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BLAHOPŘEJEME K NÁKUPU KOLA FORMAT  

 
Vaše kolo je kvalitně navrženo, sestaveno, seřízeno, a proto je jeho  

použití bezpečné a odpovídá normám EN 14764, EN 14766, EN 14781.  
Při správné péči bude vám vaše kolo FORMAT dělat radost po mnoho let.  

Vzhledem k tomu, že různé modely kol FORMAT jsou vybaveny různým vybavením,  
poskytuje tento návod obecné a specifické informace.  

Máte-li jakékoli dotazy týkající se modelu nebo části vašeho  
kola, kontaktujte svého prodejce.  

Montáž a počáteční nastavení vyžaduje speciální  
nástroje a zručnost, proto musí být provedeno zkušeným mechanikem prodejce.  

Některé operace může provádět pouze profesionální mechanik.  
Vzhledem k tomu, že jízdní kolo je vozidlem, nemohou být opomíjena  

bezpečnostní pravidla.  
Tento návod obsahuje užitečné informace, které vám umožní  

vychutnat si jízdu a používat kolo co nejbezpečněji. 
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Tento návod platí pro jízdní kola obchodní značky FORMAT. 
 
 

1. BEZPEČNOST  

 
 
1.1. PAMATUJTE! Cyklistika je aktivita s nebezpečím úrazu. 

 
1.2. Před každou jízdou zkontrolujte, zda je vaše kolo v dobrém provozním stavu, jak je popsáno 

v části 4. 
 
1.3. Při jízdě používejte osobní ochranné prostředky. Přilba minimalizuje riziko poranění hlavy, 

brýle chrání oči před prachem a hmyzem, rukavice chrání ruce při pádu. 
 
1.4. Než se zapojíte do silničního provozu, doporučujeme prostudovat si národní dopravní 

předpisy. Většina států a regionů má svá specifická pravidla pro cyklisty. Několik 
nejdůležitějších pravidel: 

 1.4.1. Používejte vhodné signály rukou. 

  1.4.2. Jeďte po správné straně silnice (nikdy nejezděte proti směru jízdy  

   vozidel). 

 1.4.3. Pokud cestujete ve skupině, jeďte po silnici za sebou. 

 1.4.4. Chraňte se (snažte se předvídat neočekávané události). Pamatujte: nejste 

 vždy viditelní, přestože je jízdní kolo stále populárnější, mnoho jezdců nezná 
cyklistické signály. 

1.5. Pozor při jízdě na nezpevněných cestách. 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při jízdě na neasfaltovaném povrchu. V tomto případě je 
nutné: 

1.5.1. Ujistit se, že je jízda v daném místě povolena. Ne všechny parky a soukromé pozemky 
jsou přístupné cyklistům. 

1.5.2.  Používejte ochranný oděv včetně helmy, brýlí a rukavic. 

1.5.3. Jízda v terénu je nebezpečná kvůli pařezům, kamenům, výmolům atd. 

1.5.4. Při jízdě ze svahu zpomalte rychlost přesunem tělesné hmotnosti dozadu a dolů; je 
však vhodnější použít zadní brzdu. 

1.5.5. Vyhýbejte se kamenům, větvím, prohlubním. 

1.5.6. Berte ohled na ostatní. Upozorněte zvonkem, že se blížíte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Používejte brzdy opatrně. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost při zastavení před 
ostatními vozidly nebo objekty. Brzdná dráha a brzdná síla musí odpovídat stavu cesty za 
určitých povětrnostních podmínek. Používejte obě brzdy současně, vyhýbejte se příliš 
velkému tlaku na přední brzdy. 

1.7. Chraňte se. Buďte vždy připraveni na rizikové situace. Pamatujte, že pro ostatní cyklisty, 
motocyklisty a chodce jste méně viditelní než auto. Vždy buďte připraveni zastavit nebo 
předjet. 

1.8. Sledujte cestu. Stav a konstrukce cest se rok od roku zlepšují, ale vždy byste si měli být 
vědomi potenciálních problémů. Opatrně přejíždějte železniční koleje pod úhlem 90 stupňů. 
Pokud si něčím nejste jisti, sesedněte z kola a vezte ho. 

1.9. Dávejte pozor na zaparkovaná auta, která míjíte. V případě, že vyjíždějící auto zablokuje 
vám cestu, nebo někdo nečekaně otevře dveře můžete se dostat do potíží. Pro vaši 
bezpečnost doporučujeme vám podávat zvukové znamení. 

1.10. Buďte opatrní při jízdě ve tmě. Vaše kolo je vybaveno kompletní sadou odrazek; 
namontujte je tam, kde je třeba a udržujte čisté. Pamatujte, že bez ohledu na to, jak 
potřebné jsou odrazky, nepomohou vám stát se viditelnými, dokud na ně nebude 
nasměrováno světlo. Doporučujeme také nainstalovat světla a nosit světlé oblečení, abyste 
byli lépe vidět. Hlavní je vidět a být viděn. K tomu můžete použít řadu pomůcek. 

1.11. Buďte opatrní při jízdě v deštivém počasí. Jakékoli brzdy, bez ohledu na jejich konstrukci, 
nemohou fungovat stejně efektivně v deštivém počasí jako za sucha. Proto musí být v 
deštivém počasí přijata příslušná opatření. Brzdy, a to i v dobrém stavu, správně nastavené a 
mazané, vyžadují ve vlhkém počasí větší tlak páky a delší brzdnou dráhu. Pro zastavení 
potřebujete delší dobu. Navíc deštivé počasí zhoršuje viditelnost (pro vás i pro řidiče) a 
snižuje adhezi. Zpomalujte v zatáčkách na mokré vozovce. Kluzké listí a poklopy jsou také 
nebezpečné. 

