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Tisztelt Vásárlónk,
köszönjük, hogy éppen a CYCLISION kerékpárt választotta. Hogy elégedett legyen 
kerékpárunkkal és biztonságosan tudja használni, kérem olvassa el a következő 
használati utasítást. Hozzásegíti kerékpárja megismeréséhez.
Az eladó, aki Önnek ezt a kerékpárt eladta, biztosítani fogja az Ön számára a ke-
rékpár ellenőrzéseit és javításait is a jótállási idő alatt.

FIGYELMEZTETÉS
A kerékpár a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM sz. rendelet 116.§ (1) Előírásai alapján kizá-
rólag a  kötelezően előírt tartozékok felszerelése után vehet részt a  közúti for-
galomban!

HASZNÁLAT
A kerékpárt nyilvános közutakon, jó minőségű aszfalt utakon és könnyebb terep-
ben, földes utakon használhatja. Amennyiben közutakon szeretné használni de 
kerékpárja nem rendelkezik a megfelelő világítással és prizmákkal, szüksége lesz 
az Ön országában érvényes előírások szerint utólagosan felszerelni ezeket.
Amennyiben kerékpárját Shimano Di2 rendszerrel rendelkezik, műszaki informá-
ciókat a www.si.shimano.com Shimano weboldalán találhatja.

NYEREG ÉS A KORMÁNY BEÁLLÍTÁSA
A kerékpár valamennyi működő részét a gyártó állítja be és az eladó ellenőrzi, ezért 
rögtön használhatja, amint megveszi. A kerékpáron csak a nyerget és a kormányt 
kell beállítani a használat megkezdése előtt. A nyerget és a kormányt úgy állít-
sa be, hogy maximális kényelmet nyújtson Önnek, egyúttal pedig biztonságosan 
használhassa a kerékpár fékrendszerét és irányító elemeit.

NYEREGMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA
Üljön a kerékpárra, a hajtóműt állítsa a legalacsonyabb pozícióba. A lábát helyezze 
a pedálra úgy, hogy a láb sarka támaszkodjon a pedálra. A megfelelő nyeregma-
gasságnál a láb kiegyenesedik, térdben enyhén meghajolva. Amennyiben a nyereg 
túl magasan van, túlterhelheti a  hát és lábizmait. Alacsonyan állított nyeregnél 
túlzottan terheli a térd és combizmokat.

A NYEREG POZICIONÁLÁSA
A nyereg legmegfelelőbb pozíciója a  földdel vízszintes pozíció. Próbáljon ki több 
pozíciót, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet. A nyereg előre, közelebb a kor-

mányhoz, vagy a kormánytól távolabb állítható. A nyereg szögét és az eltolását 
a nyeregszorítócsavar segítségével állíthatja. Lazítsa ki a rögzítőcsavart, a nyer-
get tolja előre vagy hátra, állítsa be a megfelelő pozíciót
és rögzítse a csavart. Ellenőrizze a csavar megfelelő rögzítését.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A nyeregcsőn jelzés található, amely jelöli a nyeregcső minimális elhelyezé-
sét a vázban, ezt a jelet nem szabadna látni. Soha ne húzza ki a nyeregcsövet 
e jelzés fölé! A nyeregcső szorítóbilincs csavarját rögzítse úgy, hogy a nye-
regcső ne tudjon mozogni a vázban. A gyorsrögzítőt csak a kinyitni (OPEN), 
vagy bezárni (CLOSE) helyzetet mutató nyíl irányába mozgassa. A  lezárt 
gyorsrögzítőt ne forgassa, mert megkárosodhat!

Ajánlott nyeregcső rögzítési erők:
M4 nyeregcsőrögzítő csavar karbon kompozitból készült váznál  4,5 Nm 
M5 nyeregcsőrögzítő csavar aluöntvényből keszült váznál 6 Nm 
M8 nyeregcsőrögzítő csavar aluöntvényből keszült váznál 25 Nm

Ajánlott nyeregszorító csavar rögzítési erők:
M5 nyeregszorítő csavar  10 - 12 Nm
M6 nyeregszorító csavar  12 - 15 Nm
M8 nyeregszorító csavar  20 - 25 Nm

KORMÁNYSZÁR ÉS KORMÁNY

MENETNÉLKÜLI KORMÁNYSZÁR (A-HEAD)
Ez a  kormányszár típus a  villa nyakára van szerelve és 2 imbuszcsavarral van 
rögzítve. A kormányszár magasságát alátétekkel-gyűrűkkel, melyek a kormány-
szár ás kormánycsapágy között helyezkednek el lehet változtatni, vagy más dö-
lésszögű kormányszár cseréjével megoldható. Az a-head kormányszárral a kor-
mánycsapágy szabad mozgását lehet állítani.
Lazítsa ki a 2 imbuszcsavart a kormányszáron és ugyanúgy a kormányszár tete-
jén található állítócsavart. E felső csavar állításával a kormánycsapágy megfelelő 
szabad mozgását állíthatja be, figyelve arra, hogy a  kormánycsapágy könnyen 
mozogjon, de viszont ne kotyogjon. Amennyiben a  beállítás megfelelő, rögzítse 
a kormányszáron található 2 imbuszcsavart is.
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Ajánlott rögzítési erők
M4 kormányszárrögzítő csavar 5 Nm*
M5 kormányszárrögzítő csavar 5 Nm*
M4 kormányt rögzítő csavar  5 Nm*
*Kérem tartsa be ezeket az ajánlott értékeket, az esetleges változtatás a termé-
ken jelölve van.

