
Bullsƪƪ www.äǓŃņšƙǌĀä.cz1

Návod ŖÁƪšÙƙņƽİƽ
a záručný list



Bulls www.äǓŃņšƙǌĀä.cz2



Bullsƪƪ www.äǓŃņšƙǌĀä.cz3

Vážený zákazník,
Ďakujeme vám za nákup bicykla BULLS. Veríme, že s ním 
budete spokojní. Pri nákupe ste obdržali spolu s návodom  
aj záručný list.

Upozornenie
Bicykle sú určené na jazdu mimo verejné  
komunikácie a za nezníženej viditeľnosti. Na jazdu na 
verejných komunikáciách je potrebné bicykel dovybaviť 
doplnkami podľa  vyhlášky  – blatníky, predným  
a zadným osvetlením, zvončekom, prednou bielou 
a zadnou červenou odrazkou, odrazkami do výpletu 
kolies oranžovej farby a krytom reťaze. V prípade 
dojazdu za zníženej viditeľnosti na bicykloch celkom 
nezodpovedajúcich vyhláške je potrebné v záujme 
bezpečnosti bicykel dovybavit aspoň predným 
batériovým svetlom a zadnou blikačkou. Dbajte na to, 
že cyklista je účastníkom cestnej premávky v zmysle 
predpisov o premávke na pozemných komunikáciách. 
Prevážanie predmetov a nákladu v ruke pri jazde  
na bicykli je veľmi nebezpečné. Pokiaľ si dovybavíte 
bicykel nosičom (pokiaľ to umožňuje konštrukcia bicykla), 
berte na vedomie, že rám bicykla je konštruovaný 
primárne na hmotnosť jazdca.  
Prevážanie príliš ťažkých nákladov môže spôsobiť 
poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Pre zníženie 
možnosti úrazu doporučujeme vždy používať pri jazde  
na bicykli ochrannú prilbu schváleného typu.
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Kolo Bulls a jeho součásti

      Sedlo
      Sedlovka
      Sedlová trubka
      Zadní vidlice
      Disková brzda
      Vícekolečko
      Dráty
      Zadní náboj
      Zadní měnič (přehazovačka)
      Řetez
      Přední měnič (přesmykač)
      Kliky s převodníky

      Plášť
      Přední náboj
      Ráfek
      Odpružená vidlice
      Hlavové složení
      Hlavová trubka
      Řazení
      Brzdové páky
      Řidítka
      Horní rámová trubka
      Spodní rámová trubka
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Klasifikácia bicyklov BULLS

Cestné
    určené na rýchlu jazdu po spevnených komunikáciách, koncipované tak, aby rám bol čo najľahší  
a zároveň najpevnejší. Posed je veľmi športový a aerodynamický. Maximálne zaťaženie cestného 
bicykla je 115 kg (súčet hmotnosti bicykla, jazdca a prepravovaného nákladu, pričom hmotnosť tohoto 
nákladu nesmie prevyšovať 18 kg).

Horské (MTB)
    určené na jazdu mimo spevnené komunikácie, do terénu. Konštrukcia umožňuje ovládateľnosť bicykla 
v náročnom teréne, rám je robustný, široké plášte tlmia nárazy a bicykel je vybavený širokým rozsahom 
prevodov. Horské bicykle delíme na Horské (26“) a Juniorské horské (24“, 20“, 18“, 16“). Maximálne 
zaťaženie horského 26“ bicykla je 115 kg, juniorského bicykla 24“ je 100 kg, 20“ je 90 kg, 18“ je 60 kg 
a 16“ je 40 kg. (súčet hmotnosti bicykla, jazdca a prepravovaného nákladu, pričom hmotnosť tohoto 
nákladu nesmie prevyšovať 18 kg).

Cross (trekking) 
    univerzálny bicykel určený na jazdu po ceste aj v ľahšom teréne. Spája výhody cestného a horského 
bicykla. Posed je vzpriamenejší. Maximálne zaťaženie crossového bicykla je 115 kg (súčet hmotnosti 
bicykla, jazdca a prepravovaného nákladu, pričom hmotnosť tohoto nákladu nesmie prevyšovať 18 kg).

Základné pokyny pre údržbu bicykla

Bicykel by vám mal byť predaný už nastavený, ale aj tak sa vždy pred prvou jazdou vyplatí skontrolovať 
a prípadne dotiahnuť všetky kľúčové spojenia, na ktorých závisí Vaša bezpečnosť a môžete tým i predísť 
následnému poškodeniu a znehodnoteniu jednotlivých časti bicykla.

