodené koleso. Najprv 
odpojte alebo odstráňte brzdy. Postup závisí od typu bŕzd 
na bicykli. 

Prv ako začnete brzdu demontovať, prečítajte si ka-
pitolu o brzdách. Inak by ste mohli brzdovú sústavu 
poškodiť, čo by mohlo zapríčiniť nehodu.

18.1  Odpojenie brzdy

18.1.1  Odpojenie bŕzd typu cantilever alebo 
bŕzd V-Brake 

 � Jednou rukou pevne uchopte bicykel.

 � Stlačte brzdové čeľuste nebo ramená proti ráiku.

 � Odpojte lanko brzdy na jednom ramene.

18.1.2  Odpojenie hydraulickej ráikovej brzdy

 � Ak máte na bicykli rýchloupinák bŕzd, demon-
tujte brzdovú jednotku ( � kap. 9.2.2 „Obsluha 

rychloupínače“).

 � Ak nie je rýchloupinák bŕzd k dispozícii, vypustite 
vzduch z pneumatík.

Pri hustení pneumatiky cez ventil Sclaverand resp. športo-
vý ventil, postupujte nasledovne:

 � Zložte čiapočku ventilu otočením proti smeru  
hodinových ručičiek.

 � Naskrutkujte ryhovanú maticu v smere hodinových 
ručičiek.

 � Zatlačte krátko ryhovanú maticu prstami do ventilu 
až začne uchádzať vzduch.

 � Nahustite dušu vhodnou hustilkou.

 � Doskrutkujte opäť ryhovanú maticu.

 � Naskrutkujte čiapočku na ventil v smere  
hodinových ručičiek.

Poraďte sa v servise, ktorá hustilka je pre váš ventil 
najvhodnejšia.

Pri hustení duše cez ventil Dunlop ev. nemecký ventil a 
cez ventil Schrader ev. autoventil postupujte nasledovne:

 � Zložte čiapočku ventilu otočením proti smeru  
hodinových ručičiek.

 � Nahustite dušu vhodnou hustilkou.

 � Naskrutkujte čiapočku na ventil v smere  
hodinových ručičiek.
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18.2.2  Demontáž zadného kolesa

 � Ak má bicykel reťazový prevod, preraďte na naj-
menší pastorok. Prehadzovačka v tejto polohe  
nebude brániť demontáži kolesa.

 � Ak má koleso rýchloupinák, otvorte ho  
(� kap. 9.2.2 „Obsluha rychloupínače“).

 � Ak má koleso axiálne matice, povoľte ich vhodným 
kľúčom proti smeru hodinových ručičiek.

 � Potiahnite radiace ústrojenstvo mierne dozadu.

 � Bicykel trocha nadvihnite.

 � Vyberte koleso z rámu.

 � Ak koleso nie je možné vybrať, otvorte rýchloupinák 
viac otočením nastavovacej matice proti smeru 
hodinových ručičiek.

 � Udrite slabo zhora na koleso tak, aby vypadlo von.

Ako príklad tu uvádzame prevodovku Shimano:

Uvoľnite lanko meniča prevodov tak, aby ste zadné koleso 

mohli vybrať.

 � Uvoľnite lanko z radiaceho člena, aby ste mohli 
zadné koleso vybrať z rámu. 

CJ
-8S

20

JA
PA
N

LOCK

Radiaci člen

 � 1. Otočte radiacu rukoväť Revo-Shit na 1. 

Nastaviť na 1

18.1.3  Odpojenie bočného lanka ráikovej 
brzdy 

 � Uvoľnite páčku rýchloupináku na remene alebo na 
brzdovej páčke.

 � Ak nie je rýchloupinák bŕzd k dispozícii, vypustite 
vzduch z pneumatík. Koleso bude možné vytiahnuť 
pomedzi brzdové obloženie.

18.1.4  Uvoľnenie prevodového náboja, 
valčekovej, bubnovej alebo 
protišľapnej brzdy

 � Povoľte skrutku svorky kábla poprípade  
rýchloupinák na ramene brzdy.

 � U protišľapnej brzdy musíte uvoľniť rameno  
bŕzd na reťazovej vzpere.

18.2  Demontáž kolies

Popísané pracovné kroky sú iba príkladom postupu.  
Dbajte vždy na upozornenie výrobcu alebo sa obráťte na 
odborného predajcu.

18.2.1  Demontáž predného kolesa

 � Ak má koleso rýchloupinák, uvoľnite ho podľa 
postupu popísaného v (� kap. 9.2.2 „Obsluha 

rychloupínače“).

 � Ak má koleso axiálne matice, povoľte ich vhodným 
kľúčom otočením proti smeru hodinových ručičiek.

 � Ak je predné koleso zabezpečené proti vypadnutiu 
špeciálne formovanými úchytmi, povoľte matice 
ďalším otočením proti smeru hodinových ručičiek. 
Keď sa matice ani podložky nedotýkajú úchytov, 
vysuňte koleso z vidlice.

 � Ak ma koleso zabezpečenie z plechu, otvorte 
matice ďalším otočením proti smeru hodinových 
ručičiek. 

 � Roztiahnite plechové zabezpečenie tak ďaleko od 
seba, aby sa nedotýkalo úchytov na zadný stred.

 � Vysuňte predné koleso z vidlice.
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18.3  Demontáž plášťa a duše

 � Odskrutkujte čiapočku, upevňovaciu maticu a ev. 
prevlečnú maticu z ventilu. U ventilov Dunlop, ev. 
nemeckých ventilov, odstráňte ventilovú vložku.

 � Vypustite z duše zostávajúci vzduch.

 � Nasaďte montážnu páčku proti ventilu na vnútornej 
strane pneumatiky.

 � Pomocou páčky pretiahnite bočnú stranu pneuma-
tiky cez okraj ráika.

 � Zasuňte druhú montážnu páčku medzi ráik a pneu-
matiku vo vzdialenosti cca 10 cm od prvej.

 � Vysúvajte pomocou páčky pneumatiku cez ráik 
tak, aby sa postupne pneumatika po celom obvode 
uvoľnila.

 � Vyberte dušu z plášťa. 

18.4  Oprava defektu duše

 � Nahustite dušu.

 � Aby ste mohli zistiť, na ktorom mieste sa nachádza 
defekt, položte ju do nádoby s vodou.

 � Ponorte dušu do vody. Na mieste, kde je v duši 
trhlina alebo diera, sa objavia bubliny.

 � Ak dôjde k defektu počas jazdy a vy nemôžete zistiť 
kde je diera, silne dušu nahustite. Duša sa zväčší a 
vďaka vyššiemu tlaku unikajúceho vzduchu ľahšie 
zistíte, kde sa defekt nachádza. 

 � Nechajte dušu usušiť.

 � Na poškodenom mieste opatrne zdrsnite povrch 
duše šmirgľovým papierom.

 � Potrite miesto kaučukovým lepidlom.

 � Počkajte niekoľko minút, kým kaučukové lepidlo 
čiastočne zaschne.

 � Pevne pritlačte gumovú záplatu na poškodené 
miesto.

 � Nechajte niekoľko minút schnúť.

 � 2. Bovden vytiahnite z koncovky pre usadenie  
bovdenu a lanko pretiahnite cez štrbinu. 

CJ-8S20
JAPAN

Uchytenie

Koncovka pre uchytenie bowdenu

Štrbina

1

2

 

1 Vytiahnite z koncovky pre usadenie bowdenu 
2 Pretiahnite cez štrbinu

 � 3. Odstráňte upevňovaciu skrutku lanka z vodítka. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Upevňovacia skrutka lanka

Vodítko

 

Ak bovden z pätky nejde vytiahnuť, vsuňte 2mm 
imbusový kľúč alebo kľúč so špicou č. 14 do otvoru 
vo vodítku a lanko s vodítkom uvoľnite pootočením. 
Potom najprv uvoľníte upevňovaciu skrutku z vo-
dítka a vytiahnite bovden z koncovky pre usadenie 
bovdenu. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Otočiť
vodítko

Otvor vodítka

2 mm imbusový klíč nebo
kľúč so špicou # 14

Odstrániť upevňo-
vaciu skrutku lanka Vytiahnuť z 

koncovky pre usa-
denie bowdenu

1

2
3

 � 4. Povoľte skrutku na ramene brzdy a odstráňte ju.

 � 5. Povoľte matice kolesa a položte ich na bok.  
 Zložte zabezpečovaciu podložku z osy kolesa.

 � 6. Vytiahnite zadné koleso z otvorov na úchytoch.
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18.6.1  Nasadenie predného kolesa

Pri montáži predného kolesa dávajte pozor na smer 
obehu plášťa. 

Ak má bicykel kotúčovú brzdu, skontrolujte, že je  
brzdový kotúč správne usadený medzi brzdovým  
obložením.

18.6.2  Nasadenie zadného kolesa

18.6.2.1  U bicyklov s reťazovým prevodom

 � Ak máte na bicykli reťazový prevod preraďte pri 
montáži zadného kolesa na najmenší pastorok.

 � Nasaďte koleso až na doraz a doprostred úchytov.

 � Dotiahnite pevne maticu náboja, poprípade 
uzatvorte rýchloupinák (� kap. 9.2.2 „Obsluha 

rychloupínače“).

18.6.2.2  U bicyklov s prevodovým nábojom

Montáž kolesa s prevodovým nábojom v ráme

 � 1. Vložte reťaz na ozubené kolo a os náboja pripev-
nite na úchyty na zadnom stredovom zložení. 

CJ-NX10

JAPAN

Os náboja

Úchyt na zadnom 
stredovom zložení

18.5  Montáž plášťa a duše

Zabráňte tomu, aby sa dovnútra plášťa dostala nečis-
tota. Postarajte sa o to, aby bola duša bez záhybov a 
aby nebola nikde stlačená. Pri montáží plášťa dávajte 
pozor na smer obehu. Ak má plášť vyznačený smer 
obehu, nachádza sa na strane plášťa.

 � Ubezpečte sa, že páska ráika pokrýva matice ihlíc 
a že nie je poškodená.

 � Umiestnite ráik jednou stranou do plášťa.

 � Vtlačte celú jednu stranu plášťa do ráika.

 � Pretiahnite ventil cez otvor v ráiku a vložte dušu 
do plášťa.

 � Stlačte plášť cez stranu ráika.

 � Pretiahnite plášť do stredu ráika. Časť, ktorá už 
bola nasadená, sa posunie dospodu ráika.

 � Skontrolujte opäť správnu polohu duše.

 � Posuňte dlaňou druhú stranu plášťa úplne cez okraj 
ráika.

 � U ventilov Dunlop, ev. nemeckých ventilov: zasuňte 
ventilovú vložku opäť na miesto a zaskrutkujte 
pevne prevlečnú maticu.

 � Čiastočne nahustite dušu.

 � Skontroluje osadenie a obeh pneumatiky podľa 
kontrolného krúžku na strane ráika. Opravte rukou 
osadenie pneumatiky, ak správne neobieha.

 � Nahustite dušu až na doporučený tlak.

18.6  Montáž kolies

V uvedených pracovných postupov ide iba o príklad.  
Dbajte vždy na upozornenie výrobcu alebo sa obráťte na 
odborného predajcu.
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 � 2. Pripevnite poistné podložky na obidve strany 
osy náboja. Otočte rameno tak, aby výstupky poist-
nej podložky zasahovali do úchytov na zadnom 
stredovom zložení. V tomto prípade je možné na-
montovať rameno takmer vodorovne k vidlici rámu. 

CJ-NX10

JAPAN

LO
C
K

7
R

Poistná podložka (ľavá strana)

Rameno
radenia 

Vidlice ramene

Štrbina úchytov na
zadný stred

Poistná podložka
(pravá strana)

 � Vystupujúca časť sa musí nachádzať po strane 
úchytov na zadnom stredovom zložení.

 � Poistné podložky nasaďte tak, aby výstupky zasa-
hovali presne do štrbín úchytu na zadnom stredo-
vom zložení na prednej i zadnej strane osy náboja.

 � 3. Napnite reťaz a pripevnite koleso pomocou uzav-
retých matíc k rámu. 

CJ-NX10

JAPAN

LO
C
K

7
R

Uzatvorená matica 
Poistná podložka

Uťahovací moment
30–45 Nm 

 � 4. Pripevnite rameno brzdy s objímkou správne na 
vidlicu rámu.   

Rameno brzdy

Matica objímky 

Skrutka objímky

Objímka ramena brzdy 

Vidlica ramena 

Pri montáži objímky ramena brzdy pridržiavajte pri 
uťahovaní skrutky maticu pomocou 10 mm kľúča. 

Uťahovací moment
2–3 Nm 

Po skončení montáže skontrolujte, či skrutka objímky 
ramena brzdy vyčnieva približne o 2 – 3 mm pred 
maticu. 

Objímka ramena brzdy

Skrutka objímky
(M6 × 16 mm)

2–3 mm

Rameno brzdy 

Matica objímky

 � 5. Pred použitím protišľapnej brzdy skontrolujte, či 
brzda správne unguje a či sa koleso ľahko otáča.

 

Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťahovacím 
momentom. Inak by mohlo dôjsť k odtrhnutiu skrutiek 
a diely by sa mohli uvoľniť (� kap. 30.3 „Uťahovací 

moment pre skrutkové spoje“)

 � Zaveste lanko brzdy a pripevnite ho alebo uzatvorte 
rýchloupinák bŕzd.

 � Skontrolujte, či brzdové obloženie dosadá na  
brzdiacu plochu.

 � Skontrolujte, či je rameno brzdy bezpečne 
pripevnené.