MENETES KORMÁNYSZÁR
Ez a kormányszár típus hosszú csavarral, végén kónusz alakú anyával van rögzítve 
a villában. A kormányszár magasságának változtatásához lazítsa ki a csavart és 
forgassa el kormányszárt oldalra. Amennyiben a kormányszár nem lazul ki, üssön 
a csavarra gumikalapácsal.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A  kormányszáron jelzés találhatő, mely jelöli a  kormányszár minimális el-
helyezését a villában, ezt a jelet nem szabadna látni. Soha ne húzza ki a kor-
mányszárt e jelzés fölé!

Ajánlott rögzítési erők
M5 kormányszárrögzítő csavar 20 Nm*
M5 kormánytrögzítő csavar  20 Nm*
*Kérem tartsa be ezeket az ajánlott értékeket, az esetleges változtatás a termé-
ken jelölve van.

KERÉKPÁR KARBANTARTÁSA
Hogy kerékpárja megbízhatóan teljesíthesse funkcióját, szeretnénk Önnek meg-
említeni, hogy ehhez bizonyos karbantartásra is szukség lesz. Rendszeresen elle-
nőrizze, hogy az anyák és csavarok kellőképpen be vannak-e húzva.

HAJTÓKAR ÉS A PEDÁLOK
Az első kb. 20 km megtétele után ellenőrizze a hajtóműtengely két végén a porvé-
dő sapka alatt lévő rögzitőcsavart. Szukség esetén húzza meg.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben elhanyagoljuk a  hajtókarok behúzását a  középtengely né-
gyszögletű részéhez, a hajtókarok fokozatosan meglazulnak és annyira ká-
rosodnak, hogy nem lehet őket megjavítani. A hibát csak a hajtókarok cse-

réjével lehet kijavítani. A hajtókarok esetleges leszerelését és cseréjét bízza 
szakemberre - kerékpár szervizre. A  pedálokat szilárdan a  hajtókarokhoz 
kell erősíteni, tehát egészen tövig be kell húzni úgy, hogy a pedál tengelye 
a hajtókarra támaszkodjon. A pedálok behúzását rendszeresen ellenőrizze. 
Ellenkező esetben a pedál tengelye meglazul a hajtókar menetében és a me-
net fokozatosan károsodik. Az ilyen hibákat nem ismerjük el az esetleges 
reklamációs eljárás folyamán!

PEDÁLOK FELSZERELÉSE
A pedálok általában R betűvel - jobb pedál - és L betűvel - bal pedál - vannak meg-
jelölve mindkét pedáltengelyen.
 ∫ Szerelés előtt tisztítsa ki a pedálok és a hajtókarok meneteit, és kenje be őket.
 ∫ Csavarja be jobb felé mozgatva a jobb pedált (R) a jobb hajtókar menetébe (vál-

tókkal ellátott hajtókar).
 ∫ Csavarja be bal felé mozgatva a bal pedált (L) a bal hajtókar menetébe.
 ∫ Erőteljesen húzza be 15-ös kulcs segítségével. Győződjön meg róla, hogy a pe-

dál tengelye az elhelyezés után az hajtókarra támaszkodik-e.

!  FIGYELMEZTETÉS
Patentos és klipszes pedálok hatékonyabb erőátvitelt és nagyobb stabi-
litást nyújtanak a  kerékpározás közben. A  pedálok használatához némi 
tapasztalat szükséges, ezért a  pedálok első használata előtt biztonságos 
helyen próbálja ki a pedálok ki és bekapcsolását.

HAJTÓCSAPÁGYHÁZ
A  hajtócsapágynak súrlódás és kilengés nélkül kell forognia. Rendszeresen el-
lenőrizze, hogy a  mindkét csésze szilárdan be van-e húzva a  vázba, és hogy 
a csapágyak kellőképpen be vannak-e kenve.

KORMÁNYCSAPÁGY
A kormánycsapágyat kellőképpen be kell húzni, az egyes részeknek megfelelően 
kell egymáshoz kapcsolódniuk. Ha a kormánycsapágynak kilengése van, a követ-
kezőképpen járjon el:
 ∫ Fogja meg a felső kónuszt (3) és lazítsa ki a biztosító anyacsavart (1) megfelelő 

kulccsal, 
 ∫ Húzza be a felső kónuszt úgy, hogy a kerékagynak ne legyen kilengése, és a ke-

rékvilla könnyen forogjon.
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 ∫ Újra fogja meg a felső kónuszt, és a biztosító anyacsavar behúzásával bizto-
sítsa be a csapágyat.

!  FIGYELMEZTETÉS
A kerékpár minden egyes használata előtt győződjön meg róla, hogy a keré-
kvilla könnyen, de kilengés nélkül mozog-e.