Než prvýkrát vyrazíte na bicykli

Výška posedu by mala byť nastavená tak, aby sa napnutá noha bez obuvi dotýkala pedálu v jeho dolnej 
polohe. Sedlovka nesmie byť nikdy vysunutá nad vyznačenú krajnú hodnotu a upínací šrób musí byť 
pevne dotiahnutý (uťahovací moment 12 -17 Nm). Pokiaľ je sedlovka zaistená rychloupinákom, utiahnite 
matku a dotiahnite rychloupinák tak, aby sedlovka pevne držala a nepretáčala sa.

Zámok sedla umožňuje nastavenie polohy voči zvislej i pozdĺžnej osi bicykla.

Poloha riadidiel sa nastavuje zmenou polohy predstavca, u klasického závitového predstavca (uchytenie 
vo vnútri stĺpka vidlice) sa nastavuje povolením šróbu a  vysunutím (nesmie byť vysunutý nad vyznačenú 
krajnú hodnotu).
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Čo je potrebné sledovať pred každou jazdou

Predpokladom správneho fungovania Vašeho bicykla po čo najdlhšiu dobu je pravideľná zbežná kontrola 
a prípadné včasné odstránenie závad.

Riadidlá
    dotiahnuť v predstavci príslušným imbusom a zamedziť tým voľnému pretáčaniu  
(uťahovací moment 19 – 20 Nm).

Hlavové zloženie a predstavec
    sa musí voľne otáčať, ale bez vôle. Dotiahnutie závitového h.s. stranovými kľúčmi 30-36. Dotiahnutie 
h.s. typu A-head pri povolenom predstavci imbusom č.5 zhora nastavovacou matkou a potom zaistíme 
dotiahnutím bočných imbusov predstavca (uťahovací moment 24-25 Nm). Po dotiahnutí hlavového 
zloženia a následnom pohybe vpred a vzad nesmie byť cítiť vôľu.

Sedlo
    je uchytené buď pomocou plechového zámku, ktorý sa zaistí po predchádzajúcom nastavení 
požadovanej polohy a to príslušným stranovým kľúčom alebo je možné sedlo zaistiť imbusom a to pokiaľ  
je zámok pevne spojený so sedlovkou (uťahovací moment 17-19 Nm).

Brzdy
    pred každou jazdou vždy skontrolujte správnu funkciu bŕzd! Musia byť vždy nastavené tak, aby obe 
brzdové gumičky dosadali celou plochou na plochu ráfku /nie na plášť alebo do výpletu/. U ráfkových 
bŕzd typu V-brake kontrolujte opotrebovanie brzdových gumičiek. U kotúčových bŕzd je treba sledovať 
opotrebovanie brzdových doštičiek, prípadnú výmenu zverte odbornému servisu. O kompatibilite 
konkrétnych náhradných dielov (brzdových gumičiek, doštičiek) sa predom informujte v odbornom 
servise. Pravá brzdová páka ovláda zadnú brzdu, ľavá brzdová páka ovláda prednú brzdu. Bicykel 
vybavený protišlapacou brzdou (torpédom – brzdenie pôsobením nohy proti smeru šlapania) však môže 
byť výnimkou. Presvedčite se preto o spôsobe ovládania bŕzd  pred prvou jazdou.

Prešmykač a prehadzovačka
    musí umožňovat zmenu polohy reťaze a tým i zmenu prevodov. V krajných polohách nesmie 
dochádzať k padaniu reťaze ani k odieraniu o menič prevodu. Pokiaľ si nie ste istí správnym nastavením, 
ponechajte to na odborný servis. Bezchybný chod záleží tiež na stave laniek a bowdenov, ktoré nesmú 
byť rozštiepené, prasknuté, zlomené či inak poškodené.

Reťaz 
    je treba, obzvlášť po jazde v teréne, riadne vyčistiť /pračka na reťaz + nafta/, utrieť handričkou, 
namazať a prebytok maziva opäť utrieť. Po 500 km pravideľne kontrolovať dĺžku reťaze kalibrom. 
V prípade jazdy na vyťahanej reťazi hrozí poškodení prevodníkov a pastorkov voľnobežného kolečka.  
Na výmenu reťaze používame iba také reťaze, ktoré sú vhodné pre systém radenia kolesa.