1.12. Pokud používáte dodatečné vybavení vyžadující konstrukční úpravy kola (instalace 
dětského přívěsu, instalace přídavného sedla, instalace osvětlovacího zařízení), musíte 
dodržovat národní silniční pravidla a platné normy. 

1.13. Nikdy nenechávejte kolo bez dozoru abyste zabránili jeho odcizení.
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2. MONTÁŽ KOLA 

 
2.1. Vyjměte kolo z krabice a odstraňte z něj obalové materiály. 

2.2. Namontujte přední kolo. Ujistěte se, že směr pneumatiky odpovídá směru otáčení, použijte 
výstředník správně.  Kolo musí být upevněno na koncích vidlice nikoli otáčením rukojeti 
výstředníku, ale jeho zavřením. Pro nastavení požadované uzavírací síly použijte stavěcí matici. 

2.3. Umístěte představec s řídítky na hřídel vidlice. V závislosti na typu sloupku řízení namontujte 
kryt kotvy a utáhněte šroub silou 3-5 N/m, nebo utáhněte upevňovací šroub silou 25 N/m. 

2.4. Namontujte třmen přední brzdy na vidlici (pokud je vaše kolo vybaveno mechanickými 
kotoučovými brzdami, v některých případech je brzda již nainstalována). Připojte systém lanko-
opletení k brzdě. 

2.5. Nainstalujte pedály, dávejte pozor! Závit na levém pedálu je levý, závit na pravém pedálu je 
pravý. Každý pedál je označen L/R. Před montáží namažte závity pedálů tukem. 

2.6. Napumpujte kola. Doporučený tlak je uveden na boku pneumatiky. 
 
Viz také kapitola „3. NASTAVENÍ“ 

 
Montáž kola musí provést kvalifikovaný mechanik ve specializované dílně nebo v místě 
prodeje. 

 
 
3. NASTAVENÍ  

 
3.1. Kola 
 

Chcete-li dále seřídit části kola správně, zkontrolujte, zda jsou kola správně nainstalována. Za 
tímto účelem: 

 
 3.1.1. Umístěte kolo vodorovně na kola. 

 3.1.2. Otevřete výstředníkovou svorku, pod tíhou kola se kolo samo usadí přesně do 
dosedacích konců vidlice.   Je-li potřeba upravit upínací sílu výstředníku, seřiďte ji 
stavěcí maticí. Síla při zavírání výstředníku – 10-15 N/m (obr. 2) 

 3.1.3. Opakujte krok 3.1.2 s druhým kolem.  

 3.1.4. Pokud se kolo připevňuje k vidlici maticemi, nejprve povolte matice, poté, co je kolo 
správně umístěno na koncích vidlice, nejprve utáhněte matice s mírným úsilím, 
abyste kolo přesně upevnili, poté utáhněte matice silou 35-50 N/m.  

 3.1.5. Při montáži zadního kola na jízdní kola s jedním převodem je nutné zajistit optimální 
napnutí řetězu. Příliš malé napnutí může způsobit, že řetěz vypadne z řetězových kol, 
příliš velké napnutí má za následek těžký chod a nadměrné opotřebení řetězu. 
Normální napnutí řetězu musí být takové, aby jeho spodní větev měla mírné 
prověšení, při vytahování horní větve rukou, musí být odchylka ve střední části 20-25 
mm (obr. 3). 

 
Pro demontáž – instalaci kola s brzdou typu „V-break“ uvolněte nebo zahákněte vodítko 
lanka (obr. 1, 4) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 3.2. Sloupek řízení (bezzávitový a závitový typ) 

 
Bezzávitový sloupek řízení 

 
 3.2.1. Ujistěte se, že všechny montážní jednotky sloupku řízení jsou správně sestaveny a na 

svém místě (obr. 5). 
 3.2.2. Pomocí šroubu kotvy utáhněte (3-5 N/m) sloupek řízení, dokud se vidlice ve sloupku 

řízení neotáčí snadno a bez vůle. 
 3.2.3. Vyrovnejte představec s předním kolem a utáhněte upevňovací šrouby (8 N/m) (obr. 

6). 
 3.2.4. Výšku představce lze mírně upravit pomocí kompenzačních podložek. Je nutné 

dodržet pravidlo: hloubka zástavby představce na tyči vidlice by neměla být menší 
než 80 % výšky představce v místě montáže. 

  

 
 
Závitový sloupek 

 
3.2.5. Ujistěte se, že všechny montážní jednotky 

sloupku řízení jsou správně sestaveny a na  
svém místě (obr. 7). 

3.2.6. Nastavte představec do požadované výšky, 
srovnejte představec s předním kolem a 
utáhněte upevňovací šroub (25 N/m). 