A-HEAD (MENETNÉLKÜLI) KORMÁNYCSAPÁGY
A kormánycsapágyat kellőképpen be kell húzni, az egyes részeknek megfelelően 
kell egymáshoz kapcsolódniuk. A  kerékpár minden egyes használata előtt győ-
ződjön meg róla, hogy a kerékvilla könnyen, de kilengés nélkül mozog-e. Ha a kor-
mánycsapágynak kilengése van, a következőképpen járjon el:

 ∫ lazítsa ki a kormányszár 2 imbusz csavarját melyek rogzítik a villát és a kormá-
nyszárat, és a kormánycsapágy csavarját (1) 

 ∫ e csavar ki vagy becsavarásával beállítja a villa könnyű és kilengésmentes moz-
gását.

 ∫ állítsa a kormányszárt menetirányba és 2 imbuszcsavarral rögzítse.

A végleges rögzítés előtt ellenőrizze:
 ∫ a kormánycsapág megfelelő illesztését
 ∫ a villanyak megfelelő elhelyezését a kormánycsapágyban

!  FIGYELMEZTETÉS
A kerékpár minden egyes használata előtt ellenőrizze kormányszáron talál-
ható imbuszcsavarok megfelelő rögzítését.

A kormánycsapágy megfelelő működése érdekében (a kerékpározás gyakoriságá-
tól függően) szükséges rendszeresen kenni a megfelelő kenőzsírral. A kormány-
csapágy szét- és összeszerelése bizonyos tapasztalatot igényel – ezért a  kor-
mánycsapágy kenésével forduljon a legközelebbi szakszervízhez.

VÁLTÓ RENDSZER
A váltó rendszer a váltókarok (forgatható markolatváltók), vezérhuzal, első és hát-
só váltók, hajtómű fogaskoszorú, hátsó agy fogaskerekeiből és a láncból áll. Gyá-
rilag van beállítva, ezért a rendszerbe feleslegesen ne avatkozzon be! Sebességet 
csak előre való haladás közben váltson. Sohase váltson sebességet erőszakkal! 
A sebességváltó működőképessége főleg a vezérlőhuzal könnyű mozgásától függ 
a védőburkaiban - bowden, és a sebességváltó rendszerben (fogaskerekek, se-
bességváltók, lánc). A vezérlő rendszert tartsa tisztán, a huzalokat teflontartalmú 
olajjal kenje, mely véd a rozsdától, biztosítja a könnyű működést és hosszú élet-
tartamot biztosít.

HÁTSÓ VÁLTÓ
A  hátsó váltó váltja a  láncot a  hátsó fogaskoszorún és így változtatja a  váltási 
arányt a hajtómű lánckerekei és a fogaskoszorú között.
Használat közben a váltórendszer széthangolódhat, szükség esetén újra be kell 
állítani, esetleg hangolni:

1. biztosító anyacsavar

2. alátét

3. felső menetes 
    kónusz

4. csapágykozsorú

5. felső czésze

6. alsó czésze

7. csapágykoszorú

8. alsó kónuzs
10. alsó kónuzs

9. tömítés

8. gulyóczapágy  
     (cartridge)

7. alsó csésze

6. felső csésze

5. gulyóczapágy  
     (cartridge)

3. felső fedő

2. az a-head  
     konstrukció
     zárja

1. imbuszcavar

KORMÁNYCSAPÁGY A-HEAD (MENETNÉLKÜLI) 
KORMÁNYCSAPÁGY

4. felső szorító alátét
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AZ ALSÓ ÜTKOZÉSI HATÁR BEÁLLÍTÁSA
Váltson úgy, hogy a lánc a legkisebb lánckeréken legyen. A (H) jelzésű csavar csa-
varásával a váltó vezető kerekét a legkisebb lánckerék külső pereméhez állítsa

A FELSŐ ÜTKÖZÉSI HATÁR BEÁLLÍTÁSA
Váltson a legnagyobb lánckerékre. A (L) jelzésű csavar csavarásával a váltó vezető 
kerekét a legnagyobb lánckerék közepére állítsa. Próbálja ki a váltó működését az 
összes fokozaton.

A VÁLTÓ HANGOLÁSA
Emelje fel a hátsó kereket és hajtsa a hajtóművet. A váltó állítócsavarjával csavar-
jon addig, amíg a váltás folyamatossá és zajtalanná nem válik.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Használat előtt ellenőrizze a  váltó ütközési határainak beállítását. A  felső 
ütközési határ nem megfelelő beállítása következtében a váltó beleütközhet 
a küllőkbe, ez komoly balesethez vezethet.

ELSŐ VÁLTÓ
Az első váltó váltja a láncot az elsó lánctányéron. A megfelelő működése érdeké-
ben a váltó párhuzamosan áljon a lánckerékkel szemben. Használat közben a vál-
tórendszer széthangolódhat, szükség esetén újra be kell állítani, esetleg hangolni:

AZ ALSÓ ÜTKOZÉSI HATÁR BEÁLLÍTÁSA
Amenyiben a lánc rendszeresen leesik a legkisebb lánckerékről - a váltó vezetője 
túl közel van a vázhoz. Az also határt szabályozó csavart csavsarja jobbra.