Kľuky
    sú v stredovej ose pripevnené buď imbusovým šróbom č.8 alebo šestihranom č.14. Musia byť pevne do-
tiahnuté, aby nedochádzalo k ich uvoľneniu a následnému zodraniu štyrhranu. Kľuky s integrovanou stredo-
vou osou sú upevnené pomocou príslušných imbusových šróbov. Opäť je nutné pevné dotiahnutie bez vôle.
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Prevodníky
    pokiaľ sú ku kľukám prišróbované, je treba skontrolovať dotiahnutie spojov, aby pri jazde nedošlo 
k samovoľnému uvoľneniu prevodníkov a k ich následnému poškodeniu.

Stredové zloženie
    musí byť bez vôle a to predovšetkým do strán, ale voľne otočné. Zapúzdrené stredové osi sa nenastavujú.

Pedály
    je treba napevno dotiahnuť stranovým kľúčom č.15.  Nedotiahnutý pedál môže spôsobiť vymačkanie 
alebo vytrhnutie závitu kľuky.

Náboje
    musia mať ložiská bez vôle, ale voľne otočné. Pokiaľ sú vo vidlici prichytené šróbom s matkou, musia 
byť pevne dotiahnuté stranovým kľúčom (uťahovací moment 20-23 Nm u stredného kolesa, 24-28 Nm). 
Pokiaľ sú prichytené pomocou rýchloupínacej páky, musí býť nastavená tak, aby zaberala zhruba v 1/3 
chodu zavieracej páky.

Výplet kolesa
    musí být pevný a špajle nesmú byť uvoľnené, poškodené alebo prasknuté.

Ráfiky
    u ráfkových bŕzd sledujte hranicu obrúsenia okrajov a ráfik včas vymeňte. Pri prekročení hranice 
možného obrúsenia okrajov hrozí prasknutie či zrútenia ráfku.

Plášte a duše
    musia byť riadne nahustené, najviac však na maximálnu hodnotu uvedenú na boku plášťa. Dbajte tiež 
na to, aby plášť bol rovnomerne nasadený na ráfku.  Sledujte stav vzorku plášťa a opotrebovaný plášť 
včas vymeňte. S rozmermi vám poradia v odbornom servise.  Pri nákupe novej duše venujte pozornosť 
typu ventilku, aby odpovedal veľkosti otvoru ráfku.

Odpružená vidlica
    je treba sledovať vznik vôle, u vzduchových odpružených vidlíc sledovať tlak vzduchu.  
U vidlíc vybavených olejovým tlmením je nutné dodržovať pravideľné servisné intervaly výmeny oleja 
v autorizovaných servisných strediskách. Pre správny chod vidlice je nutné udržovať nohy vidlice čisté  
a namazané (používajte mazivo obsahujúce silikon). Niektoré modely sú vybavené možnosťou 
nastavenia tuhosti, reguláciou spätného chodu alebo možnosťou vidlicu úplne uzamknúť.
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Doporučené intervaly

Po každej jazde      tlak v pneumatikách, stav odpruženej vidlice, stav reťaze
Každý týždeň      stav výpletu kolies, tlak vo vzduchovej vidlici, nečistoty, namazanie
Každý mesiac     stav reťaze
       opotrebovanie, vyťahanie, stav ovládacích laniek a bowdenov, meničov a bŕzd
Každého štvrť roku      stav kľúk a stredovej osi, preventívna prehliadka rámu
Každý rok       po sezoně svěřte kolo k prohlídce do odborné dílny, stejně tak  
   i odpruženou vidlici na kompletní údržbu

Pri výmene súčiastok kritických z hľadiska bezpečnosti (vidlice, riadidlá, predstavec, sedlovka,  
brzdy a ich súčasti) doporučujeme používať iba originálne náhradné diely. O vhodnosti ich použitia  
sa informujte u vašeho predajcu.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúcí je pri reklamácii povinný predložiť predávajúcemu riadne vyplnený záručný list.

Všeobecné zásady

Záruka se vzťahuje
na vadné diely a na nedokonalé výrobné spracovanie

Záruka sa nevzťahuje
Na škody vzniknuté nesprávnym a neodborným zachádzaním zo strany zákazníka, na poškodenia 
vzniknuté pri pádoch a zanedbaním kontroly technického stavu, na opotrebovanie jednotlivých dielov 
prevádzkou /brzdové gumičky, plášte, prevodníky, pastorky, reťaz, tesnenie vidlice/ a na škody 
spôsobené nevhodným skladovaním.