3.2.7. Věnujte pozornost značce, která omezuje 
zdvih představce. Zvednutí představce nad 
tuto značku je nepřijatelné. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Řídítka 
 

Obvykle mají řídítka „vzestup“ a „prohnutí“. Správné bude nastavení polohy kormidla v 
představci, tedy tak, aby „vzestup“ byl vodorovný. Nebo se můžete řídit svým vlastním 
pocitem pohodlí. Chcete-li vyrovnat/ustavit řídítka, povolte/odstraňte upevňovací šrouby a 
vycentrujte řídítka podle středu představce při zachování správného směru zvedání. 
Upevňovací šrouby utahujte střídavě, pokud jsou dva šrouby, a střídavě šachovnicově, pokud 
jsou šrouby čtyři. Konečná utahovací síla je 5-8 N/m. 

 
3.4. Sedlo, sedlovka 
 

Nastavte přibližnou výšku sedla, utahovací síla šroubu upínací svorky je 5-8 N/m 
(nenastavujte výšku sedlovky nad mezní značku). Nasedněte na kolo za asistence někoho, 
kdo vás přidrží, nebo nasedněte na kolo u zdi. Položte paty na pedály. Protočte pedály 
dozadu. Nohy by měly být úplně natažené nebo téměř úplně natažené, při pohybu pedálu 
byste se neměli „kolébat“ mimo sedlo. Úhel sklonu sedla – vodorovně nebo nastavte nos 
sedla o něco výše, abyste nesklouzávali směrem k řídítkům. Pro nastavení úhlu sklonu a 
polohy sedla vůči sloupku vpřed a vzad povolujte šroub v sedlovce, v případě spojení 2 šrouby 
povolujte šrouby střídavě. Po nastavení polohy sedadla, která vám vyhovuje, utáhněte šroub 
sílou 12-15 N/m. V případě spojení 2 šrouby se úhel sklonu nastavuje utažením jednoho 
šroubu a povolením druhého. Konečná utahovací síla pro každý šroub je 12 N/m. 

 
3.5. Pedály 
 

Před montáží pedálů naneste na závity trochu tuku, aby se pedály „nepřilepily“ na kliky. Po 
instalaci pedálů každý na příslušnou stranu (pamatujte na pravém pedálu – pravý závit, na 
levém pedálu – levý závit) (obr. 8), natáhněte osy pedálů v klikách silou 20-30 N/m (obr. 9). 

  

 
  



3.6.  Přední přesmykač 
 
3.6.1. Namontujte přední přesmykač na sedlovou trubku tak, aby rám přesmykače byl rovnoběžný s 

rovinou převodníků a vzdálenost od vnějšího rámu přesmykače k velkému převodníku byla 2-4 
mm (obr. 10, 11). Síla utažení upevňovacího šroubu je 5-8 N/m. 

3.6.2. Umístěte řetěz na menší převodník na klice a na velký převodník na kazetě (obr. 12). 
3.6.3. Pomocí omezovacího šroubu L (low) nastavte mezní vnitřní polohu přesmykače tak, aby byl 

řetěz ve vzdálenosti 1-2 mm od vnitřní strany rámu (obr. 12). 
3.6.4. S levou řadicí páčkou v poloze „malý převodník“ upevněte lanko přesmykače tak, aby lanko 

nemělo volný průvěs (5 N/m) (obr. 13). Dbejte na to, aby bylo lanko přesmykače upevněno ve 
speciální drážce v místě uchycení lanka. 

3.6.5. Otáčením klik dopředu umístěte řetěz na velký převodník na klice a na malý převodník na 
kazetě (obr. 15). 

3.6.6. Pomocí stavěcího šroubu na řadicí páce dosáhnete přesného chodu přesmykače (obr. 14). 
3.6.7. Pomocí omezovacího šroubu H (high) (obr. 15) nastavte mezní vnější polohu přesmykače tak, 

aby abyste omezili pohyb rámu přesmykače směrem ke klice, zatímco řetěz by se měl volně 
přepínat na největší převodník. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3.7. Zadní přehazovačka 
 
 3.7.1. Před nastavením zadní přehazovačky se ujistěte, že upevňovací prvek přehazovačky 

(držák) není deformován, a že rám s kladkami je rovnoběžný s rovinou převodníků 
kazety (obr. 16). 

 3.7.2. Otáčením klik dopředu nastavte pravou řadicí páčku do polohy „malý převodník“, 
nasaďte řetěz na nejmenší převodník na kazetě (obr. 18). 

 3.7.3. Utáhněte šroub pro nastavení napětí lanka až na doraz a vyšroubujte jej o dvě otáčky 
(obr. 17). 

 
 
 



 
 3.7.4. Pomocí omezovacího šroubu H (high) nastavte krajní vnější polohu zadní 

přehazovačky tak, aby horní kladka zadní přehazovačky byla přesně pod nejmenším 
převodníkem (obr. 18). 

 3.7.5. Upevněte lanko přehazovačky tak, aby lanko nemělo volný průvěs (5 N/m) (obr. 19). 
 3.7.6. Otáčením klik dopředu pomocí řadicí páčky nasaďte řetěz na velký převodník v kazetě 

(obr. 20). 
 3.7.7. Pomocí omezovacího šroubu L (low) zajistěte, aby při nejnižším převodovém stupni 

(největší převodník) byl rám s kladkami volně v rovině velkého převodníku (obr. 20), 
přičemž řazení řadicí páčky do polohy nejnižšího převodového stupně by mělo být 
snadné a přesné. 

 3.7.8. Pomocí stavěcího šroubu pro jemné nastavení na řadicí páčce (nebo přehazovačce) 
dosáhnete přesného chodu přehazovačky (obr. 17). 