 � Vyskúšajte unkčnosť bŕzd.
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Montáž lanovodu radenia u prevodového náboja

 � Pripevnite lanko na vodítko tak, aby matica držiaca 
lanko smerovala oproti úchytu na zadné stredové 
zloženie. Posuňte rovnú stranu podložky skrutky 
držiacej lanko do otvorenej strany vodítka. 

Rovná strana podložky
upevňovacia skrutka lanka

Otvorená strana
vodítka

Upevňovacia
matica lanka

Vodítko

CJ-8S20

JAPAN

LO
CK

 � Otočte lanko o 60° doprava a pripevnite ho do 
úchytu lanka. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Otočiť o
60° 

Úchyt lanka

 � Pripevnite lanko do vodítka tak ako je vyobrazené 
na obrázku. Pretiahnite ho cez štrbinu v uchytení 
prešmýkadla a zasuňte koncovku bovdenu pevne 
do koncovky pre usadenie bovdenu. 

CJ-8S20
JAPAN

L
O
C
K

CJ-8S20
JAPAN

Lanko radenia

Uchytenie Koncovka pre 
usadenie bowdenu

Štrbina

Vodítko

Uchytenie

1

2

 

1 Pretiahnuť cez štrbinu  
2 Nasadiť do koncovky pre usadenie bowdenu

 � Ak to bude pre vás jednoduchšie, nasaďte najprv 
bovden do koncovky pre usadenie bovdenu. Potom 
otočíte vodítkom pomocou 2 mm imbusového kľúča 
alebo kľúčom so špicou č. 14, ktorý zasuniete do 
otvoru vodítka. Tak nasadíte upevňovaciu skrutku 
lanka do otvorenej strany vodítka.  

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

1

2

3

Otvor vodítka

2mm imbusový klíč nebo 
kľúč so špicou # 14

 

1 Nasadiť do koncovky pre usadenie bowdenu  
2 Otočiť vodítko 
3 Nasadiť upevňovaciu skrutku
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Skontrolujte, či bolo lanko správne zavedené do  
vodítka. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Správne vedenie Nesprávne vedenie

19  Prevody bicyklov

19.1  Reťazový prevod

Tento návod na obsluhu popisuje manipuláciu s typickými 
komponentmi prevodov horských, krosových, trekingových 
a cestných bicyklov. K ďalším komponentom nájdete  
informácie na CD alebo na internetových stránkach výrobcu. 
S prípadnými otázkami k montáži, nastaveniu a obsluhe sa 
obráťte na odborného predajcu.

Ak sú komponenty prevodov uvoľnené, opotrebované, 
poškodené alebo nesprávne nastavené, hrozí cyklistovi 
nebezpečenstvo zranenia. Nechajte reťazový prevod 
nastaviť v odbornom servise.

 • Kontaktujte odborného predajcu v prípade, že 
reťaz počas jazdy vyskočí z prevodníkov alebo 
ozubených koliesok, 

 • počujete neobvyklé zvuky,

 • preraďovanie neunguje správne,

 • radiace ústrojenstvo, prešmýkadlo alebo iné 
komponenty prevodu sú uvoľnené, poškodené či 
ohnuté, alebo

 • ak sú články reťaze poškodené alebo opotrebo-
vané. 
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Reťaz bicykla nesmie byť súčasne vpredu na najmen-
šom prevode a vzadu na vonkajšom malom pastorku. 
Reťaz nesmie byť ani súčasne na prednom najväčšom 
prevode a vzadu na vnútornom veľkom pastorku. V 
týchto prípadoch by mohla reťaz spadnúť.

Pri preraďovaní z iného prevodového stupňa nesmiete 
nikdy pedálovať dozadu. Mohli by ste tak poškodiť 
radenie prevodových stupňov.

Nastavenie radenia prevodových stupňov vykonávajte 
postupne a opatrne. Nesprávnym nastavením môže 
reťaz spadnúť z pastorka a to môže spôsobiť pád. 
Pokiaľ si nie ste istí, prenechajte tieto úkony servisu.

Aj v prípade optimálneho nastavenia radenia sa môžu 
pri extrémne šikmom obehu reťaze ozývať zvuky. To 
neznamená žiadny nedostatok a ani nepoškodzuje 
pohon. Ak sa reťaz mierne narovná, zvuk zmizne.

Nikdy nejazdite bez krytu ihlíc. Ak nie je žiadny kryt 
namontovaný, musíte ho namontovať dodatočne. Inak 
by sa reťaz alebo radiace ústrojenstvo mohli dostať 
medzi ozubené koliesko a ihlice. 

Preraďujte pomocou radiaceho ústrojenstva na najnižší 
stupeň (najväčší pastorok) opatrne. Radiace ústrojen-
stvo by sa mohlo dostať medzi ihlice a poškodiť ich.

19.1.1 Obsluha ovládacej páčky radenia

19.1.1.1 Ovládacia páčka radenia na cestnom bicykli

Ovládacia páčka radenia Shimano

Páčka 

a

Páčka b  
z veľkého na 
malý prevod-
ník

Páčka a  
z malého na 
veľký prevod-
ník

Páčka 

a

Páčka 

b

Páčka b  
z veľkého na 
malý prevod-
ník

Páčka a  
z malého na 
veľký prevod-
ník

Páčka a: preradenie na väčší prevodník 
Páčka b: preradenie na menší prevodník

Všetky ovládacie páčky radenia sa po uvoľnení vrátia späť 
do pôvodnej polohy.
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Ovládacie páčky prešmýkadla

Páčka a: preradenie na väčšie ozubené koliesko. 
Páčka a zapadne v polohe 1, 2 a 3.

Páčka 

a

Počiatočná
pozícia páčky 

a 1. Pozícia cvaknutí 

1. Prepnutie prevodového 
stupňa na ďalšie najväčšie 
ozubené koliesko  
Príklad: Preradenie z 3. 
na 4. prevodový stupeň

2. Prepnutie o dva pre-
vodové stupne na väčšie 
ozubené koliesko 
Príklad: Preradenie z 3. 
na 5. prevodový stupeň

3. Prepnutie o tri prevo-
dové stupne na väčšie 
ozubené koliesko 
Príklad: Preradenie z 3. 
na 6. prevodový stupeň

2. Pozícia cvaknutie 

3. Pozícia cvaknutie 

Páčka b: preradenie na menšie ozubené koliesko. Jedným 
stlačením páčky b sa preradí o jeden stupeň na ďalšie 
menšie ozubené koliesko.

Páčka 

b Počiatočná 
pozícia páčky 

b

1. Prepnutie prevodového 
stupňa na ďalšie menšie 
ozubené koliesko 
Príklad: Preradenie zo 4. 
na 3. prevodový stupeň

Páčka b sa pohybuje súčasne s páčkou a. Vyhnite sa 
však akémukoľvek tlaku na páčku b. Rovnako je nutné 
sa vyhnúť akémukoľvek tlaku na páčku a pri stlačení 
páčky b. Súčasné stlačenie obidvoch páčok nevedie k 
žiadnej zmene prevodového stupňa.

Ovládanie páčky prešmýkadla (štandard)

Páčka a: preradenie na väčší prevodník

Páčka 

a

Počiatočná 
pozícia páčky 

a

Kompletne vyko-
naný ťah páčky 
prešmýkadla Skutočne  

vykonaný ťah

 

Ak pohyb páčky nevedie k úplnej zmene prevodu, je treba páčku 
stlačiť opakovane o (X'), aby sa vykonal chýbajúci pohyb páčky (X), a 
tým preradenie prevodových stupňov.

Páčka 

b

Počiatočná 
pozícia páčky 

b

Kompletne vykonaný 
ťah páčky prešmýkadla

Pozícia cvaknutie

Pozícia cvaknutie

Páčka b: preradenie zo stredného na najmenší prevod

Páčka b sa pohybuje súčasne s páčkou a. Vyhnite sa však 
akémukoľvek tlaku na páčku b. Rovnako je nutné vyhnúť 
sa akémukoľvek tlaku na páčku a pri stlačení páčky b.  
Súčasné stlačenie obidvoch páčok nevedie k žiadnej zme-
ne prevodového stupňa.
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Ovládanie páčky prešmýkadla s doradením (zníženie  
zvukov na minimum), voliteľné

Postup radenia

Páčka a: preradenie na väčší prevod

Páčka 

a

Počiatočná 
pozícia páčky 

a

Kompletne vyko-
naný ťah páčky 
prešmýkadla skutočne  

vykonaný ťah

 

Pokiaľ pohyb páčky nevedie k úplnej zmene prevodníku, je treba 
páčku stlačiť opakovane o (X´), aby sa vykonal chýbajúci pohyb 
páčky (X) a tým preradenie prevodových stupňov

Páčka b: Preradenie zo stredného na najmenší prevod

Páčka 

b

Počiatočná 
pozícia páčky 

b

Kompletne vykonaný 
ťah páčky prešmýkadla

Pozícia - cvaknutie

Pozícia - cvaknutie

 

Prvé zastavenie s cvaknutím ukazuje pri preradení páčkou b začiatok 
doradenia (postup odstraňujúci hlučnosť prevodov). Druhé zastavenie 
so silnejším cvaknutím označuje dokončenú výmenu prevodníka. Po 
doradení sa pri ďalšom stlačení úkon radenia dokončí.

Doradenie (zníženie zvukov na minimum)

Podľa polohy sa môže reťaz po preradení dotknúť von-
kajšieho alebo vnútorného vodiaceho kotúča reťaze pre-
šmýkadla a pritom spôsobiť hluk. Stlačte v tomto prípade 
zľahka páčku a alebo páčku b tak, aby ste pohybovali pre-
šmýkadlom, dokiaľ sa nedotkne reťaze.

Tento postup sa nazýva „doradenie“. Doradenie je možné, 
keď sa reťaz nachádza na veľkom, strednom alebo malom 
prevodníku. 

Keď doradíte na najbližšiu pozíciu, zvuky sa úplne stratia.
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POLOHA REŤAZE ZNAK

DORAĎOVANIE

STLAČENIE PÁČKY POHYB PREŠMÝKADLA

Veľký Prevod

Menšie ozube-
né koliesko

Reťaz sa dotýka vonkaj-
šieho vodiaceho kotúča 
reťaze

Páčka 
a

pozícia 
cvaknutie

(kontakt)

Doraďovanie

Pred doradením Po doradení

Pohyb prešmýkadla

Vonkajší vodiaci kotúč 
reťaze

Reťaz

Stredný prevod

Menšie ozube-
né koliesko

Menší prevod

Menšie ozube-
né koliesko

Veľký prevod

Väčšie ozubené 
koliesko

Reťaz sa dotýka vnútor-
ného vodiaceho kotúča 
reťaze

Páčka 
b

Pozícia 
cvaknutie

(kontakt)

Doraďovanie

Pred doradením Po doradení

Pohyb prešmýkadla

Vnútorný vodiaci kotúč 
reťaze

Reťaz

Strední prevod

Väčšie ozubené 
koliesko

 

Menší prevod

Väčšie ozubené 
koliesko
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Ovládacia páčka radenia SRAM

Cvaknutie

0° X° XX°

0
Cvaknutie

Cvaknutie
Cvaknutie

Ovládacia páčka radenia vzadu: Aby ste mohli preradiť na 
ťažší (vyšší) stupeň, stlačte malú ovládaciu páčku radenia 
zľahka dovnútra tak, aby ste počuli alebo cítili cvaknutie. 
Aby ste preradili na ľahší (nižší) stupeň, stlačte malú 
ovládaciu páčku radenia ďalej dovnútra tak, aby ste počuli 
alebo pocítili druhé cvaknutie. Naraz môžete preradiť až 
tri nižšie stupne prevodov.

Ovládacia páčka radenia vpredu: Pre preradenie z malého 
na veľký prevodník posuňte malú ovládaciu páčku radenia 
celkom dovnútra. Pre preradenie z veľkého na malý pre-
vodník stlačte malú ovládaciu páčku radenia doprostred, 
kým nezačujete alebo nepocítite zreteľné cvaknutie.

Aby sa zabránilo prešmýkaniu reťaze v extrémnych 
pozíciách, má ovládacia páčka radenia vpredu vyrov-
návaciu unkciu pre prešmýkadlo. Doraďovať môžete, 
keď je reťaz na veľkom prevodníku.

Aby ste preradili prešmýkadlo do polohy pre doradenie, 
stlačte malú ovládaciu páčku radenia zľahka dovnútra 
tak, aby ste začuli alebo pocítili cvaknutie.

Nastavenie akčného okruhu

Akčný okruh ovládacej páčky radenia a brzdovej páčky je 
možné nastaviť individuálne podľa veľkosti vašej ruky.

 � Nastavte najprv dosah pre ovládaciu páčku 
radenia a nakoniec nastavte brzdovú páčku tak, 
aby sa jej doraz dotýkal ovládacej páčky radenia. 
Tým je zabezpečené, že brzdová páčka nenarazí 
na spätne odpruženú ovládaciu páčku radenia.

 � Pre nastavenie dosahu ovládacej páčky radenia 
ju posuňte dovnútra, aby bolo možné dostať sa 
na nastavovaciu skrutku dosahov. Stlačte nasta-
vovaciu skrutku pomocou tŕňa alebo nechtom 
dovnútra a otočte ju proti smeru hodinových 
ručičiek, aby sa páčka radenia dostala bližšie k 
riadidlám.

19.1.1.2  Ovládacia páčka radenia horského, trekingového 

alebo turistického bicykla

Štandardná ovládacia páčka radenia

Obe páčky a aj b sa vrátia po manipulácii späť do pôvod-
nej polohy. Pri ovládaní páčky sa musí kľuka pedálu vždy 
otáčať.