A FELSŐ ÜTKÖZÉSI HATÁR BEÁLLÍTÁSA
Amennyiben a  lánc rendszeresen leesik a  legnagyobb lánckerékről - a  váltó ve-
zetője túl messze van a váztól. A felső határt szabályozó csavart csavarja jobbra. 
Próbálja ki a váltó műkodését az összes fokozaton.

A VÁLTÓ HANGOLÁSA
A váltóhuzalnak kifeszítve kel lennie. Szorítócsavar kiengedése után a váltóhuzal 
kifeszíthető. Szorítócsavar rogzítése után ellenőrizze a váltó működését.

LÁNC
A  lánc az erőátvitelre szolgál - a  pedálokból a  hátsó kerékre. Egyike kerékpárja 
legjobban terhelt alkatrészeinek, ezért a karbantartás során szenteljen neki na-
gyobb figyelmet. A megfelelő láncfeszítést a hátsó váltó biztosítja. Rendszeresen 
tisztítsa meg a mechanikus szennyeződéstől, mint amilyen a por vagy a sár, és 
kenje át olyan kenőanyaggal, ami nem vonza magához a port és más szennyeződé-
seket - így meghosszabbítja a lánc élettartamát. A lánc kenéséhez teflontartalmú 
olajat használjon - a megfelelő olajat kérje a kereskedőtől. Használat során a lánc 
folyamatosan hosszabbodik. Elhasználódott vagy hibás lánc rongálhatja a fogas-

csavar az alsó ütközőhez (H)

csavar a felső ütközőhöz (L)

állító czavar
a vezérlőhuzal biztosító csavara

a váltó vezetőtárcsája

HÁTSÓ VÁLTÓ

czavarok a felső  
és alsó ütközőkhöz

a vezérhuzal
biztosító csavara

váltó vezetője

ELSŐ VÁLTÓ
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koszorút és a lánctányért. Amennyiben kerékpárját rendszeresen rossz időjárási 
viszonyok között használja, főleg nedves és sáros utakon, kb. 1000 km után szük-
séges a láncot újra cserélni. Másképpen szükségessé válik a fogaskerekek cseréje, 
rosszabb esetben a hajtómű cseréje is.

FÉKRENDSZER
A fékrendszer, amely fékkarokból, huzalokból és bowdenokból, első és hátsó fék-
pofákból, fékgumikból áll, az Ön kerékpárjának egyik legfontosabb alkatrésze. 
A  jobb fékkar a hátulsó fékpofát irányítja, a bal fékkar az első fékpofát. A kont-
rafékkel felszerelt kerékpárnál a  fékezést a  pedál ellenkező irányban való moz-
dításával éri el. (hátra) A fékeket a gyártó állítja be, ezért ha nem szükséges, ne 
avatkozzon be a fékrendszerbe! Rendszeresen ellenőrizze a súrlódási felületek el-
használódását, a fékgumikat és felnit tartsa tisztán. Amennyiben meglazul a fék-
rendszer, újra be kell állítania, esetleg forduljon szakemberhez - szakszervizhez.

FÉKHUZALOK
A fékhuzalok megfelelő feszessége biztosítja fékrendszere hatékony működését. 
A fékhuzalok állítására a fékkaron található álllítócsavarok szolgálnak. A huzalo-
kat ás a bowdeneket kenje teflontartalmú olajjal, mely könnyű működést biztosít. 
Amennyiben a huzal károsodott, vagy elhasznált, cserélje ki.

FÉKEK BEÁLLÍTÁSA
A fékgumiknak a V tipusú fékeknél 1 mm távolságban kellene lenniük a felnitől.
 ∫ Lazítsa ki a  beállító csavar biztosító anyacsavarát a  fékkaron. Amennyiben 

szükségessé válik a fékgumit közelebb hozni a felnihez, az állító csavart forgas-
sa bal felé - kifelé a menetből. Biztosítsa be a biztosító anyacsavarral.

 ∫ Ha a  fékhuzal túlságosan laza, az állító csavart forgassa a  fékkaron jobb felé 
- befelé a  menetbe. A  huzalt feszítse meg úgy, hogy a  fékgumik a  megfelelő 
helyzetbe kerüljenek a kerékabronccsal szemben. A fékpofán levőcsavart tövig 
húzza be és ellenőrizze a fék beállítását.

!  FIGYELMEZTETÉS
A  fékgumiknak nem szabad a  gumiabroncshoz érniük - mert ez a  gu-
miabroncs kopását okozná! Ellenőrizze elhasználódásukat, és ha szük-
séges, cserélje ki őket. Elhasználódott fékgumikat cserélje ki eredetivel 
megegyező típusra.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Nedves felületen kerékpárja féktávolsága meghosszabodik! Minden egyes 
út előtt győződjön meg róla, hogy kerékpárja fékrendszere teljes mérték-
ben működőképes.

TÁRCSAFÉKEK
A kerékpárja tárcsafékeit már a gyárban beállítottuk és ellenőriztük, így a kerék-
párját azonnal használhatja.