  
 

 
 



 
3.8.  Ráfkové brzdy  
 
 3.8.1. Nainstalujte brzdové destičky tak, aby brzdová plocha destičky byla rovnoběžná s 

brzdovou plochou ráfku a byla umístěna přesně uprostřed (obr. 21). 
 3.8.2. Utáhněte stavěcí šroub na brzdové páce až na doraz a vyšroubujte jej o dvě otáčky 

(obr. 22), upevněte lanko na brzdové páce tak, aby vzdálenost mezi destičkami a 
ráfkem byla 1-2 mm (5 N/m) (obr. 23). 

 3.8.3. Stisknutím brzdové páčky podle potřeby upravte vzdálenost mezi brzdovými 
destičkami a ráfkem kola stavěcím šroubem (obr. 22). 

 3.8.4. Pomocí stavěcích šroubů na brzdových pákách dosáhněte rovnoměrného rozložení 
brzdových pák (obr. 24). 

 3.8.5. Jak se brzdové destičky opotřebovávají a lanka se natahují, upravte napnutí lanka 
stavěcím šroubem na brzdové páčce nebo šroubem, který připevňuje lanko k brzdové 
páčce, ale nedovolte, aby byl stavěcí šroub zašroubován do brzdové páčky méně než 
5 mm. 

  
 

 
 
 
 



3.9. Mechanické kotoučové brzdy  
 
 3.9.1. Před seřízením kotoučové brzdy se ujistěte, že brzdové kotouče nejsou deformovány, 

že brzdové destičky jsou rovné a bez rýh. 
 3.9.2. Pomocí metod vizuální kontroly namontujte třmen kotoučové brzdy tak, aby brzdná 

plocha brzdových destiček byla přesně rovnoběžná s rovinou brzdového kotouče, 
upevněte šrouby třmenu (5-8 N/m) (obr. 25). 

 3.9.3. Pomocí stavěcího šroubu umístěte pevnou brzdovou destičku tak, aby byla co 
nejblíže brzdovému kotouči, ale nenarážela do něj při otáčení kola. 

 3.9.4. Seřiďte a upevněte brzdové lanko tak, aby brzdová páčka při stisknutí nedosahovala k 
řídítkům 2-3 cm (5-8 N/m) (obr. 26), v případě potřeby použijte stavěcí šroub na 
brzdové páčce. 

 3.9.5. K úplnému zabroušení kotoučových brzd dochází zpravidla po 100-200 ujetých km. 
 3.9.6. Jak dochází k opotřebení, použijte stavěcí šroub na třmenu a brzdové páčce pro 

nastavení požadované vůle mezi destičkami. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.10. Hydraulické kotoučové brzdy  
 
 3.10.1. Před seřízením hydraulické brzdy se ujistěte, že brzdové kotouče nejsou 

deformovány, že brzdové destičky jsou rovné a bez rýh. 
 3.10.2. Pomocí metod vizuální kontroly namontujte třmen kotoučové brzdy tak, aby brzdná 

plocha brzdových destiček byla přesně rovnoběžná s rovinou brzdového kotouče 
(obr. 27), upevněte třmen šrouby (5-8 N/m) (obr. 25). 

 3.10.3. Pomocí stavěcího šroubu nastavte brzdovou páčku do pohodlné polohy (obr. 28). 
 3.10.4. K úplnému zabroušení kotoučových brzd dochází zpravidla po 100-200 ujetých km. 
  
 

 
 
3.11. Pneumatiky  
 
 

3.11.1. Před použitím jízdního kola nafoukněte kola na doporučený tlak. Doporučený tlak je 
uveden na boku pneumatiky. 

3.11.2. Použijte pumpu vhodnou pro ventilek vašeho kola. Existují dva hlavní typy ventilků: 
cyklistický (PRESTA) a automobilový (SCHRADER) (obr. 29, 30). 

3.11.3. Před nahuštěním pláště jízdního kola ventilkem typu PRESTA povolte pojistný šroub 
(obr. 30), krátkým stisknutím se ujistěte, že funguje. Po nahuštění pláště jízdního kola 
ventilkem typu PRESTA utáhněte pojistný šroub.  

  

 
 
 
 



3.12. Středové složení výstředníkového typu tandemového kola  
 

 
 

Pro synchronní funkci klik řidiče (1) a spolujezdce (2) v tandemu slouží synchronizační řetěz 
(3). 
Synchronizační řetěz musí být namontován tak, aby kliky řidiče a spolujezdce byly ve stejné 
poloze (obr. 31). Napnutí tandemového synchronizačního řetězu se nastavuje pomocí sestavy 
předního složení výstředníkového typu (4) (obr. 31), (obr. 32). 
Za tímto účelem je třeba povolit upevňovací šrouby (5) tak, aby se výstředník (4) otáčel volně 
(obr. 2). 
Pomocí klíče zasunutého do otvorů (6), otáčejte výstředníkem, dokud řetěz nedosáhne 
požadovaného napnutí (obr. 32). Normální napnutí řetězu musí být takové, aby při 
vytahování horní větve rukou byla odchylka ve střední části 20-25 mm. 
Následně se výstředník utahuje do požadované polohy upevňovacími šrouby silou 8-11 N/m. 



 
 
3.13. Planetový náboj SHIMANO 8 rychl.  
 

Nastavení klikové páky. 
 