Ovládanie páčky prešmýkadla

Páčka a  vo východiskovej polohe
 

Preradenie z malého na väčší prevod 

Jedným stlačením páčky a sa preradí z malého na väčší 
prevod.



36    I Návod na obsluhu

H b l (B)Páčka b

 

Preradenie z väčšieho na menší prevod: 

Jedným stlačením páčky b sa preradí z veľkého na menší 
prevod.

Ovládanie páčky štandardného radenia

Páčka a  vo východiskovej pozícii

1

2

Preradenie z malého na väčšie ozubené koliesko: 

Pre preradenie iba o jeden stupeň stlačte páčku a do polohy 
1. Pre preradenie o dva stupne stlačte ovládaciu páčku 
radenia do polohy 2. Týmto spôsobom je možné preradiť 
maximálne tri stupne.

Páčka b

 

Preradenie z veľkého na menšie ozubené koliesko: 

Jedným stlačením sa preradí na menšie ozubené koliesko.

Páčka b

Kompletne vykonaný 
ťah páčky prešmýkadla

Pozícia cvaknutie

Pozícia cvaknutie

Stlačenie doradenie

Prvé zastavenie s cvaknutím ukazuje pri preradení páčkou 
b začiatok doradenia (postup odstraňujúci hlučnosť pre-
vodov). Druhé zastavenie so silnejším cvaknutím označuje 
dokončenú výmenu prevodu. Systém odstraňujúci hluč-
nosť prevodov už po doradení necvakne, takže sú počuť už 
iba polohy cvaknutia pri preradení na ozubené kolieska.

Poloha reťaze

Pohyb prešmýkadla

 

Keď je reťaz na veľkom prevode a veľkom ozubenom ko-
liesku, dotýka sa reťaz prešmýkadla, čo je sprevádzané 
zreteľnými zvukmi. Prešmýkadlo je možné ľahkým stlače-
ním páčky b posunúť trocha dovnútra, aby žiadne zvuky 
nevznikali.

Otočné rukoväte

Pre preradenie iba o jeden stupeň otočte otočnou  
rukoväťou o jednu polohu spredu alebo zozadu.

Zunehmende
Pedalkraft

Zunehmende
Pedalkraft

Abnehmende
Pedalkraft

Abnehmende
Pedalkraft

Rastúca sila
pedála

Rastúca sila
pedála

Klesajúca sila
pedála

Klesajúca sila
pedála

Ak chcete naraz preradiť viacej stupňov, otočte ovládacou 
páčkou radenia o zodpovedajúci počet radiacich polôh v 
požadovanom smere.
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Ústrojenstvo radenia

Údržbu, výmenu alebo nastavenie reťazového prevodu 
prenechajte odborníkovi.

Jemné nastavenie / ústrojenstvo radenia

Stlačte ovládaciu páčku radenia, aby ste preradili reťaz 
z najmenšieho ozubeného kolieska na druhé ozubené ko-
liesko. Upevnite prevesenie radiaceho lanovodu s páčkou 
radenia a otočte kľukou pedála.

Nastavovacia 
skrutka

Ak reťaz skočí 
na tretie ozubené 
koliesko

 � Otočte nastavovaciu skrutku tak ďaleko v smere 
hodinových ručičiek, dokiaľ reťaz nepreskočí späť 
na druhé ozubené koliesko.

Nastavovacia 
skrutka

Ak sa nevyskytnú 
žiadne zvuky

 � Otočte nastavovaciu skrutku tak ďaleko proti smeru 
hodinových ručičiek, kým sa reťaz nedotkne tretie-
ho ozubeného kolieska.

Nastavovacia skrutka môže byť umiestnená na ovláda-
cej páčke radenia alebo na ráme.

AB

Nastavovacia skrutka

Nastavovacia skrutka bowdenu

Optimálne nastavenie

Ak je prevesenie radiaceho lanovodu 
s páčkou radenia upevnené, mala by 
sa v optimálnom nastavení reťaz 
dotýkať tretieho ozubeného kolieska 
a pritom spôsobovať hluk.

 
Pustite páčku radenia v druhom stupni a otočte kľukou 
pedála.

Ak sa reťaz dotýka tretieho ozubeného kolieska, musíte 
nastavovaciu skrutku posunúť mierne v smere hodinových 
ručičiek, dokiaľ nie sú počuť žiadne zvuky.

Aby sa dosiahlo bezporuchovej unkcie SIS, je treba všetky 
súčasti, ktoré prenášajú silu, namazať.

Keď sa reťaz nachádza vo vyznačenej polohe, môže sa 
dotýkať prevodníkov alebo prešmýkadla a spôsobovať 
hluk. V takom prípade môžete reťaz preradiť na ďalšie 
alebo druhé najväčšie ozubené koliesko. 

Prevodníky

Ozubené
kolieska
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Čistenie

 � Pokiaľ možno, nepoužívajte na reťaz žiadne čistiace 
prostriedky. Pri použití čistiacich prostriedkov 
(napr. odhrdzovača) môže dôjsť k vymytiu maziva z 
reťaze, čo by mohlo spôsobiť poruchy v prevádzke.

 � Prevodníky a ozubené kolieska by sa mali čistiť 
v pravidelných intervaloch neutrálnym čistiacim 
prostriedkom.

 � Menič prevodov by ste mali pravidelne čistiť a na 
pohyblivé časti (mechanizmus, valčeky) aplikovať 
vhodné mazivá. 

19.2  Prevodový náboj

Tento návod na obsluhu popisuje manipuláciu s obvyklými 
komponentmi prevodov trekingových alebo mestských 
bicyklov s nábojovou prevodovkou. 
K odlišným komponentom nájdete informácie oddelene, 
alebo v pripojených návodoch.

S prípadnými otázkami k montáži, nastaveniu a obsluhe sa 
obráťte na odborného predajcu.

Pri montáži náboja na rám je nutné nasadiť na obidve 
strany správne poistné podložky a pritiahnuť matice 
náboja s predpísaným uťahovacím momentom (� kap. 

30 „Technické údaje“). 

Ak sú poistné podložky nasadené iba na jednej strane, 
alebo matice náboja nie sú správne dotiahnuté, môže 
dôjsť k chybnej unkcii náboja: môže sa pretáčať. V 
dôsledku toho by radiace lanko mohlo ťahať riadidlá k 
jednej strane, čo by mohlo spôsobiť vážnu nehodu.

Prevodové stupne je možné prehadzovať v priebehu 
pedálovania. Pritom môžu niekedy v náboji vzniknúť 
nezávadné zvuky spôsobené vnútorným ozubeným 
kolieskom a západkou.

Ak sa koleso otáča iba sťažka, je nutné vymeniť brzdové 
obloženie alebo namazať náboj. To by mal vykonať 
odborný servis. 

Ak reťaz pri jazde vyskočí z ozubeného kolieska, je 
treba ju napnúť. Ak je nastavovací rozsah vyčerpaný, 
musíte ozubené kolieska a reťaz vymeniť.

19.2.1  Ovládanie náboja s prevodovkou

19.2.1.1  Ovládacia páčka radenia Shimano so 7/8 stupňami

 � Otáčajte otočnou páčkou radenia tak, aby preraďo-
vala vo všetkých 8 (7) prevodových stupňoch.

 • Rastúca sila pedála (rastúci odpor)  
� indikátor proti 8 (7)

IndikátorIndikátor

Rukoväť Revo-Shit

 • Klesajúca sila pedála (klesajúci odpor)  
� indikátor proti 1

Tento návod na obsluhu otočnej rukoväte radenia Shimano 
je možné použiť tiež na otočné rukoväte radenia iných 
značiek.
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19.2.2  Nastavenie prevodových stupňov u 
náboja s prevodovkou Shimano

Ako príklad je zobrazený náboj so 7/8 prevodovými  
stupňami.

 � Nastavte ovládaciu páčku radenia na 4.

 � Skontrolujte, či sú žlté značky na uchytení a vodítku 
zarovnané.

CJ-8S20

JAPAN

LO
CK

Žlté značky

Nastaviť na 4

Na radiacom člene sú na dvoch miestach žlté značky.  
Použite značku, ktorú je vidieť najlepšie.

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOC
K

Vodítko

Vodítko

Bicykel v normálnej pozícii

Bicykel v opačnej pozícii

Vyrovnať so značkou

Vyrovnať so značkou

Uchytenie

Uchytenie

 � Otočte nastavovaciu skrutku lanka páčky ovládania 
radenia tak, aby sa značky zarovnali. Potom na-
stavte rukoväť Revo- Shit z polohy 4 do polohy 1 a 
opäť späť do polohy 4. Skontrolujte, či sú žlté znač-
ky stále zarovnané. 

Nastavovacia skrutka lanka
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20  Reťaz bicykla
Pre bicykle sa používajú dva základné druhy reťazí:

 • široká reťaz (1/2 x 1/8“) pre viacrýchlostné náboje a 

 • úzka reťaz pre reťazový prevod. Tieto reťaze sa 
používajú v rôznych šírkach podľa toho, koľko 
ozubených koliesok je obsiahnutých na nasadenej 
kazete. Používajte na váš bicykel iba reťaze, ktoré 
sú určené pre váš počet pastorkov.

 � Reťaz bicykla je treba pravidelne čistiť a mazať. 

 � Aby ste zabránili predčasnému opotrebovaniu 
reťaze, pokiaľ možno, pri reťazovom prevode pou-
žívajte prevodové stupne s malým šikmým obehom 
reťaze. 

Pri kontrole opotrebovania reťaze postupujte nasledovne:

 � Vezmite časť reťaze, ktorá je položená na prednom 
prevodníku medzi palec a ukazováčik.

 � Zodvihnite reťaz z prevodníka. Ak je možné reťaz 
zdvihnúť o veľký kus, je opotrebovaná a je treba ju 
nahradiť.

 � U nábojov s prevodovkou musí byť rozsah vôle 
reťaze nastavený tak, aby priechod reťaze medzi 
prevodníkom a pastorkom vykazoval vertikálnu 
vôľu jedného až dvoch centimetrov.

Ak chcete reťaz dotiahnuť, postupujte nasledovne:

 � Povoľte skrutky zadného kolesa.

 � Vytiahnite zadné koleso dozadu do úchytov na 
zadnom stredovom zložení tak, aby na reťazi bola 
iba povolená vôľa.

 � Dôkladne dotiahnite všetky uvoľnené skrutky v 
smere hodinových ručičiek.

Dotiahnite všetky skrutky predpísaným uťahovacím 
momentom. Inak by mohlo dôjsť k utrhnutiu skrutiek 
a diely by sa mohli uvoľniť (� kap. 30 „Technické úda-

je“)

20.1  Údržba reťazí

Reťaze na bicykloch patria medzi diely podliehajúce opot-
rebovaniu. U prevodových nábojov sú reťaze opotrebované 
po cca 3 000 km, u reťazových prevodov po cca 2 000 km.

Opotrebovaná reťaz sa môže pretrhnúť a zapríčiniť 
pád. Nechajte pred použitím bicykla poškodenú reťaz 
v servise vymeniť.
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21  Brzda, brzdová páčka a brzdové 
systémy

Tento návod na obsluhu popisuje údržbu a manipuláciu 
s typickými brzdovými komponentmi horských, trekingo-
vých alebo cestných bicyklov. 
K odlišným komponentom nájdete informácie oddelene 
alebo v pripojených návodoch. 
S prípadnými otázkami k montáži, nastaveniu a obsluhe sa 
obráťte na odborného predajcu.

21.1  Dôležité upozornenia a 
bezpečnostné opatrenia

Podľa §65 nemeckej vyhlášky o podmienkach premávky 
na pozemných komunikáciách (StVZO) „Bicykle musia 
byť vybavené dvomi na sebe nezávislými brzdami“. 
Podobné vyhlášky platia vo všetkých krajinách EU.

Opravy a údržbu bŕzd prenechajte odbornému servisu.

Na brzdové obloženia, brzdné plochy ráikov, brzdové 
klátiky alebo brzdový kotúč nenanášajte žiadne 
tekutiny obsahujúce olej. Inak bude výkonnosť bŕzd 
nepriaznivo ovplyvnená.

Brzdové klátiky a brzdové obloženia sú diely, ktoré pod-
liehajú opotrebovaniu. Kontrolujte pravidelne stupeň ich 
opotrebovania. Rozoznáte ho podľa značenia. Napríklad 
na brzdových klátikoch nie sú viditeľné drážky. 
Vymieňajte vždy obidva brzdové klátiky naraz.

Používajte iba originálne diely. Inak by mohla byť ne-
priaznivo ovplyvnená unkcia bŕzd, alebo by mohlo dôjsť k 
poškodeniu bicykla.

Aby vznikla správna trecia dvojica, používajte brzdové 
obloženie, ktoré je určené pre ráiky. Inak sa môže brzdná 
dráha predĺžiť a zvýši sa opotrebovanie. Najmä u karbó-
nových ráikov sa smú používať obloženia, ktoré sú pre ne 
výslovne určené.

Brzdové klátiky a brzdové obloženie nesmie prísť do styku 
s olejom alebo mazivom. Ak došlo do kontaktu s olejom 
alebo mazivom, musíte ich vymeniť, pretože je tým brzdiaci 
výkon veľmi nepriaznivo ovplyvnený.

Doťahujte všetky skrutky predpísaným uťahovacím 
momentom. Inak by mohlo dôjsť k odtrhnutiu skrutiek 
a diely by sa mohli uvoľniť (� kap. 30 „Technické úda-

je“)

Brzdové lanká sú diely, ktoré podliehajú opotrebova-
niu. Pravidelne kontrolujte ich stav a v prípade potre-
by ich nechajte vymeniť.