A TÁRCSAFÉK FÉKKARJAI BEÁLLÍTÁSA A KORMÁNYON
Ahhoz, hogy a fékek használata kényelmes és biztonságos legyen, a fékkarok po-
zícióját a következőképpen állíthatja be:
 ∫ Lazítsa ki a csavarokat a féktartó bilincsen
 ∫ Állítsa be a megfelelő fékkarpozíciót. Rögzítse a féktartó bilincs csavarjait.

A FÉKKAR – KORMÁNY TÁVOLSÁGA BEÁLLÍTÁSA
A fékkar-kormány távolság állító csavarját a fékkar belsejében találhatja. A meg-
felelő távolságot a fékkar típusától függően állítsa be:

bowdenház

imbuszczavar

huzalzáró

fékhuzal

felni

fékgumi

fékpofa

FÉK
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 ∫ imbuszcsavarral, mely a fékkar belsejében található, vagy állítócsavarral, mely 
a fékkar része (a kivitele a gyártótól és a típustól függ)

 ∫ A csavar csavarásával a távolság növekedik, vagy fordított csavarással csökken.

A TÁRCSAFÉKEK KARBANTARTÁSA
Amennyiben nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal és szerszámokkal, kérem 
forduljon a szakszervizhez. Szakszerűtlen beavatkozás a fékhatás csökkentésé-
hez, vagy a fékek meghibásodásához vezethet.

FÉKTÁRCSA
Rendszeresen ellenőrizze a  féktárcsa állapotát. A  fékezés hatására a  féktárcsa 
elhasználódik és nem kívánt karcok jelenkezhetnek rajta. Az elhasználódott fék-
tárcsát cserélje ki újra.

!  FIGYELMEZTETÉS
A  fékezés hatására a  féktárcsa felforrósodik, ezért kerékpározás után 
ügyeljen arra, hogy a keze ne érintkezzen a tárcsákkal – megégetheti magát!

FÉKBETÉTEK
A fékezés hatására a fékbetétek elhasználódnak és a fékhatás csökken. Ameny-

nyiben a fékek zajossá válnak, vagy a fékerőcsökkenését észleli, ez azt jelentheti, 
hogy a fékbetétek elhasználódtak és cserére szorulnak. A megfelelő fékbetét ki-
választásakor forduljon a márkakereskedőhöz.

A FÉKFOLYADÉK CSERÉJE
Amennyiben a hidraulikus rendszerbe levegő kerül, ez a fékhatás csökkenéséhez 
vezethet. Ebben az esetben a fékeket légteleníteni, a hiányzó fékfolyadékot pedig 
pótolni kell.

!  FIGYELMEZTETÉS
A fékek hidraulikus rendszere hagyományos fékolajat, vagy minerális olajat 
tartalmaz. Ezt a két fékfolyadéktípust tilos egymással keverni. A fékfolya-
dék utántöltéséhez csak a gyártó által előírt folyadékot szabad használni! 
A fékfolyadék cseréjet vagy utántöltését bízza a szakszervizre.

FÉKEK TISZTÍTÁSA
A féktárcsát, fékeket és a fékbetétet tartsa tisztán. Amennyiben a fékrendszert 
olaj vagy más kenőanyag éri, a  féktárcsát azonnal zsírtalanítsa (pl. benzinnel), 
amennyiben a fékbetétek felületét fékfolyadék éri, azonnal cserélje ki újra!

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
 ∫ A  kerékpár használata előtt ellenőrizze a  fékrendszer tökéletes működését. 

A  fékkar többszöri lenyomásával győződjön meg arról, hogy a  fékrendszer 
működik.

 ∫ Rendszeresen elenőrizze az összes csavar rögzítését. A  csavarok kilazulása 
a fékrendszer hibás működéséhez vezethet.

 ∫ A féktárcsa a fékezés hatására felforrósodik. Soha ne érintse meg a féktárcsát 
közvetlenül a használat után, megégetheti magát!

 ∫ Tanulja meg a tárcsafékek megfelelő használatát. Az első fékkel történő túlzott 
fékezés balesetet okozhat. A fékek nem megfelelő használata vagy karbantartás 
elhanyagolása komoly sérüléseket okozhat.

AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ KERÉK
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a  kerék biztonságosan be van-e bi-
ztosítva, tehát, hogy a  gyorsrögzítő állítókara bezárni (CLOSE) helyzetben 
van-e. A gyorsrögzítő rendszer lehetővé teszi a kerék gyors és szerszám nélküli 
ki és beszerelését. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kerék középen fut- 

fék

féktársca

TÁRCSAFÉK
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e. A gyorsrőgzítő kar csavaranyáját csavarja be annyira, hogy a gyorsrögzítő kar 
bezárásánálellenállástérezzen.Agyorsrögzítőmegfelelőműködésekoravillamind-
kétvégefixálvavan a tengelyen. A gyorsrögzítő állítókarát csak oldalra fordítsa, 
vagy kinyitva (OPEN), vagy bezárni (CLOSE) helyzetekbe. Semmilyen körülmé-
nyek közt se forgassa a gyorsrögzítőt, mivel megkárosíthatja!
Ha az Ön kerékpárja kerekei a  kerékvillában, vagy a  vázban zárt anyacsavarral 
vannak ellátva, biztonsági okokból szükséges ezeket a  csavarokat kellőképpen 
behúzni.