 3.13.1. Nastavte řadící rukojeť Revo-shift do polohy „4“ (obr. 33). 

3.13.2. Pokud žluté nastavovací čáry nejsou zarovnané, otočte stavěcí šroub lanka na řadící 
rukojeti Revo-shift, aby se čáry zarovnaly. Poté přesuňte řadící rukojeť Revo-shift 
opět z polohy „4“ do polohy „1“ a zpět do polohy „4“ a opět zkontrolujte zarovnání 
žlutých nastavovacích čar (obr. 34). 

3.13.3. Po nastavení zámku převodníku odřízněte přebytečnou část lanka a nainstalujte 
koncovku lanka (obr. 35).  

  



 
 
3.14. Planetový náboj SHIMANO 3 rychl.  
 

Nastavení zámku převodníku 
 
3.14.1. Nastavte řadící rukojeť Revo-shift do polohy „2“. Pote otáčejte stavěcím šroubem 

lanka, dokud se červená čára na posouvači nezarovná s koncem osy pouzdra (obr. 
36). 

3.14.2. Otočením kliky dopředu převeďte řadící rukojeť Revo-shift z polohy „3“ do polohy „1“ 
a pote z polohy „1“ zpět do polohy „3“ dvakrát nebo třikrát pro kontrolu přepínání. 
Následně převeďte řadící rukojeť Revo-shift zpět do polohy „2“ a zkontrolujte, zda se 
červená čára na posouvači shoduje s koncem osy náboje. V případě, že se neshoduje, 
otočte stavěcí šroub lanka pro jemné seřízení (obr. 37). 

3.14.3. Po seřízení klikové páky utáhněte matici stavěcího šroubu lanka, abyste šroub zajistili.  



 

 
 
 
4. KONTROLA STAVU KOLA  

 

 

4.1. Před každou jízdou 

 

4.1.1. Zkontrolujte brzdy. Při přejíždění kolem tam a zpět stiskněte brzdovou páčku. Kola 
musí být pevně zajištěna. 

4.1.2. Zkontrolujte upínací sílu excentrů kol. (Doporučení – v článku 3.1). 



4.1.3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách (doporučení v bodě 3.11). 

 

4.2. Jednou týdně (cca 100-200 ujetých kilometrů) 

 

 4.2.1. Vyčistěte a namažte řetěz (použijte speciální maziva na bázi silikonu nebo teflonu. Na 
čištění řetězu použijte speciální čisticí prostředky). V závislosti na klimatických 
podmínkách a rozsahu jízd se interval údržby řetězu může měnit. 

 

4.3. Jednou za měsíc (cca 500-800 ujetých kilometrů) 

 4.3.1. Zkontrolujte stav opotřebení řetězu pomocí speciálního nástroje. 

 4.3.2. Zkontrolujte stav ložisek v pouzdrech, sloupku řízení, středovém složení, pedálech. 

 4.3.3. Zkontrolujte utahovací sílu klik. Pro kliky s uložením na hřídel středového složení je 
síla 35-40 N/m. 

 4.3.4. Zkontrolujte utahovací sílu představce a řídítek – 5-8 N/m. 

 4.3.5. Zkontrolujte kola na axiální a radiální házení. V případě potřeby opravte nebo 
vyměňte ráfek. K tomu potřebujete klíč na paprsky (důrazně doporučujeme, abyste 
svěřili tuto operaci autorizovanému servisnímu středisku). 

 4.3.6. Zkontrolujte stav brzdových destiček, pokud používáte brzdy typu V-brake, 
zkontrolujte opotřebení brzdové plochy ráfku, přítomnost speciální drážky naznačuje, 
že ráfek je stále vhodný k použití, pokud se drážka začíná „ztrácet“, ráfek by měl být 
vyměněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. Jednou za sezónu 

 

4.4.1. Odpružená vidlice vyžaduje údržbu podle přiloženého návodu. Čištění/výměna 
těsnění, výměna kapaliny tlumiče (vidlicový olej). Při náročných provozních 
podmínkách (déšť, sníh, bláto) se interval údržby zkracuje. Potřebu servisu tlumičů je 
možné určit vizuálně a na základě pocitu změny v chodu vidlice. 

4.4.2. Zkontrolujte stav lanek a opletení. Opletení se nesmí „rozpadat“ v místech kontaktu 
se zarážkami. Lanka musí mít hladký povrch bez kyselých stop a volně se pohybovat v 
opletení. V případě potřeby vyměňte lanka a opletení. 



4.4.3. Vyměňte tuk v pouzdrech, středovém složení, sloupku řízení (za předpokladu, že 
ložiska lze demontovat za účelem údržby). 

 

V prvních dvou týdnech provozu (asi 100 ujetých km) proveďte první údržbu kola. Údržba 
zahrnuje následující: kontrola utažení klik na hřídeli středového složení (500 N/m); kontrola 
upnutí sloupku řízení, představce, řídítek (šroub kotvy – 3 N/m, šrouby představce – 5 N/m); 
kontrola napnutí paprsků; nastavení měničů a brzd.  

Při koupi kola u autorizovaného prodejce je první údržba v autorizovaném servisu prodejce 
zdarma. 

 

5. OBECNÁ DOPORUČENÍ  

 

5.1. Doporučené nástroje pro preventivní údržbu a opravy: 

 

 Momentové klíče s rozsahem měření od 3 do5 N/m 

 Šestihranné klíče 2, 3, 4, 5, б, 8 mm 

 Klíče maticové čelní 9, 10, 13, 15, 17 mm 

 Nástrčný klíč 15 mm 

 Šroubovák Ph+ (1) 

 Zařízení pro sejmutí pneumatik. 