Kontrolujte, či sa na lanku brzdy nevyskytuje hrdza a 
či sa nestrapkajú. Ak nájdete závadu, nechajte lanko 
vymeniť. Ak poškodené lanko brzdy nevymeníte, môže 
sa vyskytnúť zlyhanie bŕzd.

Existujú rôzne druhy bŕzd podľa oblasti použitia:

 • nábojové brzdy,

 • kotúčové brzdy a 

 • ráikové brzdy.

Brzdy sa ovládajú mechanicky nebo hydraulicky.

Obvykle je u prevodových nábojov brzdová páčka 
pôsobiaca na brzdu predného kolesa umiestnená na 
pravej strane riadidiel, u reťazových prevodov na 
ľavej strane riadidiel. Zistite aká je poloha brzdovej 
páčky kým nasadnete na váš bicykel.

Ak chcete brzdovú páčku umiestniť na druhej strane 
riadítok, postupujte podľa návodu výrobcu alebo sa 
obráťte na odborného predajcu.
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21.2  Brzdová páčka

21.2.1  Štandardní brzdová páčka

Bicykel je štandardne vybavený vhodnou brzdovou páč-
kou. Pravidelne kontrolujte, či je možné páčku pritiahnuť 
k rukoväti riadítok a či brzda dolieha keď ju stlačíte. 
Posuňte pri zatiahnutej brzdovej páčke bicykel dopredu a 
vyskúšajte, či má dostatočný brzdiaci účinok. Ak je možné 
bicykel ľahko posunúť dopredu, je treba dotiahnuť brzdové 
lanko alebo vymeniť obloženie bŕzd.

Doťahovacia skrutka
brzdového lanka

Nastavovacia  
skrutka rozsahu 
brzdovej páčky

Upevňovacia  
skrutka

21.3  Nábojové brzdy 

Nábojové brzdy nepotrebujú takmer žiadnu údržbu, pretože 
brzdné teleso sa nachádza vo vnútri náboja.

Pri dlhšom trvalom zaťažení sa nábojové brzdy silno 
zahrievajú. Tým sa oslabuje účinok bŕzd a brzda môže 
úplne zlyhať. Prispôsobte tomu svoju jazdu.

21.3.1  Bubnové a valčekové brzdy (Roller - 
Brake)

U valčekových a bubnových bŕzd sa brzdná sila prenáša z 
ručnej brzdovej páčky na brzdovú sústavu pomocou lano-
vodu. Pri dlhšom trvalom zaťažení sa valčekové a bubnové 
brzdy silno zahrievajú. Tým slabne účinok bŕzd a môže 
dôjsť až k úplnému zlyhaniu bŕzd. Prispôsobte tomu svoju 
jazdu.

Valčekové a bubnové brzdy vyžadujú špeciálne nasta-
venie brzdovej páčky.

 � Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky na brzdovej 
páčke pevne dotiahnuté.

 � Ak treba, dotiahnite ich v smere hodinových  
ručičiek. Správny uťahovací moment nájdete v 
� kap. 30 „Technické údaje“.

 � Pre vyskúšanie účinku bŕzd pritiahnite silno ručnú 
brzdovú páčku prednej alebo zadnej brzdy rovnako 
ako pri silnom brzdení počas jazdy. Potom skúste 
posunúť bicyklom dopredu. Zadné koleso by malo 
pohyb blokovať. Predné koleso by sa malo silno 
oneskorovať a bicykel by sa mal začať preklápať. 

 � Pravidelne premazávajte lanovod.

Brzdové obloženia sú diely podliehajúce opotrebova-
niu. Nechajte brzdové obloženia protišľapných, val-
čekových a bubnových bŕzd pravidelne skontrolovať v 
odbornom servise a ak je treba, nechajte ich vymeniť. 

Ak bicykel dlhšie nepoužívate, môže sa v brzdnom 
bubne vyskytnúť náletová hrdza, ktorá zvyšuje účin-
nosť bŕzd. Na začiatku jazdy preto niekoľkokrát zľahka 
zabrzdite, aby ste náletovú hrdzu zbrúsili. Zamedzí sa 
tým náhlemu zablokovaniu brzdy.
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Na dlhých zvažujúcich sa trasách nepoužívajte trvale 
protišľapnú brzdu, pretože by sa vnútorné brzdové 
súčasti mohli prehriať a viedlo by to ku zníženiu brzd-
ného účinku. Pri dlhých a prudkých zjazdoch bezpod-
mienečne používajte striedavo aj druhú brzdu (brzdu 
predného kolesa), aby brzda zadného kolesa mohla 
vychladnúť. 
Pretože brzdový bubon môže byť po dlhom brzdení 
veľmi horúci, nedotýkajte sa ho najmenej 30 minút po 
jazde. 

Brzdový bubon

21.3.2  Protišľapná brzda

U tzv. protišľapnej brzdy sa prenáša brzdná sila nohou cez 
reťaz do brzdovej sústavy. Pri dlhšom trvalom zaťažení sa 
protišľapná brzda silno zahrieva. Tým slabne účinok bŕzd 
tak, že môže dôjsť k úplnému zlyhaniu brzdy. Prispôsobte 
tomu svoju jazdu.

Protišľapná brzda sa ovláda spätným zošliapnutím na 
pedál. Podľa toho, v akej polohe sú vaše nohy, resp. 
kľuky pedálov, dochádza k rôzne silnému zošliapnutiu 
protišľapnej brzdy. Ak sú kľuky zvisle, jedna noha 
je položená na pedáli celkom hore a druhá stojí na 
pedáli celkom dole, nemôžete silno brzdiť. Ak chcete 
alebo musíte rýchlo zabrzdiť, nastavte kľuky pedálov 
vodorovne.

Protišľapnú brzdu môžete dobre „dávkovať“. Plný 
brzdný výkon sa dosiahne až po určitej dobe jazdy.

Aby ste poznali reakciu brzdy, brzdu opatrne zašliap-
nite – získate tak predstavu o oneskorení brzdného 
účinku.

Ak bicykel dlhšie nepoužívate, môže sa v brzdovom 
bubne vyskytovať náletová hrdza, ktorá zvyšuje účin-
nosť bŕzd. Na začiatku jazdy preto niekoľkokrát zľahka 
zabrzdite, aby ste náletovú hrdzu zbrúsili. Zamedzí sa 
tým náhlemu zablokovaniu brzdy.

Prílišné zahriatie náboja môže zapríčiniť stratu maziva 
a tým príliš silné pôsobenie bŕzd. V takom prípade je 
nutné nechať brzdu skontrolovať v odbornom servise.
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21.4  Ráikové brzdy

Takzvané V-brzdy majú veľmi silný brzdiaci účinok. 
Zoznámte sa s V-brzdami a používajte brzdiacu silu 
iba v malých dávkach. Precvičte si núdzové brzdenie, 
aby ste boli schopní ovládať bicykel v situáciách, keď 
je treba silno brzdiť.

Neodborné použitie prídavných pružiacich elementov v 
brzdnom systéme (tzv. power modulátory) môže zapríčiniť 
nebezpečné pády. Potrebná sila pružín power modulátoru 
závisí od celkovej hmotnosti bicykla.

Ak je brzdové obloženie natoľko opotrebované, že sa 
nedajú rozoznať drážky, musí byť v odbornom servise 
vymenené.

21.4.1 Dotiahnutie brzdy

Brzdy sú na bicykli správne nastavené buď už pri expedícii 
alebo vaším predajcom. Medzera medzi brzdovým kláti-
kom a ráikom je 1 – 1,5 mm. Brzdové klátiky podliehajú 
opotrebovaniu, takže sa medzera stále zväčšuje a tým sa 
predlžuje dráha brzdnej páky. Preto musíte brzdy pravi-
delne kontrolovať a ak je brzdná dráha páky príliš veľká 
alebo brzda správne nebrzdí, musíte ich dotiahnuť. 

Pri kontrole brzdy postupujte nasledovne:

 � Pritiahnite silno ručnú páčku prednej alebo zadnej 
brzdy rovnako ako v prípade silného brzdenia pri 
jazde. Potom posuňte bicykel dopredu.

 � Zadné koleso by malo pohyb blokovať.

 � Predné koleso by sa malo oneskorovať tak, že sa 
bicykel začne preklápať.

21.4.2  Nastavenie odstupu brzdového 
obloženia od ráika

Pre nastavenie odstupu brzdového obloženia k ráiku 
otočte nastavovacou skrutkou lanka. Pre zvýšenie odstupu 
brzdového obloženia otočte nastavovaciu skrutku dovnútra 
(v smere hodinových ručičiek). Pre zmenšenie odstupu 
brzdového obloženia otočte nastavovacou skrutkou sme-
rom von (proti smeru hodinových ručičiek). Vzdialenosť 
medzi brzdovým obložením a ráikom musí byť cca 1 mm.

Nastavenie lanovodu

Nastavovacia skrutka lanka

V brzdy

Nastavovacia skrutka lanka

Brzdy s bočným lankom
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21.4.3  Opotrebovanie brzdového obloženia

Takmer všetky brzdové obloženia pre ráikové brzdy majú 
drážky alebo ryhy.

Nové brzdové obloženie

Či je brzdové obloženie opotrebované zistíte najlepšie 
podľa toho, ako sú zbrúsené drážky, poprípade ak sa nedajú 
rozoznať.

Opotrebované brzdové obloženie

Ak je brzdové obloženie opotrebované, na bicykli 
nejazdite. Nechajte ho vymeniť v odbornom servise.

Nastavovacia  
skrutka pružiny

Nastavovacia  
skrutka pružiny

1 mm 1 mm

Ak je treba, dotiahnite pomocou nastavovacej skrutky 
napätie pružiny tak, aby sa obidve čeľuste brzdy pohybo-
vali symetricky. Nakoniec skontrolujte, či brzda správne 
unguje (� kap. 21.4.1 „Dotiahnutie brzdy“).

Ak brzda stále neunguje správne, alebo sú klátiky tak 
opotrebované, že dotiahnutie nie je možné, nechajte 
bicykel skontrolovať v servise a brzdové klátiky  
vymeniť.

21.5  Kotúčové brzdy

Kotúčová brzda

 

U tohto typu bŕzd sú brzdové kotúče umiestnené na náboji 
a brzdové sedlo na ráme alebo na vidlici.

Zverte nastavenie kotúčovej brzdy odbornému predaj-
covi. Chybné nastavenie môže zapríčiniť nehodu.

Po každom nastavení vykonajte skúšku brzdy tak, že silno 
stlačte brzdové páčky. Bicykel môžete používať iba v prí-
pade, že sa dá bezpečne zabrzdiť.

Kotúčové brzdy potrebujú pre zahájenie brzdenia určitú 
dobu. Brzdná sila sa za túto dobu zvýši. Berte túto skutoč-
nosť do úvahy po celú dobu zahájenia brzdenia. Rovnaký 
efekt sa prejaví aj po výmene brzdového klátika alebo 
kotúča.
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Ak sa pri brzdení vyskytnú neobvyklé zvuky, je možné, že 
je brzdový klátik opotrebovaný až na hranicu použiteľnosti. 
Nechajte brzdy vychladnúť a skontrolujte silu brzdového 
klátika. Ak je treba, nechajte klátiky vymeniť.

Dbajte na to, aby ste sa pri montáži, demontáži či 
údržbe bicykla nedotkli prstami otáčajúceho sa brzdo-
vého kotúča. Ak by sa vám prsty dostali do priehlbní 
brzdového kotúča, mohli by ste si spôsobiť vážne 
poranenie. 

Brzdové sedlo a kotúč môžu byť po brzdení horúce. 
Preto sa týchto dielov v priebehu jazdy alebo bez-
prostredne po zosadnutí z bicykla nedotýkajte. Mohli 
by ste sa spáliť. Pred nastavovaním bŕzd skontrolujte 
či sú dostatočne ochladené.

Bicykel môžete vybaviť kotúčovou brzdou iba vtedy, 
ak sa na ráme a vidlici nachádzajú zodpovedajúce 
úchytné zariadenia. S prípadnými otázkami sa obráťte 
na odborného predajcu.

Ak by sa brzdný klátik dostal do styku s olejom alebo ma-
zivom, musíte ho vymeniť. Ak by sa dostal do kontaktu s 
olejom alebo mazivom brzdový kotúč, je nutné ho vyčistiť, 
pretože tým by bol výkon bŕzd nepriaznivo ovplyvnený.

Skontrolujte, či sa rýchloupinák kolesa nachádza na opač-
nej strane brzdovej doštičky. Ak sa rýchloupinák nachádza 
na rovnakej strane ako brzdový kotúč, hrozí nebezpečen-
stvo, že sa pri dotyku páčky spálite. Rýchloupinák môže v 
dôsledku vysokej teploty od brzdových kotúčov zahriať a 
stratiť upínaciu silu. 

Opotrebovaný, natrhnutý alebo ohnutý brzdový kotúč musí 
byť vymenený. Prenechajte tento úkon vždy odbornému 
servisu.

Ak by bola hrúbka brzdových klátikov menej ako 0,5 mm, 
je nutné ich vymeniť.

> 0,5 mm 0,5 mm

21.5.1  Hydraulická kotúčová brzda

Hydraulická kotúčová brzda má na páčke ručnej brzdy 
vypínací valec. Hydraulická kvapalina je vedená hadičkou 
k brzdovým valčekom. Tým sa pritláčajú brzdové klátiky 
cez brzdové piesty na brzdový kotúč. Tento typ brzdy nie 
je náročný na údržbu a môže byť veľmi výkonný.