Ajánlott rögzítési erők
 ∫ M10 kerékrögzítő csavar  30 - 40 Nm

A  kerékagyakat rendszeresen ellenőrizze, főleg ha nedves időszakban, sáros 
utakon használja a kerékpárt. A kerékagy tengelyének súrlódás és kilengés nélkül 
kellene mozognia. Amennyiben ez nincs így a kónuszok és a tengely biztosító anya-
csavarainak beállítása után sem, a  kerékagyat szét kell szedni, ki kell tisztítani 
a golyók futópályáját, valamint magukat a golyókat is, be kell őket kenni megfelelő 
kenőanyaggal, majd vissza kell helyezni a kerékagyat a helyére és be kell állítani. 
Amennyiben nem rendelkezik tapasztalattal a kerékagyak szerelése terén, tekin-
tettel az ilyen feladatok összetettségére, ajánljuk Önnek, hogy forduljon szakem-
berhez - kerékpár szervizhez.

ABRONCSOK
Használat előtt ellenőrizze, hogy a kerék középen fut- e és az abroncsok nem e 
rongálodtak meg. Használat során, esetleg nagyobb ütés után az abroncson meg-
jelenhetnek karcok vagy repedések. Ugyanúgy fékezéskor az abroncs oldalfalai 
elhasználódnak. Az abroncsok biztonsági rendszerrel vannak ellátva, mely jelzi az 
abroncs eldeformálódását. Az elhasználódás jele az abroncs meghajlott oldalfala, 
mely önkényes fékezést okozhat. A megrongált abroncs használata veszélyes - az 
abroncsot cserélje ki újra!

GUMIABRONCSOK
Tartsa be az abroncsok ajánlott légnyomását, amely minden gumiabroncs oldalán 
fel van tüntetve. A nyomásegységek kiszámítása a feltüntetett gumiabroncsokon:
100kPa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 at.
Defekt esetén a belső gumit cserélje újra – a méretét megtalálja a belső gumin, 
vagy a külső gumi oldalán.

VÁZ ÉS AZ ELSŐ VILLA
Rendszeresen ellenőrizze a vázat és a villát. A váz és a villa nagobb ütés után meg-
sérülhet, a sérült kerékpár használata balesethez vezethet!

VÁZ ÉS VILLA KARBON KOMPOZITBÓL
A karbon kompozitból készült váz nagyobb szilárdságot, alacsony súlyt, nagyobb 
vibrációelnyelést és így nagyobb komfortot és kiváló menettulajdonságokat biz-
tosít. Ennek ellenére túlzott terhelésnél vagy ütésnél a  szénszálok szerkezete 
rongálódhat - a váz elrepedhet.

!  FIGYELMEZTETÉS
Megfelelő használat közben a karbon vázak élettartama meghaladja a fém-
ből készült vázak élettartamát. A vázat rendszeresen ellenőrizze, nagyobb 
figyelemmel az esetleges baleset vagy nagyobb ütés után. Amennyiben 
repedést észlel, a vázat tovább már ne használja! A karbonkompozit vázra 
történő alkatrész szerelése nagyobb figyelmet és odafigyelést igényel, főleg 
a  nyeregcső és az első váltó szerelésénél. Tartsa be az ajánlott rögzítési 
erőket!

Ajálnott rögzítési erők a karbon kompozitból készült komponenseknél
 ∫ M4 nyeregcsőszorítő csavar 4,5 Nm
 ∫ M5 első váltó rögzítő csavar 6   Nm

!  FIGYELMEZTETÉS
A nyeregcső szorítócsavarját rögzítse úgy, hogy a nyeregcső ne tudjon mo-
zogni a vázban. Amennyiben a csavart ajánlott rögzítési erővel rögzítette és 
a nyeregcső így is mozog a vázban, használjon speciális karbonkomponen-
sekhez gyártot szerelőpasztát, mely felületi súrlódásnövelő mikrogranulá-
kat tartalmaz és 30% alacsonyabb rögzítőerő csökkennést engedélyez, és 
így csökenti a karbonkompozit alkatrészek rongálódási lehetőségét. Amen-
nyiben a  kerékpár karbantartásához szerelőállványt használ, a  kerékpár 
soha ne rögzítse a váznál - a karbonkompozit váz elrepedhet. 

Amennyiben a  szervizbeavatkozás speciális szerszám használatát igényel, for-
duljon kérem a legközelebbi szakszervizhez.
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TELESZKÓPOS VILLA
Amennyiben az Ön kerékpárját első teleszkóppal szerelték, abban az esetben az 
eljárás a következő:

RUGÓZÁS KEMÉNYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

RUGÓS TELESZKÓP
Az állítóegységet a villa jobb felső oldalán találja. A rugózást záró (Lockout) rend-
szerrel ellátott villánál az állítóegységet a villa bal oldalán találja. Az állítóegység 
óramutató irányában történő csavarásával a villa rugózása keményebb, az állító 
egység az órámutatóval ellentétes csavarásával a villa rugózása puhábbá válik.