 Pumpa s manometrem 

 

Obraťte se na svého prodejce o radu při volbě širší sady nástrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. Volba velikosti rámu  
 

Konzultanti prodejce by vám měli být schopni pomoci vybrat kolo se správnou velikost rámu. 
Sami můžete dodržovat následující pravidla:  
 

 Postavte se na rovný povrch s kolem mezi nohama. 

 Odhadněte vzdálenost mezi vaším rozkrokem a horní trubkou rámu kola. U horského 
kola se považuje za normu, pokud je tato vzdálenost 10-12 cm. U silničního kola je tato 
vzdálenost 5-10 cm. 

 



 

 
 
 
5.3. Nastavení sezení (nastavení sedla)  
 

Dodržujte doporučení popsaná v části 3.4. Váš jízdní komfort závisí na správné výšce a 
nastavení a také na tvaru sedla. Seřízení a volbu sedla konzultujte se svým prodejcem. 

 

5.4. Oblečení 
 

Doporučujeme zakoupit helmu, výběr je nutné provést s přihlédnutím ke stylu a frekvenci 
jízdy. Využijte služeb prodejce-poradce. Rukavice vám umožní jistější a spolehlivější držení 
řídítek. Boty by měly mít pevnou, přilnavou podrážku. Oblečení by mělo být volné a 
pohodlné, aby sedělo na tělo. Příliš široké nohavice se mohou zachytit za kliku nebo být 
zachyceny mezi řetězem a převodníkem. Široká mikina nebo triko se můžete zachytit za 
řídítka, představec, sedlo. 

 
5.5. Přepínání rychlostí  
 

Při jízdě na kole vyberte v závislosti na terénu poměr převodníků, který je pro vás 
nejpohodlnější. Dodržujte pravidlo: nepoužívat následující převodové poměry: Nejmenší 
hnací – nejmenší hnaný. Největší hnací – největší hnaný. Při těchto převodových poměrech 
funguje řetěz se značným skosením, což může vést k předčasnému opotřebení řetězu a 
převodníků. Při posouvání řetězu po hnacích převodnících (přední přesmykač) zeslabte sílu 
šlapání alespoň do té doby, než se řetěz dostane na přepínaný převodník na 6-7 zubů. V 
opačném případě může tuhé přepnutí bez oslabení síly poškodit hnací převodník (ohyb, 
vylomení zubů) nebo řetěz (roznýtování, ohnutí článků). Při řazení na hnaných převodnících 
(zadní přehazovačka) se také doporučuje snížit námahu při šlapání. Nepokoušejte se řadit bez 
přetočení řetězu. To může rozladit nastavení měničů. 
 

 
5.6.  Řetěz 
 

Má-li Vaše kolo řetěz s rychloupínacím zámkem, můžete snadno demontovat a čistit řetěz. 
Můžete nainstalovat rychloupínací zámek sami odstraněním jednoho vnějšího článku řetězu a 
jeho nahrazením zámkem. Pro instalaci – vyjmutí zámku použijte speciální klíč (obr. 38). 
Řetěz včas namažte, zabráníte tak předčasnému opotřebení řetězu a převodníků.  Jednou až 
dvakrát týdně naneste na řetěz speciální mazivo pro řetězy. Je důležité, aby se mazivo 
dostalo dovnitř článků. Přebytečný olej z vnější strany řetězu je lepší odstranit hadrem, aby 
se na řetězu neulpíval prach. 
 

  



 
 
 
5.7. Skladování a čištění  
 

Mezi jízdami skladujte kolo v místnosti s normální vlhkostí vzduchu, chráněné před sluncem a 
deštěm. K čištění rámu a částí kola používejte speciální čisticí prostředky. Buďte opatrní, 
nesprávné používání čisticích prostředků může způsobit poškození nátěru a materiálu částí. 
Nepoužívejte velký tlak vody na oplachování! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.8. Tlumiče 

 

Pro vnější údržbu odpružené vidlice a zadního tlumiče jsou k dispozici speciální maziva. 
Aplikujte na kluznou plochu nohou vidlice a tyče tlumiče podle přiloženého návodu. To 
zlepšuje výkon a prodlužuje životnost těsnění. Mírným tlakem vody odstraňte nečistoty z 
kluzných ploch vidlice a tyče tlumiče. Olej (kapalinu pro tlumiče) uvnitř vidlice vyměňte 
jednou za sezónu nebo podle přiloženého návodu. 

 

5.9. Maximální přípustné zatížení na kolo Věk uživatele  



 

 11, 12, 19, 22, 23, 53, 55 řady – 110 kg 

 5352 (Tandem) – 2x80 kg 

 14, 77 řady – 95 kg 

 13, 17, 99 řady, 5312 – 130 kg 

 44, 43, 42, 47, 49 řady – 130 kg 

 

Tyto údaje jsou pouze orientační. Maximální zátěž se může lišit v závislosti na zkušenostech a 
stylu jízdy. 

 

 Kola řady 74 jsou určena pro děti od 5 do 8 let (115-135 cm). 

  Kola řady 64 a 66 jsou určeny pro děti od 9 do 12 let (130-145 cm). Pokud má dítě výšku 
neodpovídající jeho věku, můžete si zvolit kolo podle antropometrických údajů. Požádejte 
prodejce-poradce o pomoc při výběru velikosti kola.  