Po každom nastavovaní vykonajte skúšku unkcie bŕzd 
tak, že bicyklom zatlačíte a súčasne stlačíte brzdové 
páčky. Bicykel smiete používať iba v prípade, ak je 
možné ho bezpečne zabrzdiť.

Tesnosť vedení a pripojení pravidelne kontrolujte (tiež 
pred každou jazdou). Neutesnené vedenie a pripojenie by 
mohlo viesť k tomu, že brzdná kvapalina bude vytekať a 
unkcia bŕzd bude nepriaznivo ovplyvnená.

Ak kvapalina z brzdového systému vyteká, bicykel nepou-
žívajte a prenechajte potrebnú opravu odbornému servisu. 

Ak v tomto stave budete na bicykli jazdiť, hrozí veľké 
nebezpečenstvo zlyhania brzdy. 

Ak by sa brzdový klátik dostal do styku s olejom alebo 
mazivom, musíte ho vymeniť. Ak by sa dostal do kontaktu 
s olejom alebo mazivom brzdový kotúč, je nutné ho vyčistiť, 
pretože tým by bol výkon bŕzd nepriaznivo ovplyvnený.
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21.5.2  Výskyt parných bublín

 � Tvorenie parných bublín sa môže vyskytovať keď sú 
brzdy používané nepretržite po určitú dobu, naprí-
klad v priebehu dlhého príkreho zjazdu. Namiesto 
stáleho mierneho brzdenia po celú dobu, zabrzdite 
radšej krátko, a ak je to potrebné, silno a medzi 
brzdením uvoľnite brzdové páčky.

 � Parné bubliny vznikajú, keď sa zohreje podiel vody 
v brzdovej kvapaline, vyparuje sa a tvorí v  
brzdnom systéme parné bubliny.

Pretože tieto bubliny je možné ľahko stlačiť, predlžuje sa 
cesta brzdovej páčky.

Pri transporte alebo uložení bicykla v polohe s kolesa-
mi nahor, môžu sa vytvoriť vzduchové bubliny v nádobe 
brzdného systému.

Ak budete bicykel používať v tomto stave, hrozí  
nebezpečenstvo zlyhania bŕzd, čo môže zapríčiniť 
vážne úrazy.

Keď otočíte bicykel opäť do správnej polohy, musíte 
niekoľkokrát stlačiť brzdovú páčku, aby ste skontrolo-
vali či brzdy správne reagujú. 

Ak by brzdy nereagovali správne, nastavíte ich nasledovne:

 � Nastavte brzdovú páčku vodorovne k zemi a niekoľ-
kokrát ju pomaly stlačte, aby sa bubliny vrátili do 
nádoby.

 � Ak ani potom nebude reakcia správna, je nutné 
brzdový systém odvzdušniť. Obráťte sa na odborný 
servis.

Brzdové klátiky a brzdové obloženie sú diely podlie-
hajúce opotrebovaniu. Nechajte brzdové obloženie 
hydraulických kotúčových bŕzd pravidelne skontrolovať 
v servise a ak je treba, nechajte ich vymeniť.

21.5.3  Čistenie brzdovej sústavy

Ak by sa brzdový klátik dostal do styku s olejom alebo ma-
zivom, musíte ho vymeniť. Ak by sa dostal do kontaktu s 
olejom alebo mazivom brzdový kotúč, je nutné ho vyčistiť, 
pretože tým by bol výkon bŕzd nepriaznivo ovplyvnený.

 � Na čistenie a údržbu brzdového systému používajte 
izopropylalkohol, mydlovú vodu alebo suchú tka-
ninu. Nepoužívajte na brzdy žiadne čistiace pros-
triedky alebo prostriedky k odstráneniu brzdiacich 
zvukov, pretože by ste tým mohli poškodiť niektoré 
diely, napríklad tesnenie.

21.5.4  Montáž a demontáž kolies

 � Pri demontáži kolesa sa odporúča použiť rozperu 
pre brzdový klátik. S rozperou pre brzdový klátik 
je možné zabrániť tomu, aby bol brzdový piest 
vytlačený, keď sa u demontovaného kolesa stlačí 
brzdová páčka.  
Rovnako sa z vyrovnávacej nádoby nemôžu do sys-
tému dostať žiadne vzduchové bubliny.

 � Ak je stlačená brzdová páčka a nie je použitá roz-
pera pre brzdový klátik, môžu sa piesty i naďalej 
pohybovať von. Pre opätovné vtlačenie brzdového 
klátika postavte bicykel rovno. Použite čistý plochý 
skrutkovač alebo montážnu páčku na pneumatiky a 
dbajte o to, aby ste brzdové klátiky nepoškriabali. 
Ak sa brzdový klátik nepoužíva, zatlačte opatrne 
piesty späť aby ste ich nepoškodili. Pokiaľ sa pri 
spätnom zatlačení brzdového klátika alebo piestu 
vyskytnú problémy, zložte kryt nádoby a skúste to 
znova. Vezmite v úvahu, že z nádoby môže vytiecť 
trocha oleja.

 � Po namontovaní kolesa skontrolujte, či sa rých-
loupinák nachádza na opačnej strane brzdového 
kotúča. Ak by bol na rovnakej strane ako je brzdový 
kotúč, hrozí nebezpečenstvo, že si páčka a brzdový 
kotúč budú navzájom prekážať a zníži sa upínacia 
sila rýchloupináka.
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22  Osvetľovacie zariadenie

Na bicykloch sa smie používať iba svetelno-technické 
zariadenie predpísané a povolené národnými pred-
pismi. S otázkami k tejto problematike sa obráťte na 
odborného predajcu. 

22.1  Predpisy týkajúce sa osvetľovacieho 
zariadenia

V ďalšom uvedené predpisy, týkajúce sa osvetlenia, platia 
pre Spolkovú republiku Nemecko. Informujte sa o predpi-
soch platných vo vašej krajine.

 • Svetelný kužeľ predného svetlometu môže vo vzdia-
lenosti piatich metrov svietiť iba do poloviny výš-
ky, ktorú má svetlo pri výstupe zo svetlometu. Pre 
zistenie výšky je určujúci stred svetleného kužeľa. 

Centrovanie predného relektoru

5 m

0,5 mnapř. 1 m

 • Svetelný kužeľ predného svetlometu smie na vozov-
ke svietiť do vzdialenosti max. 10 m. Pre zistenie 
odstupu je určujúci stred svetelného kužeľa.

22.2  Zvláštne ustanovenia pre cestné 
bicykle

 • V niektorých krajinách EU môže byť športový 
bicykel o hmotnosti maximálne 11 kg (cestný 
bicykel) vybavený relektormi a zadným svetlom 
na batérie.

 • Vždy ich vozte so sebou.

 • U bicyklov nad 11 kg je v niektorých krajinách EU 
nutné používať osvetlenie poháňané dynamom 
(informujte sa o predpisoch platných vo vašej 
krajine a ak je treba, nechajte bicykel upraviť). 
Osvetlenie musí byť úradne preskúšané.

22.3  Osvetlenie s dynamom

Dynamo vyrába energiu potrebnú k prevádzke relektora a 
zadného svetla. Existujú rôzne konštrukčné typy dynama.

22.3.1  Postranné dynamo / postranný rotor

Postranné dynamo

Dynamo musí byť umiestnené svojou pozdĺžnou osou 
zvisle k ose kolesa. Trecí valček sa musí dotýkať plášťa na 
určenej ploche po celej šírke.

Vypínajte a zapínajte dynamo iba keď bicykel stojí. 
Inak ohrozíte seba a ostatných účastníkov premávky. 
Účinok postranného dynama sa pri vlhkosti znižuje. 
Postarajte sa prípadne o prídavný zdroj osvetlenia.

22.3.1.1  Zapnutie a vypnutie postranného dynama

 � Dynamo zapnete pomocou tlačidla alebo spínacej 
páčky. Trecí valček je priložený ku strane plášťa.

 � Pre vypnutí odsuňte dynamo od plášťa a nastavte 
ho späť do východiskovej polohy. Dynamo aretujte 
vo východiskovej pozícii.
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22.3.2  Nábojové dynamo

Nábojové dynamo sa nachádza v náboji predného kolesa. 
Účinnosť nábojového dynama je veľmi vysoká, opotrebo-
vanie veľmi malé.

Nábojové dynamo

U niektorých bicyklov s nábojovým dynamom sa na zadnej 
strane relektoru nachádza spínač alebo čidlo. Čidlo auto-
maticky zapína svetlo pri zotmení alebo pri jazde v tuneli. 
Iné modely majú pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia 
spínač na riadítkach.

Ak potrebujete vymontovať predné koleso, odstráňte 
najprv pripojovaciu svorku kábla svetla. 

Pri montáži predného kolesa postupujte obrátene a 
pripojovaciu svorku kábla umiestnite na pravú stranu 
(v smere jazdy). Ak by bola pripojovacia svorka  
zasunutá vľavo, dynamo sa nemôže správne otáčať, 
prípadne môže dôjsť k výpadku svetelného zariade-
nia. Dbajte na správne zapojenie pólov pripojení.

22.4  Výpadok osvetľovacieho zariadenia

Výpadok alebo porucha osvetľovacieho zariadenia 
môže za tmy zapríčiniť vážne úrazy. Pred ďalším pou-
žitím bicykla nechajte poruchu odstrániť v servise.

V obchodoch je možné zakúpiť veľmi výkonné osvetľovacie 
zariadenia napájané batériami alebo akumulátormi. Až na 
niektoré výnimky nie je povolené v krajinách EU ich použí-
vanie v bežnej cestnej premávke.
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23  Dodatočné príslušenstvo

23.1  Nosič na batožinu

Namontované nosiče na batožinu musia byť v súlade s 
normou EN 14873.

Nosnosť nosičov je rozdelená do štyroch hmotnostných 
skupín: 5, 10, 18 a 25 kg.

Údaje o nosnosti sú vyznačené na nosiči.

Možné maximálne zaťaženie môže byť vyššie v závislosti 
od konštrukčnej dimenzie. Potom sa uvádza zvlášť.

Batožina mení jazdné vlastnosti bicykla. Okrem iného 
sa predlžuje brzdná dráha. Prispôsobte jazdu odliš-
ným jazdným vlastnostiam, aby ste predišli vážnym 
úrazom. Brzdite odpovedajúcim spôsobom skorej a 
rátajte s pomalšou reakciou.

Prepravujte batožinu iba na nosiči, ktorý je pre to 
určený. Neumiestňujte batožinu na sedlovku. Nie je na 
to dimenzovaná. Preťažovanie nosičov batožiny môže 
spôsobiť zlomenie dielov a pády. 

Keď nakladáte batožinu na bicykel, bezpodmienečne dodr-
žiavajte povolenú maximálnu nosnosť bicykla (� kap. 30 

„Technické údaje“)

Dodatočne zabudovaný nosič batožiny musí odpovedať 
norme EN 14873.

Musí byť na ňom uvedená maximálna povolená nosnosť 
(� kap. 30 „Technické údaje“).

23.1.1  Nosič na predné koleso

Nosič na predné koleso

Nosiče sa na prednom kolese umiestňujú na prednú osu 
alebo na vidlicu predného kolesa. Sú určené pre menšie 
náklady než nosiče na zadnom kolese. Ak prepravujete 
náklad na takom nosiči, musíte si zvyknúť na iné chovanie 
riadidiel.

Používajte iba vhodné tašky. Spýtajte sa v odbornom 
servise.

23.1.2  Nosič na zadnom kolese

Nosič na zadnom kolese

Tento druh nosiča na batožinu sa upevňuje na zadnú  
nadstavbu bicykla. 

Ak pripevníte zadný nosič na plne odpružený rám, 
môžu sa, vplyvom vyššej neodpruženej hmotnosti, 
tlmiace vlastnosti značne zmeniť. Pruženie/ tlmenie je 
treba znova doladiť.
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Ak prepravujete tašky alebo iné bremená na nosičoch 
batožiny, bezpečne ich pripevnite. Dávajte pozor, aby 
sa do otáčajúcich sa súčastí a medzi ihlice kolies nič 
nezachytilo. 

Detskú sedačku pripevňujte na zadný nosič iba vtedy 
ak máte príslušné pripevňovacie elementy. Neprekra-
čujte povolený stupeň zaťaženia.

23.2  Blatník bicykla / ochranné blatníky 

Ochranné blatníky sa zaisťujú pomocou dodatočne pri-
pevnených vzpier do správnej polohy. Dĺžka vzpery je 
optimálna vtedy, keď vnútorná strana blatníka prebieha 
približne kruhovo paralelne s plášťom.

Blatník sa pri normálnej jazde nemôže uvoľniť. Pokiaľ 
sa ale dostane cudzie teleso medzi blatník predného 
kolesa a plášť a ten blokuje, uvoľnia sa vzpery okamžite 
z upevnenia vo vidlici. Blatník sa tak môže vychýliť a 
neblokuje koleso.

Potom je však nutné vzpery opäť bezpečne pripojiť. 
Bezchybný stav blatníka, vzpery a plastových upevnení 
by mal skontrolovať odborný predajca.

Nejazdite nikdy s uvoľnenou vzperou, pred jazdou ju 
pripevnite. Ak to nie je možné, nechajte vzperu vyme-
niť v servise.

Pravidelne kontrolujte pevné usadenie vzpier do zabezpe-
čenia proti odtrhnutiu.

Poškodené alebo ohnuté blatníky nechajte pred jazdou na 
bicykli vymeniť.

23.2.1  Opätovná aretácia poistky

 

Odblokovaná poistka Aretovaná poistka

Na vzpere je umiestnená plastiková svorka.