LEVEGŐS TELESZKÓP
A levegős teleszkópnál a villa keménysége a levegőkamra nyomásának változtatá-
sával állítható. A levegőtöltő szelep a villa bal felső oldalán található.

!  FIGYELMEZTETÉS
A  villa gyárilag be van állítva és eladó által ellenőrizve van. A  villa levegő-
nyomásának beállítására speciális magasnyomású pumpa szükséges. A te-
leszkópos villák megfelelő beállítása tapasztalatot és speciális szerszámot 
igényelhet. Ezért a villa megfelelő beállításához kérem forduljon a legköze-
lebbi szakszervizhez.

A VILLA RUGÓZÁSÁNAK ZÁRÁSA (LOCKOUT)
Némelyik villát hidraulikus zárható rugózási rendszerel szerelnek. A villa rugózását 
lezárhatja és minimalizálhatja a dombnak felfelé pedálozáskor a villa felesleges 
mozgását, ez effektívebb erőátvitelt biztosít. Az állítóegység a villa jobb felső ol-
dalán található. A villa zárását Lockout feliratú karral vezérelheti. Az állítóegység 
óramutatóval megegyező irányával történő csavarással a villa lezár, az állító egy-
ség az órámutató ellentétes csavarásával a villa normál módban működik.

VILLA RUGÓZÁSÁNAK TÁVVEZÉRLÉSŰ ZÁRÁSA (REMOTE LOCKOUT)
Lehetővé teszi a kerékpárja kormányán található vezérlő karok segítségével a villa 
zárását. A vezérlőkar lefelé történő benyomásával a Lockout aktiválódik és lezárja 
a villát, az oldalsó kar megnyomásával a Lockout kikapcsol és a villa normál mód-
ban dolgozik.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A villát zárt állapotban csak könnyebb terepen, vagy aszfalt utakon használ-
ja. Nehezebb terepen csak normál, nem lezárt módban használja!

VISSZAÚT CSILLAPÍTÁS (REBOUND)
A villán a visszaút csillapítása állítható - amilyen gyorsan visszaáll a villa az össze-
nyomás után az eredeti pozíció. A kezelési szervek a villa jobb alsó oldalán talál-
hatóak. Az állítóegység óramutató irányában történő csavarásával (lentről nézve) 
a villa lassabban áll vissza az eredeti pozíciójába (a villán + jellel jelölve). Az állító 
egység órámutatóval ellentétes csavarásával (a villán - jellel jelölve) a villa visz-
szaállása gyorsabb. A villát állítsa be úgy, hogy kerékpározásnál a villa visszaállása 
minél gyorsabb legyen, de a villa ne „koppanjon“.

VILLA KARBANTARTÁSA

TISZTÍTÁS / KENÉS - a  villa teljesmértékű működésének megőrzése érdekében 
nagyon fontos a rendszeres karbantartás, főleg a villa súrlódási felületek karban-
tartása. A porvédőknek nem szabad sérültnek lennie. A villát tartsa tisztán, a port, 
vagy nedvességet rendszeresen tisztítsa finom törlőruhával es kenje át kenőzsír-
ral. A villa külső tisztitására használjon finom kefét és szappanoldatot. Ügyeljen 
arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön víz a  villába. A  villa tisztítására soha ne 
használjon magasnyomású tisztító berendezést. A nedvesség és szennyeződések 
rossz hatással vannak a villa működésére, és csökkentik a villa élettartamát, ezért 
az esetleges nedvességet szárítsa ki.

A  villa tökéletes működésének mégőrzése érdekében tartsa be a  következő 
utasításokat:
 ∫ Kerékpározás után a villát tisztítsa meg a portól, nedvességtől vagy sártól.
 ∫ Minden 25 óra használat után (vagy extrém körülmények közti használat után 

- mint sár, nedves homok):
1. A porvédőket kenje át teflonos olajjal.
2. Ellenőrizze az összes csavar megfelelő rögzítését.
3. Ellenőrizze nem-e sérült a villa valamelyik alkatrésze. Amennyiben sérült, vagy 

elhasználódott alkatészt észlel, cserélje ki eredeti alkatrészre. A  sérült villát 
semmikép ne használja!

 ∫ Minden 50 óra használat után - ajánljuk a  villa szervizelését szakszervizben 
(SZERVIZ 1)
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 ∫ Minden 100 óra használat után - ajánljuk a villa szervizelését szakszervizben 
(SZERVIZ 2)

SZERVIZ 1 – ajánlott szerviz művelet: villa működésének ellenőrzése, villa tisztí-
tása, kezelőszervek és huzalok kenése, levegő nyomásának ellenőrzése, csavarok 
ellenőrzése, esetleges sérült részek ellenőrzése.
SZERVIZ 2 - ajánlott szerviz művelet: SZERVIZ 1 + a villa szétszerelése, minden al-
katrész kitisztítása, porvédők és olajgyűrűk kenése, levegőrendszer tömítéseinek 
és a szelep ellenőrzése, csavarok ellenőrzése.