 

6. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY  

 

6.1. Životnost, záruční doba  

 

Před zahájením provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a pečlivě dodržujte všechny 
uvedené požadavky. Uvedená životnost jízdního kola je 5 let při správném používání jízdního 
kola a dodržování výše uvedených pravidel pro péči a údržbu jízdního kola. Záruční doba na 
kolo (za podmínky provedení první údržby) je 24 měsíců, na příslušenství – 24 měsíců (od 
data prodeje kola).  

Na tlumiče závěsu poskytuje záruku výrobce tlumičů.  

Záruka na materiál a svařování rámu – 3 roky. V záruční době jsou zdarma prováděny opravy 
kola, které je nefunkční vinou výrobce. Pro odstranění závad se spotřebitel musí obrátit na 
záruční servis nebo na prodejce.  

Tato záruka platí, pokud je záruční list správně a čitelně vyplněn s uvedením výrobního čísla 
rámu kola, data prodeje a razítka prodejce.  

Pro odstranění závad se spotřebitel musí obrátit na záruční servis. Dodání vadného kola na 
místo záručního servisu se provádí silami a prostředky spotřebitele. Jízdní kola jsou přijímána 
do záruční opravy pouze v případě, že jsou čistá a kompletní. 

 
6.2. Podmínky poskytování záruky  

 

Při prodeji nového kola provede prodejce odpovídající zápis v záručním listu tohoto návodu 
(bod 7. v průkazu kola). Kupující musí samostatně zkontrolovat zápis provedený prodejcem.  

Záruční doba začíná běžet ode dne předání kola spotřebiteli. Během uvedené doby se 
výrobce zavazuje provést bezplatnou odstranění závad zjištěných v průběhu záruční doby, 
které nesouvisí s vinou spotřebitele, jednáním třetích osob či vyšší moci.   



Záruka se vztahuje na výrobní vady sestav a komponentů kola. Záruční povinnosti výrobce 
zahrnují opravu nebo výměnu komponentů a dílů jízdního kola v případě materiálových vad 
nebo poruch vinou výrobce, při dodržení pravidel provozu a při absenci stop mechanického 
poškození na jízdním kole a jeho dílech, nebo v případě stop mechanického poškození, které 
však nemá příčinnou souvislost s vzniklými vadami.  

Závazky v rámci této záruky jsou omezeny na bezplatné opravy jízdních kol pověřeným 
autorizovaným servisním střediskem. Záruční opravy provádějí pouze pracovníci 
autorizovaného servisního střediska, které má certifikát o shodě. 

 

 

6.3. Povinnosti majitele  

 

 

6.3.1. Při návštěvě autorizovaného servisního střediska ukažte tento návod. 

6.3.2. Provádět záruční opravu kola pouze v autorizovaném servisu, který má příslušný 
certifikát výrobce. 

6.3.3. Provozovat, udržovat, skladovat jízdní kolo v souladu s tímto návodem. 

6.3.4. Před každým použitím kola provést kontrolu podle tohoto návodu. 

6.3.5. Provést první údržbu během prvních dvou týdnů používání v autorizovaném 
servisním středisku v místě nákupu kola. Je to zdarma!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.  Záruka se nevztahuje na  

 

 6.4.1. Pravidelnou údržbu kola. 

 6.4.2. Opravy a výměny dílů spojených s přirozeným opotřebením (mazání, opotřebení 
pneumatik a duší, brzdových destiček, kloubů závěsu atd.). 

 6.4.3. Radiální a čelní házení kol (osmička), které vznikly v průběhu provozu. 

 6.4.4. Mechanické poškození jakýchkoli částí v důsledku pádu nebo nehody. 



 6.4.5. Poškození spojená s propíchnutím, rozřezáním, prasknutím duší a pneumatik kola. 

 6.4.6. Úpravy prostřednictvím výměny náhradních dílů a komponentů provedených na 
žádost Kupujícího a nezpůsobených závadami na kole. 

 6.4.7. Poškození nebo korozi způsobené jakýmikoli vnějšími faktory, včetně odštěpků a 
škrábanců od kamenů, soli, krupobití atd. 

 

6.5. Vyřazení kola ze záručního servisu  

 

6.5.1. V případě oprav svépomoci a nekvalifikovaných oprav nebo oprav v neautorizovaném 
servisním středisku, které nemá osvědčení o shodě. 

6.5.2. V případě nesprávné péče o kolo (včasná údržba). 

6.5.3. V případě úpravy konstrukce kola (očištění rámu od laku, vrtání otvorů, odřezávání 
dílů, odebírání/přidávání dílů na tlumiče, montáž kotoučových rotorů s větším 
průměrem atd.) 

6.5.4. V případě využití kola ke komerčním účelům (půjčovna, účast v soutěžích atd.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PRŮKAZ KOLA  

 
 
Model:              

Výrobní číslo:             

Majitel:             

Adresa, telefon:            



Datum prodeje:            

Razítko prodejce:            

Zvláštní poznámky:            

 

Výrobce je oprávněn změnit vybavení kola dle vlastního uvážení.  

Byl jsem seznámen a souhlasím s podmínkami záruky.  

Nemám žádné námitky týkající se vzhledu a vybavení. 