Povinnosťou zákazníka je dostaviť sa krátko po zakúpení výrobku /asi po 100 km/ ku garančnému 
nastaveniu. Táto prehliadka väčšinou nie je bezplatná. Ak sa zákazník na túto prehliadku nedostaví, 
záruka na vady vzniknuté v dôsledku nenastavenia zaniká. Záruka musí byť uplatnená u firmy, u ktorej 
bol výrobok zakúpený.
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Neoprávnené reklamácie jednotlivých komponentov

Rám a vidlice
    poškodenie laku pri prevádzke bicykla, dodatočne upravované rámy, poškodenie po pádoch, neodbornou 
opravou, ohnutie rámu a vidlíc /vždy v dôsledku preťaženia konštrukcie/, bežné opotrebovanie

Hlavové zloženie
    vytlčenie ložiskových dráh, vady vzniknuté neodbornou opravou alebo údržbou

Stredové zloženie
    opotrebovanie prevádzkou, vady spôsobené nenastavením alebo vôľou

Kľuky a prevodníky
    strhnuté a zdeformované závity, zdeformované štyrhrany, ohnutie zubov alebo prevodníkov, bežné 
opotrebovanie ozubenie, škrípavé zvuky pri šlapaní /vôľa v dotiahnutí kľúk/

Pedále
    opotrebovanie prevádzkou, praskliny vzniknuté nárazom, urazenie či ohnutie osi pedálu

Kolesá
    prerazenie plášťov, opotrebovanie plášťů prevádzkou, opotrebované konusy prevádzkou, mechanické 
poškodenia vzniknuté neodbornou opravou alebo spôsobené pádom či preťažením, prasknuté drôty

Pastorky
    opotrebovanie prevádzkou

Radiace páčky
    praskliny v dôsledku pádu, strhnutie mechanizmu v dôsledku hrubého zachádzania

Sedlo
    opotrebovanie, poškodenie v dôsledku pádu

Reťaz
    pretrhnutie následkom preťaženia, deformácie vzniknuté prevádzkou, opotrebovanie prevádzkou

Záručné podmienky
Komponenty        2 roky od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste
Odpružené vidlice       2 roky od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste + záručné   
    podmienky podľa dovozcu konkrétnej značky vidlice
Rámy a pevné vidlice      2 roky od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste

Tieto záručné podmienky platia len pre prvého majiteľa a s následným predajom tretej osobe zanikajú.
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Dodávateľ, Bike Time s.r.o., prehlasuje, že bicykel uvedeného typu a výrobného čísla odpovedá 
štátnym normám a technickým predpisom.

Dovozca:

BIKETIME s. r. o.
Nad Kolčavkou 2355/10
190 00 Praha 9
Czech Republic
www.biketime.cz

Zákazník: Dátum 1. garančnej prehliadky

Dátum 2. garančnej prehliadky

Meno a priezvisko

razítko a podpis

razítko a podpis

Adresa

Telefón

E–mail

Model:

Výrobné číslo rámu:

Dátum predaja:

Záručný list číslo:

Záručný list

Distributor:

CYKLOŠVEC s.r.o.
U Hřebčince 2509
397 01 Písek 
Czech Republic
www.cyklosvec.cz

Razítko a podpis:
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razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

Prehľad servisu

Prehľad servisu
1) kontrola upevnenia pedálov v kľukách
2) kontrola radenia
3) kontrola upevnenia riadítok
4) kontrola predných a zadných bŕzd
5) kontrola ložísk na prednom a zadnom kolese
6) kontrola stredu
7) kontrola kĺúk

8) kontrola upevnenia sedlovky
9) kontrola napnutia/opotrebovania reťaze
10) kontrola pneumatík a tlaku vzduchu 
11) kontrola kolies a výpletu
12) kontrola upevnenia šróbov 
13) kontrola radenia
14) kontrola svetiel

50–200 km najneskôr po 3 mesiacoch

1000 km alebo po 12 mesiacoch 1500 km alebo približne po 18 mesiacoch

do 500 km a po 6 mesiacoch

do 2000 km alebo po 24 mesiacoch

3000 km a asi po 36 mesiacoch 3500 km a po asi 42 mesiacoch

do 2500 km alebo po 30 mesiacoch

Nechajte si bicykel nastaviť u vašeho odborného predajcu.
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