!  FIGYELMEZTETÉS
A villa kenéséhez használjon teflonos olajat és teflon tartalmú kenőzsírokat. 
Ne használjon lítiumot tartalmazó kenőzsírokat, ezek károsíthatják a  villa 
némelyik belső alkatrészét. Amennyiben valamelyik szerelési folyamathoz 
speciális szerszám szükséges, kérem forduljon szakszervizben.

HÁTSÓ RUGÓSTAG
Amennyiben az Ön kerékpárját hátsó rugóstaggal szerelték, a  következőképen 
járjon el:

RUGÓSTAG KEMÉNYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
A  levegős rugóstagnál a rugóstag keménysége a  levegőkamra nyomásának vál-
toztatásával állítható.

!  FIGYELMEZTETÉS
A rugóstag gyárilag be van állítva és eladó által ellenőrizve van. A rugóstag 
levegőnyomásának beállítására speciális magasnyomású pumpa szüksé-
ges. A rugóstagok megfelelő beállítása tapasztalatot és speciális szerszá-
mot igényelhet. Ezért a  rugóstag megfelelő beállításához kérem forduljon 
a legközelebbi szakszervizhez.

RUGÓSTAG ZÁRÁSA (LOCKOUT)
A Lockout funkció engedélyezi a rugóstag lezárását, ezzel elérhető az effektívebb 
pedálozás a dombnak felfelé kerékpározásnál.
Beállítás: A Lockout funkciót kék vezérlőkar elmozdításával állíthatja 2 pozícióban: 
CLOSE - a rugóstag zárva van / OPEN - rugóstag normál módban műkodik.

!  FIGYELMEZTETÉS
Bekapcsolt Lockout hosszantartó használata rugóstag időelőtti elhaszná-
lódását okozhatja.

VISSZAÚT CSILLAPÍTÁS (REBOUND)
A rugóstagon a visszaút csillapítása állítható - amilyen gyorsan visszaáll a rugós-
tag az összenyomás után az eredeti pozíciójába.
Beállítás: Állító egység a  rugóstag felső részén található, óramutató irányában 
történő csavarásával a  rugóstag lassabban áll vissza az eredeti pozíciójába. Az 
állító egység az órámutató ellentétes csavarásával a rugóstag visszaállása gyor-
sabb.

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Ne lépje túl a rugóstagon jelzett maximális nyomás értékét!
A  rugóstagot soha ne szerelje szét! Olajfolyás vagy rendellenes zajok ese-
tén ne használja a  terméket, mert az további károsodásokat okozhat, ba-
lesetveszélyes, es azonnal forduljon szakszervizhez. Minden egyes kerék-
pározás előtt ellenőrizze a rugóstagot rögzítő csavarokat. A sáros terepen 
történő használat után a rugóstagot mindíg tisztítsa meg a szennyeződé-
stől. A rugóstagot mossa le tiszta vízzel, ne használjon nagynyomású mosót!

RUGÓSTAG KARBANTARTÁSA
 ∫ Kerékpározás után a villát tisztítsa meg a portól, nedvességtől vagy sártól.
 ∫ Minden 25 óra használat után (vagy extrém körülmények közti használat után 

- mint sár, nedves homok):
1. Porvédőket, becsúszószárat, és a rugóstag minden mozgó részét kenje át te-

flonos olajjal.
2. Ellenőrizze nem-e sérült a rugóstag valamelyik alkatrésze. A sérült rugóstagot 

semmikép ne használja!
 ∫ Minden 50 óra használat után - ajánljuk a rugóstag szervizelését szakszerviz-

ben

!  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben kerékpárját közutakon szeretné használni csökkentett látási 
viszonyok közben, de a  kerékpárja nem rendelkezik megfelelő világítással 
és prizmákkal, szüksége lesz az Ön országában érvényes előírások szerint 
utólagosan felszerelni ezeket.
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Kerékpározás közben viseljen fejvédőt! A balesetek többsége főképp fejsérülést 
okoz. A fejvédő vásárlásánál ügyeljen a fejvédő megfelelő méretére, a fejvédőnek 
megfelelően kell helyezkednie a fejen, semmiképp nem szoríthat. Vásároljon fej-
védőt állítható rögzítőmechanizmussal, mellyel a fejvédő tökéletesen illeszkedik 
a fejhez.

Kerékpár maximális összsúlya 110kg – kerékpárt, kerékpárost és csomagokat 
együtértve.

A 24“- kerékpár maximális összsúlya 50kg – kerékpárt, kerékpárost és csoma-
gokat együtértve. Ne terhelje túl a kerékpárt!

!  FIGYELMEZTETÉS
A kerékpár mechanikus részei nagy megterhelésnek vannak kitéve és idővel 
elhasználódnak. Külömböző anyagok és részek külömböző módon reagál-
hatnak az elhasználódásra. Amennyiben véget ér az alkatrész tervezett 
élettertama, ez az alkatrész véletlenszerűen felmondhatja a szolgálatot és 
sérülést okozhat. Ezért bármilyen elszíneződés, repedés vagy karc a nagyon 
megterhelt részeknél jelzi, hogy véget ért az alkatrész élettartama és cse-
rére szorul.

Az alkatrész csere esetén csak eredeti alkatrészt használjon.

Kellemes utat kíván Önnek 
a CYCLISION
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