 � Zasuňte túto svorku na vzpere do otvoru Easy-Clip 
na vidlici, až zaklapne.

 � Upravte blatník tak, aby sa pneumatika a predný 
blatník nedotýkali.

Aby ste opäť pevne pripojili zabezpečenie proti odtrh-
nutiu, bude možno nutné vzperu a plastový otvor proti 
sebe silnejšie stlačiť.



52    I Návod na obsluhu

24  Príslušenstvo a vybavenie

Namontujte priložené príslušenstvo vždy v súlade s 
predpismi a podľa priloženého návodu. Dodržiavajte 
správne uťahovacie momenty (� kap. 30 „Technické 

údaje“).

 � Používajte iba príslušenstvo, ktoré je v súlade s 
príslušnými predpismi.

 � Nepovolené príslušenstvo nie je bezpečné a 
mohlo by zapríčiniť úrazy. Všetky súčasti prís-
lušenstva a dodatočné diely musia byť pre váš 
bicykel určené.

 � Inak by mohlo dôjsť k úrazom alebo škodám na 
bicykli. Nechajte si poradiť od odborného pre-
dajcu.

24.1  Detská sedačka

V Nemecku je povolené prepravovať deti v detskej se-
dačke až do veku 7 rokov. Cyklista prepravujúci dieťa 
musí mať minimálne 16 rokov. 
Informujte sa o predpisoch platných vo vašej zemi.

Pripevnenie detskej sedačky na karbónový rám nie je 
povolené, pretože by sa rám mohol poškodiť.

 � Deti prepravujte iba v sedačkách, ktoré odpove-
dajú norme EN 14344.

 � Tieto detské sedačky musia bezpečne podopierať 
nohy dieťaťa.

 � Nenechávajte nikdy bez dozoru dieťa sediace v 
detskej sedačke na odstavenom bicykli. Bicykel 
by mohol spadnúť a dieťa by sa mohlo vážne 
poraniť.

 � Nepripevňujte detskú sedačku do bezprostrednej 
blízkosti riadidiel. Stratili by ste tým možnosť 
bezpečného riadenia bicykla.

 � Ak máte dieťa v detskej sedačke za sedlom, ne-
používajte odpružené sedlá. Inak by si mohlo 
dieťa pricviknúť prsty do pruženia pod sedlom. 
Špirálové pružiny pod sedacou plochou musia 
byť kompletne omotané alebo prikryté krytmi, 
aby sa zabránilo pricviknutiu prstov medzi závity 
pružiny.

 � Dieťa v detskej sedačke vždy pripútajte. Inak by 
mohlo vypadnúť a vážne sa zraniť.

 � Postarajte sa o to, aby malo dieťa dobre padnúcu 
prilbu. Pád by mohol zapríčiniť ťažké poranenie 
hlavy. 

Jazdné vlastnosti bicykla sú pri použití detskej sedačky 
negatívne ovplyvnené. Dodatočná hmotnosť môže 
viesť k tomu, že sa bicykel stáva vratký. Brzdná dráha 
sa tiež významne predlžuje. Prispôsobte tomu svoju 
jazdu.

Nie všetky odpružené bicykle sú vhodné pre prepravu 
detských sedačiek.

Skontrolujte možnosti pripevnenia a obráťte sa na od-
borného predajcu. Chybná montáž detskej sedačky môže 
zapríčiniť vážne úrazy.

Dodržiavajte najvyššiu povolenú celkovú hmotnosť bicykla 
a maximálnu nosnosť nosiča (� kap. 30 „Technické údaje“). 
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu nosiča a rámu a v dôsled-
ku toho k vážnym úrazom.
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24.2  Stojan pre bicykel

 � Nenechávajte nikdy bez dozoru dieťa sediace v 
detskej sedačke na odstavenom bicykli. Bicykel 
by mohol spadnúť a dieťa by sa mohlo vážne 
poraniť.

 � Nikdy nejazdite s vyklopeným stojanom.

24.3  Prívesné vozíky k bicyklu

Nie všetky bicykle sú vhodné pre pripojenie prívesného 
vozíka. Spýtajte sa vášho odborného predajcu, či je 
váš bicykel pre to uspôsobený.

 � Používajte iba prívesné vozíky, ktoré odpovedajú 
príslušným predpisom. Nepovolené prívesy môžu 
viesť k nehodám.

 � Prívesné vozíky negatívne ovplyvňujú jazdné 
vlastnosti. Prispôsobte tomu jazdu. Inak by 
sa príves mohol prevrátiť alebo utrhnúť, čo by 
mohlo zapríčiniť úraz.

 � Precvičte si rozjazd, zabrzdenie, jazdu do zatá-
čok a jazdu na svahu najprv s nenaloženým prí-
vesným vozíkom.

 � Zapamätajte si, že hmotnosť prívesného vozíka 
sa pripočítava k celkovej hmotnosti bicykla.

 � Ak veziete za bicyklom prívesný vozík, predĺži 
sa vám aj brzdná dráha. Ak tomu neprispôsobíte 
jazdu, mohlo by to viesť k úrazom.

24.4  Kôš pre bicykel

Pripevnenie koša nesmie poškodiť držadlo riadidiel 
alebo predstavec.

 � Pripevnite kôš tak, aby nezakrýval relektor ani 
prednú odrazku. 

 � Brzdové lanká ani lanká radenia sa nesmú  
prehnúť.

 � Záťaž koša nesmie presiahnuť 5 kg.

 � Uvedomte si, že sa riadiace vlastnosti pripoje-
ním koša zmenia.

24.5  Bar-Ends / nadstavce na riadidlá

Nadstavce na riadidlá vždy pevne pripevnite na  
riadidlá, pretože by mohlo dôjsť k pádu.

Ak má bicykel riadidlá so slabou stenou, budete možno 
potrebovať dodatočné príslušenstvo. To má zabrániť 
poškodeniu riadidiel. Prečítajte si pozorne návod na 
použitie od výrobcu.

Ak je bicykel vybavený karbónovými riadítkami, in-
formujte sa u odborného predajcu, či sú tieto riadítka 
vhodné pre pripevnenie nadstavca.
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25  Strešné a zadné nosiče bicyklov 
pre automobily

 � Používajte iba strešné a zadné nosiče bicyklov, 
ktoré odpovedajú príslušným národným predpi-
som. Nepovolené strešné a zadné nosiče bicyklov 
nie sú bezpečné a mohli by zapríčiniť nehody a 
úrazy.

 � Prispôsobte jazdu nákladu prepravovanému na 
streche vozidla. Uvedomte si, že sa zmenila cel-
ková výška vozidla.

Bicykel sa môže z nosiča uvoľniť. Mohlo by to zapríčiniť 
vážne úrazy. Skontrolujte preto pripevnenie niekoľko-
krát aj v priebehu transportu.

Voľné časti, ako náradie, batožina a brašny s náradím, 
detské sedačky, hustilka apod. sa môžu v priebehu 
prepravy uvoľniť a ohroziť ostatných účastníkov pre-
mávky. Pred prepravou odstráňte všetky voľné časti z 
bicykla.

 

 � Bicykel sa nesmie prepravovať hore kolesami. 
Za riadidlá, predstavec, sedlo alebo sedlovku 
ho pripevnite iba vtedy, ak to výrobca nosiča 
dovoľuje. Nepoužívajte žiadne pripevňovacie 
prostriedky, ktoré by mohli poškodiť vidlice ale-
bo rám. 

 � Nevešajte bicykel na strešnom alebo zadnom 
nosiči za kľuky pedálov. Prepravujte bicykle 
vždy postavené na kolesách, pokiaľ nie je nosič 
dimenzovaný na iný spôsob prepravy. Inak by sa 
mohol poškodiť rám alebo vidlice bicykla.

Dôležité informácie o použití a montáži dodatočných 
dielov a príslušenstva pre váš bicykel nájdete tiež 
na internetových stránkach daného výrobcu. Zoznam 
odkazov je uvedený v � kap. 29.

26  Karbónové súčasti
Karbón (uhlíkové vlákna) je zvláštny materiál, ktorý vy-
žaduje špeciálne ošetrenie a údržbu v priebehu montáže, 
údržby, jazdy a tiež pri preprave a uložení bicykla.

26.1  Vlastnosti

Karbónové súčasti nesmú byť po páde alebo po nehode 
zdeformované alebo ohnuté. Mohlo by sa stať, že vlák-
na budú poničené alebo sa oddelili bez toho, aby to 
bolo zvonka viditeľné. 

Preto by ste po páde karbónový rám bicykla a všetky os-
tatné karbónové časti veľmi dôkladne skontrolovať. Ak si 
nie ste istí, že je váš bicykel neporušený, nechajte karbó-
nové časti skontrolovať v odbornom servise.

26.2  Točivé momenty

Niektoré karbónové komponenty potrebujú k bezpeč-
nému pripevneniu nižšie točivé momenty než kovové 
súčasti. Príliš vysoké točivé momenty môžu viesť ku 
skrytým, zvonka nespozorovateľným poškodeniam. 
Rám alebo iné komponenty sa môžu zlomiť alebo sa 
zmeniť tak, že môžu spôsobiť pád z bicykla. Dbajte 
preto na priložené údaje od výrobcu, alebo sa infor-
mujte v odbornom obchode. Používajte momentový 
kľúč, ktorý vám umožní dodržať požadovaný uťahovací 
moment.

Ak je bicykel vybavený karbónovým rámom a krytom 
stredového zloženia pre vnútorné ložisko BB30, ve-
nujte prosím pozornosť nasledujúcemu upozorneniu:

Existuje možnosť sem namontovať adaptér pre použitie 
vnútorného ložiska s bežným závitom BSA. Pritom by 
ste ale bezpodmienečne mali dbať na to, 

 • že sa adaptér smie namontovať iba na celkom 
nepoškodený rám. Neslúži k tomu, aby opravo-
val defektné kryty BB30. Pokiaľ nie je správne 
zabudovaný, môže sa poškodiť kryt stredového 
zloženia, čím zaniká záruka. Prenechajte montáž 
takéhoto adaptéra odbornému predajcovi.



I Návod na obsluhu    5555

 • Ďalej je nutné zobrať v úvahu to, že adaptér  
namontovaný na karbónový rám sa nesmie  
odstrániť. 

26.3  Vizuálna kontrola

Poškodený karbónový diel môže celkom zlyhať, čo 
môže zapríčiniť vážnu nehodu. Preto kontrolujte  
karbónový rám a súčasti pravidelne a dôkladne.

 � Kontrolujte, či sa na povrchu neodštepuje, alebo 
či sa na ňom nevyskytujú hlboké ryhy alebo iné 
zmeny.

 � Zistite, či nie sú diely pri dotyku mäkšie alebo 
menej pevné než obvykle.

 � Skontrolujte, či sa neodlupujú celé jednotlivé 
vrstvy (lak, konečná úprava, alebo vlákna).

Ak máte podozrenie, že diely nie sú v poriadku, mali 
by ste ich v každom prípade vymeniť než na bicykli 
budete opäť jazdiť. Najlepšie bude, keď bicykel prive-
ziete do servisu na inšpekčnú prehliadku.

Pravidelne (najmenej po každých 100 km) skontrolujte 
nasledujúce diely a časti, či sa na nich nevyskytli trhliny, 
praskliny alebo zmeny na povrchu a skontrolujte tieto časti 
tiež po eventuálnom páde bicykla:

26.4  Karbónový rám

Oblasť prešmýkadla, pätky do rámu, svorka sedla, ulo-
ženie hlavového zloženia, stredové zloženie, hlavný čap 
alebo pripevnenie kotúčovej brzdy, štrbiny úchytov na 
zadné stredové zloženie, upevnenie pružiacich elementov 
na hlavnom ráme a nadstavbe, 
pripevnenie ložiska u celoodpruženého rámu, prechodové 
oblasti okolo závitových puzdier pre fľaše na nápoje

Pripevnenie detskej sedačky na karbónový rám nie 
je dovolené. Hrozí nebezpečenstvo zlomenia rámu s 
vážnymi následkami.

26.5  Karbónové riadidlá

Prechodová oblasť k predtsavcu riadítok, rukoväte, upína-
cie časti ostatných dielov

Ak by bicykel spadol na riadidlá, vymeňte ich. Namon-
tovanie nadstavcov na riadidlá prenechajte odbornému 
predajcovi.

26.6  Karbónový predstavec riadidiel

Zvieracie časti všetkých skrutiek, krk vidlice vo vnútri i 
zvonka

Ak by sa poloha riadidiel zmenila, dbajte na to, že 
predstavec musí krk vidlice úplne uzavrieť.
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26.7  Karbónové kolesá 

Opotrebovanie povrchu, zmeny povrchu spôsobené na-
príklad zahriatím pri brzdení, pohon brzdových klátikov, 
náboj kolesa alebo jeho bočnej strany.

Ak používate ráiky z karbónu, pamätajte na to, že tento 
materiál má oveľa horšie brzdné kvality než hliníkové 
ráiky.

Dbajte na to, že sa smú používať iba povolené brzdové 
klátiky. 

26.8  Karbónové vidlice

Ramená vidlice u hlavy vidlice, úchyty na zadnom stre-
dovom zložení a zvieracie oblasti rýchloupinákov, hlava 
vidlice pod kužeľom vidlice, zvieracie oblasti predstavca 
A-Head vo vnútri i zvonka

Ak by sa poloha riadidiel zmenila, dbajte na to, že 
karbónový predstavec musí hlavovú rúrku úplne uza-
tvoriť.