 
 
Kupující:             
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NAŘÍZENÍ 

 
Schváleno 

Usnesení vlády Ruské federace ze dne 19. ledna 
1998 č. 55 

 
SEZNAM NEPOTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ  

ŘÁDNÉ KVALITY, 
KTERÉ NELZE VRÁTIT NEBO VYMĚNIT ZA PODOBNÉ ZBOŽÍ  



JINÉ VELIKOSTI, TVARU, ROZMĚRŮ,  
ODSTÍNU NEBO SLOŽENÍ 

(ve znění Usnesení vlády Ruské federace ze dne 20.10.1998 „č. 1222.”, 
ze dne 02.10.1999 “č. 1104.”, ze dne о6.02.2002 “č. 81” (znění 23.05.2006), 

ze dne 12.07.2003 “č. 421,” ze dne 01.02.2005 “č. 49,” ze dne 08.02.2006 “č. 8о”, 
ze dne 15.12.2006 “č. 770" ,  ze dne 27.03.2007 “č. 185”, ze dne 27.01.2009 “č. 50”, 

ze dne 21.08.2012 “č. 842”, ze dne 04.10.2012 “č. 1007”) 
10. Auta, motocykly, kola, přívěsy a jejich části se značením... 

 
 

 
 
 
POZOR! 
 
 

 Před jízdou vždy zkontrolujte technický stav svého kola. 

 V případě potřeby včas dotáhněte upevňovací šrouby a matice. 

 Zkontrolujte vůli ložiska a v případě potřeby seřiďte podle návodu.  
  



 
8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O SLOŽENÍ A MONTÁŽI RÁMŮ 

 
 
Složení 

 

 

1. Rám 
2. Podsedlová objímka 
3. Kryt středového složení (dole) 
4. Šroub krytu středového složení М5х20 
5. Náhradní držák přehazovačky se sadou patek 135x10 mm (4 kusy) 
6. Sada patek 142x12 mm 
7. Sada šroubů pro montáž patek M4x12 (4 ks) 
8. Pojistný šroub matice osy 142x12 mm 
9. Sada ochranných samolepek (2 ks) 

 

Doporučujeme svěřit montáž kola specializovanému servisu kol ve vašem městě. 

 

 

 

Obecné pokyny pro montáž jízdních kol 

1. Před montáží sloupku řízení namažte dosedací plochy hlavového složení silným tukem. 

2. Naneste trochu tuku na vnitřní povrch spodní rámové trubky (někteří výrobci systémů dodávají 

své výrobky s již aplikovaným mazivem na misky ložisek). 

3. Při montáži vidlice dodržujte následující pravidlo, délka krku by měla být o 5 mm menší než 

celková výška sloupku řízení, kroužků, představce a hlavové trubky. 

4. Hloubka kotvy je cca 8 mm. 

5. Konstrukce rámu umožňuje „skryté“ vedení hydraulické brzdy. 

Pro instalaci do rámu se skrytým vedením použijte speciální sadu hydraulických brzd s děleným 

vedením. Případně instalujte „suché“ hydraulické vedení. Po instalaci ho spojte s brzdovým 

třmenem a brzdovou páčkou. Napumpujte systém. Lze instalovat pomocí vodítka pro tradiční 

vnější hydraulické vedení. 

 

Při montáži kola svépomocí použijte speciální nářadí. 

 

Na rámy je poskytována záruka 3 roky. 

 
 
 



Tabulka kompatibility 
 
 1120 1920 9210 

Účel použití ХС ХС 4Х 

Materiál karbon karbon Al 6061 DB 

Sloupek řízení integrovaný 42/52 mm integrovaný 42/52 mm integrovaný 42/52 mm 

Doporučená výška 
vidlice 

100 mm, kónický krk* 

11/8-11/2 

80 mm, kónický krk* 

11/8-11/2 

100 mm, kónický krk* 

11/8-11/2 

Středové složení 92 mm press fît 92 mm press fît 73 mm euro 

Systém 2 – 3 převodníky, velký 
převodník max. 42 
zuby 

2 – 3 převodníky, velký 
převodník max. 42 
zuby 

velký převodník max. 
38 zubů 

Přední přesmykač Low direct mount, S3 
type 

Low direct mount, S3 
type 

ISCG 05 

Zadní přehazovačka Normální nastavení, 
dlouhé/střední 
vodítko 

Normální nastavení, 
dlouhé/střední 
vodítko 

Normální nastavení, 
krátké/střední vodítko 

Typ brzdy a velikost 
rotoru 

Kotoučová, až 160 mm Kotoučová, až 160 mm Kotoučová, až 160 mm 

Typ patky Standardní, 135 mm/ 
142 

Standardní, 135 mm/ 
142 

Standardní, 135x10 
mm 

Velikost kol 650Ь (27.5") 29" 26" 

Maximální šířka 
pneumatiky 

2.35" 2.35" 2.4" 

Průměr sedlovky 27,2 mm 27,2 mm 31,6 mm 

 
 
Při výběru vidlice dbejte doporučení výrobce týkající se maximální přípustné velikosti rotoru. 
 
*Při výběru kuželového sloupku řízení vezměte na vědomí, že jsou k dispozici varianty pro vidlici s 
kónickým krkem i pro vidlici se standardním krkem 1 1/8 palce. 
 
 
 
 
  



PRO POZNÁMKY 

 
Děkujeme partnerům a zákazníkům za důvěru a podporu! 
 
 
 
Výrobce: 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Výrobce: 

LLC „TK Progress“ 

 

Sídlo: 

614025, Ruská federace, 

Perm, ul. Gerojev Chasana, 80 

 
 
 
 
 
 