26.9  Karbónová sedlovka

Prechodová oblasť sedlovky k sedlovej rúrke, prechodová 
oblasť k hlave sedlovky, kontaktné oblasti všetkých skru-
tiek

Ak by boli aj iné diely vášho bicykla z karbónu, pravidelne 
kontrolujte, či sa na nich nevyskytujú trhliny, praskliny 
alebo zmeny povrchu.

Dorezávanie závitu a panvičky ložiska a vysústruhova-
nie sedlovej rúrky nie je prípustné.

Na karbónový rám a súčasti z karbónu sa nikdy nesmie 
nič dodatočne pripevňovať, pokiaľ k tomu nie je dopredu 
pripravené uchytenie (napr. držiak na fľašu na závitovej 
vložke, ktorá je pre to určená). Pripevnenie nosičov, prí-
vesného vozíka ani iných zariadení nie je dovolené z dôvo-
du rizika zlomenia.

26.10  Karbónové úlomky

Karbónové vlákna sú veľmi slabé a tvrdé. Zaobchá-
dzajte preto s poškodenými karbónovými dielmi veľmi 
opatrne. Môže sa stať, že sa jednotlivé vlákna uvoľnia 
a vyčnievajú. Ak by sa dostali do kontaktu s vašou 
kožou, hrozí nebezpečenstvo poranenia malými úlom-
kami.

26.11  Umiestnenie do montážneho stojana

Ak chcete karbónový rám pripevniť do montážneho stoja-
na, pripevnite ho iba za sedlovku, pretože inak by mohol 
upínací mechanizmus spôsobiť viditeľné alebo skryté  
poškodenie rámu. Ak je bicykel vybavený karbónovou sed-
lovkou, odporúčame pre tieto práce zabudovať sedlovku 
hliníkovú alebo oceľovú.

26.12  Preprava autom

Pri preprave bicykla na strešnom nosiči alebo na prívese 
nikdy nepripevňujte bicykel za rám. Pripevnite ho vždy za 
sedlovku, nikdy však za dolnú, hornú alebo sedlovú rúrku, 
ramená vidlice, reťazovú vzperu, kľuky alebo podperu 
sedla.

Upevňovací mechanizmus by mohol spôsobiť viditeľné 
alebo skryté poškodenia rámu, ktoré majú vplyv na bez-
pečnosť. Ak je bicykel vybavený karbónovou sedlovkou, 
odporúčame pre transport zabudovať hliníkovú alebo  
oceľovú sedlovku.
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27  Starostlivosť o bicykel a údržba

27.1 Starostlivosť

Dbajte na to, aby sa do brzdového obloženia, brzdo-
vého kotúča a brzdných plôch ráikov nedostali žiadne 
ošetrujúce prípravky alebo olej. Inak bude výkon bŕzd 
negatívne ovplyvnený.

Nepoužívajte pri čistení silný prúd vody alebo vyso-
kotlakový čistič. Voda pod veľkým tlakom by sa mohla 
dostať do ložísk, tým sa zmenší vrstva maziva a zvýši 
sa trenie. Následkom toho sa tvorí hrdza a ničí sa 
ložisko.

Na čistenie bicykla nepoužívajte:

 • kyseliny,

 • tuky,

 • horúci olej,

 • čistič bŕzd (okrem brzdových kotúčov) ani

 • kvapaliny, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Tieto látky poškodzujú povrch bicykla a urýchľujú 
opotrebovanie.

Likvidujte čistiace a ošetrujúce prostriedky ekologicky. 
Nikdy nevylievajte tieto látky do kanalizácie, nevyha-
dzujte do komunálneho odpadu alebo do prírody. 

Bezchybná unkcia a životnosť bicykla závisí od 
údržby a starostlivosti.

 � Čistite bicykel pravidelne teplou vodou s malým 
množstvom čistiaceho prostriedku pomocou 
špongie.

 � Pri tej príležitosti skontrolujte aj výskyt prasklín 
alebo deformácií materiálu.  
 

 � Prv ako budete bicykel opäť používať, vymeňte 
poškodené diely.

 � Opravte poškodený lak.

Predovšetkým v zime a v agresívnom prostredí, napr. pri 
mori, sa venujte údržbe bicykla častejšie a používajte 
konzervačné a ošetrujúce prostriedky. Inak bude bicykel 
rýchlejšie a silnejšie hrdzavieť.

 � Pravidelne čistite všetky pozinkované a pochrómo-
vané súčasti a diely z ušľachtilej ocele.

 � Konzervujte tieto diely po čistení voskovým postre-
kom. Dbajte na to, a by sa vosk nedostal do brzdo-
vých kotúčov a ráikov.

 � Ak nebudete na bicykli dlhšiu dobu jazdiť, naprí-
klad v zime, uschovajte ho na suchom mieste so 
stabilnou teplotou.

 � Kým bicykel uložíte, nahustite obidva plášte na 
predpísaný tlak vzduchu.

Dôležité informácie k starostlivosti o bicykel nájdete tiež 
na internetových stránkach výrobcu daného komponentu. 
Prehľad odkazov nájdete v zozname, ktorý je uvedený 
v� kap. 29.

27.2  Súčiastky podliehajúce 
opotrebovaniu

Bicykel je technický výrobok, ktorý je treba pravidelne 
kontrolovať.

Veľa dielov na bicykli podlieha, na základe svojej unkcie 
a použitia, silnejšiemu opotrebovaniu.

Nechávajte bicykel pravidelne kontrolovať v servise a 
vymieňať opotrebované časti.
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27.3  Pneumatiky

Pneumatiky pri svojej unkcii podliehajú opotrebovaniu. 
Miera opotrebovania závisí od doby používania bicykla a 
môže byť podstatne ovplyvnená aj spôsobom jazdy cyklistu.

 � Nebrzdite tak silno, aby ste blokovali kolesá.

 � Kontrolujte pravidelne tlak v pneumatikách. Hod-
notu maximálneho povoleného tlaku vzduchu, 
obvykle aj minimálneho povoleného tlaku vzduchu, 
nájdete na bočnej strane plášťa.

 � Ak je to nutné, nahustite plášť až na uvedenú hod-
notu. Znížite tým nebezpečenstvo opotrebovania.

 � Zamedzte škodlivým vplyvom na pneumatiky, na-
príklad slnečnému žiareniu, kontaktu s benzínom 
alebo olejom a pod.

27.4  Ráiky v spojení s ráikovými 
brzdami

Pri vzájomnom pôsobení ráikových bŕzd a ráika nie je 
vystavené opotrebovaniu iba brzdové obloženie, ale aj 
samotný ráik. Ak sa vyskytnú jemné trhlinky, alebo sa pri 
zvýšení tlaku vzduchu zdeformujú okraje ráika, znamená 
to zvýšené opotrebovanie ráika. Ráiky s indikátormi 
opotrebovania umožňujú zistiť mieru opotrebovania veľmi 
ľahko.

 � Kontrolujte ráiky a mieru ich opotrebovania v 
pravidelných intervaloch (� kap. 16.3 „Kontrola 

ráikov“).

27.5  Brzdové obloženie

Brzdové obloženie ráikových, valčekových a kotúčových 
bŕzd podlieha opotrebovaniu, ktoré závisí od spôsobu 
používania bicykla. Pri jazdách v horskom teréne alebo pri 
športovom využití bude možno treba brzdové obloženie 
častejšie vymieňať. Kontrolujte pravidelne stav obloženia 
a v prípade potreby ho nechajte vymeniť v servise.

27.6  Brzdový kotúč

Aj brzdový kotúč podlieha opotrebovaniu pri intenzívnom 
brzdení a prípadne aj pôsobeniu času. Na dobu opotre-
bovania sa informujte u výrobcu bŕzd alebo u predajcu. 
Opotrebované brzdové kotúče nechajte v servise vymeniť.

27.7  Reťaze bicykla alebo ozubené 
remene

Reťaz na bicykli podlieha unkčnému opotrebovaniu, ktoré 
závisí od kvality starostlivosti a údržby rovnako ako od 
spôsobu používania bicykla (jazdný výkon, dážď, znečiste-
nie, soľ a pod.)

 � Aby ste predĺžili životnosť, pravidelne reťaz alebo 
rozvodový remeň čistite a mažte.

 � Ak bola dosiahnutá hranica opotrebovania, ne-
chajte reťaz v servise vymeniť (� kap. 20 „Reťaz 

bicykla“).

27.8  Prevodníky, pastorky a valčeky 
radiaceho ústrojenstva

U bicyklov s reťazovým prevodom podliehajú pastorky, 
prevodníky a valčeky radiaceho systému opotrebovaniu. 
Miera opotrebovania závisí od starostlivosti, údržby a spô-
sobu používania bicykla (jazdný výkon, dážď, znečistenie, 
soľ a pod.)

 � Aby ste predĺžili životnosť týchto dielov, pravidelne 
ich čistite a mažte.

 � Ak bola dosiahnutá hranica ich opotrebovania, 
nechajte ich v servise vymeniť.

27.9  Osvetľovacie prostriedky

Žiarovky a iné osvetľovacie súčasti podliehajú unkčnému 
opotrebovaniu. Preto môže dôjsť k situácii, keď ich bude 
potrebné vymeniť.

 � Majte po ruke náhradné žiarovky, aby ste ich mohli 
vymeniť.
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27.10  Pásky pre riadidlá a gripy

Pásky pre riadidlá a gripy podliehajú unkčnému opotre-
bovaniu. Preto môže dôjsť k situácii, keď ich bude potrebné 
vymeniť.

 � Pravidelne kontrolujte, či sú rukoväte pevne 
usadené.

27.11  Hydraulické oleje a mazivá

Hydraulické oleje a mazivá strácajú časom svoju účinnosť. 
Ak ich nevymieňate, zvyšuje sa opotrebovanie daných 
dielov a ložísk.

 � Čistite pravidelne všetky dané miesta a ložiská a 
tiež ich pravidelne mažte.

 � Nechajte pravidelne skontrolovať a vymeniť brzdovú 
kvapalinu v kotúčových brzdách.

27.12  Radiace a brzdové lanká

 � Udržiavate pravidelne všetky bovdeny.

 � Poškodené diely nechajte vymeniť v odbornom 
servise. To môže byť potrebné najmä vtedy, keď 
nechávate bicykel často postavený vonku, kde je 
vystavený poveternostným vplyvom.

27.13  Lak

Lakované povrchy potrebujú pravidelnú údržbu, ktorá 
zaistí tiež dobrý vzhľad bicykla.

 � Pravidelne kontrolujte, či sa na nalakovaných 
plochách nevyskytujú nedostatky a ihneď ich 
odstráňte.

 � Odborný predajca vám poradí, ako sa správne 
starať o povrch bicykla.

27.14  Ložiská

Všetky ložiská na bicykli, ako sú hlavové zloženie, náboj 
kolesa. pedále a vnútorné ložiská, podliehajú unkčnému 
opotrebovaniu. To je závislé od intenzity a dĺžky používa-
nia a vašej starostlivosti.

 � Pravidelne kontrolujte tieto súčasti.

 � Pravidelne ich čistite a premazávajte.

27.15  Klzné ložisko a ložisko 
celoodpruženého rámu, 
odpružených vidlíc alebo iných 
prvkov odpruženia

Odpružovacie komponenty na bicykli, najmä klzné ložisko, 
ložisko a pružiace prvky, sú v porovnaní s inými ložiskami 
veľmi silno zaťažované. Podliehajú preto silnému opotre-
bovaniu.

 � Tieto súčasti pravidelne a dôkladne kontrolujte.

 � Dodržiavajte postupy uvedené v priloženom návode 
od výrobcu.

 � Váš odborný predajca vám poradí vo veci starostli-
vosti a prípadne výmeny týchto citlivých súčastí.

Dôležité informácie o starostlivosti o diely podliehajúce 
opotrebovaniu nájdete tiež na internetových stránkach 
výrobcu daného komponentu. Prehľad odkazov je uvedený 
v� kap. 29.
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28  Pravidelné prehliadky
Pretože v priebehu prvých kilometrov sa ihlice kolies 
usádzajú, brzdové a radiace lanká sa predlžujú a ložiská 
sa zabiehajú, musíte dať bicykel na prvú prehliadku do 
servisu po cca 200 km jazdy alebo po štyroch až šiestich 
týždňoch. Je to nutné pre prípadné uplatnenie nárokov zo 
záruky.

 � Vyčistite bicykel po každej jazde v teréne a skon-
trolujte, či nedošlo k poškodeniu.

 � Zájdite s bicyklom na prvú prehliadku.

 � Dajte bicykel skontrolovať po každých 300 až 500 
km jazdy, alebo po troch až štyroch týždňoch.

 � Skontrolujte pevné usadenie všetkých skrutiek, 
matíc a rýchloupinákov.

 � Bicykel pravidelne čistite.

 � V súlade s inštrukciami pravidelne mažte pohyblivé 
diely (okrem brzdných plôch).

 � Nechajte všetky poškodenia laku a zhrdzavené 
miesta opraviť.

 � Holé kovové miesta ošetrite ochranou proti korózii 
(okrem brzdných plôch).

 � Nechajte diely, ktoré už neungujú a poškodené 
diely vymeniť.

28.1  Plán servisných prehliadok

28.1.1  Údržba/prehliadka

Po najazdených 200 km po zakúpení, potom aspoň raz ročne

 � Nechajte skontrolovať:

 • plašte a kolesá

 � Nechajte skontrolovať uťahovacie momenty:

 • riadidiel,

 • pedálov,

 • kľúk pedálov,

 • sedla,

 • sedlovky a

 • upevňovacích skrutiek.

 � Nechajte dotiahnuť nasledujúce komponenty:

 • hlavové zloženie,

 • radenie,

 • brzdy,

 • pružiace prvky.

Po každom použití bicykla

 � skontrolujte:

 • ihlice,

 • opotrebovanie ráikov a správny obeh,

 • poškodenie plášťov a výskyt zapichnutých  
cudzích predmetov,

 • rýchloupináky,

 • unkcie prevodov a odpružení,

 • tesnosť bŕzd a hydraulické brzdy,

 • osvetlenie a

 • zvonček.

Po najazdených 300 až 500 km

 � Nechajte skontrolovať opotrebovanie a ak je treba 
nechajte vymeniť nasledujúce súčasti:

 • reťaz bicykla, 

 • ozubené kolieska,

 • pastorok, 

 • ráik a 

 • brzdové obloženie.

 � Vyčistite reťaz, ozubené kolieska a pastorok.

 � Namažte reťaz vhodným mazivom.

 � Skontrolujte pevné utiahnutie všetkých skrutiek a 
matíc.

Po najazdených 1000 km

 � Nechajte skontrolovať náboj brzdy a ak je treba 
namažte brzdovú objímku vhodným mazivom alebo 
ju obnovte.
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Po najazdených 3000 km

 � nechajte v odbornom servise rozobrať, skontrolo-
vať, vyčistiť, namazať alebo, ak je treba, vymeniť:

 • náboj, 

 • hlavové zloženie,

 • pedále, 

 • radiace lanko* a

 • brzdové lanká.

*  Nepoužívajte maziva nebo oleje na bovdeny s vrstvou telonu.

Po každej jazde v daždi

 � Vyčistite a namažte:

 • prehadzovačku prevodových stupňov, 

 • brzdy (okrem brzdných plôch) a 

 • reťaz.

Nie všetky mazivá a ošetrujúce prípravky sú vhodné 
pre váš bicykel. Spýtajte sa vášho predajcu, aký vý-
robok na aký účel môžete použiť. Používanie nevhod-
ných mazív a ošetrujúcich prípravkov môže viesť k 
poškodeniu a obmedzeniu unkčnosti bicykla.

29  Zoznam odkazov na internetové 
stránky

Na nasledujúcich internetových stránkach môžete získať 
dôležité informácie o vašom bicykli a jeho častiach. Na 
internetových stránkach výrobcov nájdete tiež väčšinu 
návodov na obsluhu.

www.rohlof.de

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

www.sram.com

www.dtswiss.com

www.ullspeedahead.com 

www.paul-lange.de / produkte / selle_italia

www.bike-magazin.de

www.tour-magazin.de

www.radfahren.de

www.tektro.com

www.fallbrooktech.com / nuvinci.asp

www.hebie.de

http://www.rohloff.de
http://www.speedlifter.com
http://www.brooksengland.com
http://www.paul-lange.de/produkte/shimano
http://www.ritcheylogic.com
http://www.schwalbe.de
http://www.srsuntour-cycling.com
http://www.magura.com
http://www.sram.com
http://www.dtswiss.com
http://www.fullspeedahead.com
http://www.paul-lange.de/produkte/selle_italia
http://www.bike-magazin.de
http://www.tour-magazin.de
http://www.radfahren.de
http://www.tektro.com
http://www.fallbrooktech.com/nuvinci.asp
http://www.hebie.de


62    I Návod na obsluhu

30  Technické údaje

30.1  Povolená celková hmotnosť bicykla

Povolená celková hmotnosť bicykla sa skladá z hmotnosti 
bicykla, hmotnosti cyklistu a hmotnosti batožiny. K cel-
kovej hmotnosti sa počíta i hmotnosť prívesného vozíka a 
jeho náklad.

TYP BICYKLA
POVOLENÁ CELKOVÁ 
HMOTNOSŤ

HMOTNOSŤ CYKLISTU

20" závesný bicykel 50 kg

20" detský bicykel: 60 kg

24" detský bicykel: 80 kg

Cestný City/trekkingový bicykel 130 kg max. 115 kg

Cestný bicykel semi-XXL 150 kg max. 135 kg

Cestný bicykel 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

Horský bicykel (hardtail) 110 kg max. 100 kg

Horský bicykel (hardtail) semi-XXL 140 kg max. 125 kg

Horský bicykel (Dirt) 110 kg max. 100 kg

Horský bicykel (celoodpružený) 110 kg max. 100 kg

Horský bicykel (celoodpružený) 
semi-XXL

140 kg max. 125 kg

Cestný bicykel 110 kg max. 100 kg

Cestný bicykel semi-XXL 135 kg max. 125 kg

Krosový Cyclo Cross/Cyclo 
Cross Trekking

110 kg max. 100 kg

Karbónové rámy majú rovnakú celkovú povolenú hmotnosť 
ako hliníkové rámy.

Ak by napríklad u ľahkých konštrukčných dielov bola  
odlišná povolená celková hmotnosť, bude to vyznačené 
na bicykli alebo na súčiastke. 
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30.2  Povolené zaťaženie nosiča

Venujte pozornosť prípadným odlišným údajom na 
nosiči, alebo v návode na použitie od výrobcu.

Maximálne zaťaženie predného nosiča:

 • úložná plocha nad kolesom: 10 kg

 • hlboko položená úložná plocha: 18 kg

Maximálne zaťaženie zadného nosiča:

 • 20" detský a závesný bicykel: 10 kg

 • 24" detský bicykel: 18 kg

 • cestovný, mestský, trekkingový, krosový bicykel: 
25 kg

30.3  Uťahovací moment pre skrutkové 
spoje

K dotiahnutiu skrutkových spojov používajte odpove-
dajúce nástroje, napríklad momentový kľúč. Inak by 
ste mohli skrutky strhnúť alebo zlomiť.

Ak dotiahnete skrutky príliš pevne, mohli by ste  
poškodiť súčiastky.

Dodržiavajte preto vždy predpísaný uťahovací  
moment.

Dodržiavajte minimálnu hĺbku zaskrutkovania. Tá je u tvr-
dých hliníkových zliatin minimálne 1,4 násobok priemeru 
skrutky (napríklad menovitý priemer 5 x 1,4 = 7 mm).

Podľa možnosti by ste mali dotiahnuť momentovým kľú-
čom všetky skrutkové spoje, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť. 
Odpovedajúci uťahovací moment je uvedený v Nm (New-
ton meter).

 � Ak nie sú na súčiastke uvedené žiadne hodnoty,  
použite uťahovacie momenty z nasledujúcej 
tabuľky.

 � Moment, ktorý uvádza výrobca (ak je k dispozícii) 
má prednosť.

 � Karbónové diely musia byť namontované pomocou 
montážnej pasty.

U karbónových dielov zohľadnite tiež iné, odlišné 
informácie, alebo označenia k odporučeným točivým 
momentom.
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Prehľad uťahovacích momentov platných pre sériovo vyrábané skrutky

SKRUTKOVÝ SPOJ ZÁVIT UŤAHOVACÍ MOMENT (NM)

Všeobecné informácie Rameno kľuky pedála, oceľ M8x1 30

Rameno kliky pedálu, hliník M8x1 30

Pedál 9 / 16" 30

Axiálna matica, vpredu Všeobecne 25

Axiálna matica, vzadu Všeobecne 30

Predstavec, šikmý kužeľ M8 23

Predstavec, Ahead, nastavenie do uhlu M6 10

Predstavec, Ahead, zovretie riadidiel M5  /  M6  /  M7 M5: 5  /  M6: 10  /  M7: 14

Predstavec, Ahead, krk vidlice M5  /  M6  /  M7 M5: 5  /  M6: 10  /  M7: 14

Bar-End, vonkajšie zovretie M5  /  M6 M5: 5  /  M6: 10

Sedlovka, upevnenie sedla M8 20

Sedlovka, upevnenie sedla M6 10

Sedlovka, čap sedla M7  /  M8 M7: 14  /  M8: 20

Objímka prešmýkadla M5: 5

Brzda, obloženie M6 10

Brzda, svorka lanka M6 10

Postranné dynamo, upevnenie M6 10

Pätka do rámu M10x1 16

Vnútorné ložisko BSA Podľa údajov výrobcu

Sedlo kotúčovej brzdy, Shimano, IS a PM M6 6 až 8

Sedlo kotúčovej brzdy, AVID, IS a PM M6 8 až 10

Sedlo kotúčovej brzdy, Magura, IS a PM M6 6

Svorka páčky radenia M5: 5

Svorka brzdovej páčky M5: 5

V-brzda, upevňovacia skrutka M6 10

Brzda cestného bicykla M6 10

Voľnobeh, upevňovacia skrutka Žiadne údaje 40

Kazeta, upevňovací krúžok Žiadne údaje 30

Rukoväti, naskrutkované M4  /  M5 M4: 3  /  M5: 5

Karbón Karbónový rám, svorka objímky sedla M5  /  M6 5

Karbónový rám, držiak na fľašu na vodu M5: 5

Karbónový rám, objímka prešmýkadla M5: 4

Karbónové riadidlá, svorka páčky radenia M5: 3

Karbónové riadidlá, svorka brzdovej páčky M5: 3

Karbónové riadidlá, zovretie riadidiel M5: 5

Karbónové riadidlá, zovretie drieku M5  /  M6 5
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30.3.1  Všeobecné uťahovacie momenty pre 
skrutkové spoje

Kvalita skrutky je vyrazená pod hlavičkou, napr. 8.8. 

Ak výrobca neuvádza žiadne odlišné informácie, platia 
nasledujúce uťahovacie momenty v závislosti od kvality 
skrutky:

KVALITA

ZÁVIT

V2A  /  
V4A

8.8 10.9 12.9

M4: 3 2,7 3,8 4,6

M5: 5 5,5 8 9,5

M6 8 9,5 13 16

M8 20 23 32 39

M10 40 46 64 77

30.4 Pneumatiky a tlak vzduchu

Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách je uvedený v 
PSI alebo baroch.

V nasledujúcej tabuľke nájdete prepočty obvyklých hodnôt 
a údaje, u akých šírok pneumatík sa tieto hodnoty použí-
vajú.

* HD = vysokotlakové plášte

ŠÍŘKA PLÁŠŤA 
v 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 

Venujte pozornosť údajom výrobcu plášťov, ktoré sa 
môžu líšiť. Inak by ste mohli poškodiť plášte a duše.

30.5  Osvetľovacia sústava

V závislosti od použitého osvetlenia na vašom bicykli, 
potrebujete rôzne náhradné osvetľovacie prostriedky. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete, aké žiarovky budete potre-
bovať.

TYP POUŽITÉHO OSVETĽOVA-
CIEHO ZARIADENIA

ZÁSOBOVANIE PRÚDOM

Relektor 6 V 2,4 W

Halogénový relektor 6 V 2,4 W

Zadné svetlo 6 V 0,6 W

Zadné svetlo s obrysovým 
svetlom

6 V 0,6 W

Osvetlenie s LED diódou Svetelné prostriedky 
s LED diódami nie je 
možné vymeniť

Dynamo 6 V 3 W

Nábojové dynamo 6 V 3 W
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31  Záručné podmienky
Pozorne si prečítajte � kap. 27 „Starostlivosť o bicykel 

a údržba“). Dodržiavajte intervaly prehliadok a údržby, 
ktoré sú uvedené v � kap. 28 „Pravidelné prehliadky“. 
Dodržanie servisných intervalov je predpokladom pre 
uplatnenie záručných nárokov.

Máte nárok na zákonnú dvojročnú záručnú lehotu. Táto 
lehota začína odovzdaním bicykla zo strany predajcu, 
ktorý je vašou kontaktnou osobou v prípade uplatňovania 
záruky.

Po celú dobu platnosti záruky si ako doklad o kúpe alebo 
odovzdaní uschovajte odovzdávací protokol podpísaný 
obidvomi stranami a doklady o kúpe, ako je faktúra alebo 
pokladničná potvrdenka.

31.1  Predpoklady pre nárok na záruku

 • Výrobok vykazuje výrobnú vadu, vadu materiálu 
alebo informačnú chybu.

 • Reklamovaná škoda alebo vada sa vyskytovala už v 
dobe odovzdania výrobku zákazníkovi.

31.2  Vylúčenie zo záruky

Nárok na uplatnenie záruky sa poskytuje iba na pôvodnú 
vadu poškodeného dielu. Zo záruky sú vylúčené:

 • škody, ktoré vznikli použitím pri pretekoch, neod-
borným zaobchádzaním a vyššou mocou (� kap. 6 

„Používanie v súlade s určením“).

 • Všetky diely, ktoré podliehajú unkčnému opotre-
bovaniu, ak sa nejedná o výrobnú vadu alebo vadu 
materiálu (� kap. 27.2 „Súčiastky podliehajúce 

opotrebovaniu“).

 • Škody, ktoré vznikli z dôvodu neodbornej alebo 
nedostatočnej starostlivosti a neodborne vykona-
ných opráv, prestavby alebo výmeny dielov bicykla. 
Podrobné informácie o starostlivosti nájdete v 
tomto návode na obsluhu.

 • Škody spôsobené nehodou alebo iným pôsobením 
zvonka, pokiaľ nejde o výrobnú vadu alebo infor-
mačnú chybu.

 • Opravy, pri ktorých boli použité opotrebované die-
ly alebo škody, ktoré z tohto dôvodu vznikli.

 • Zvláštne vybavenie či príslušenstvo, alebo neštan-
dardné vybavenie a najmä technické zmeny, ako 
napríklad zmena radenia alebo vidlice bicykla a 
zmeny geometrie rámu.

 • Dodatočné prestavby, ktoré v dobe odovzdania 
nepatrili do rozsahu dodávky, alebo škody ktoré 
vznikli v dôsledku neodbornej montáže týchto pre-
stavieb.
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