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Blahopřejeme k nákupu kola Forward

Vaše kolo je navrženo, sestaveno a seřízeno tak, aby poskytovalo
pohodlí, bezpečnost, funkčnost a zdravotní přínosy.

Při správné péči vám bude vaše kolo Forward dělat radost po
mnoho let. Vzhledem k tomu, že různé modely Forward 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.

Vzhledem k tomu, že jízdní kolo je vozidlem, nemohou být
opomíjena  bezpečnostní pravidla.

Důležité! Než začnete používat jízdní kolo Forward, bedlivě si
přečtěte tento návod.

Pokud jste zakoupili kolo Forward pro děti, pak než posadíte
dítě na kolo, vysvětlete mu pravidla pro bezpečnou jízdu a
nezapomeňte při jízdě sledovat bezpečnost dítěte.

Tento návod obsahuje užitečné informace, které vám umožní

vychutnat si jízdu a používat kolo co nejbezpečněji.

©
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Blahopřejeme vám ke koupi kola Forward. Doufáme, že Vám
bude dlouho sloužit a bude Vám přinášet jen příjemné pocity.

Věříme, že společně s kolem Forward si užijete pohyb a společné
chvíle se svými blízkými. Vnímejte, jak se vzduch valí dolů z kopce,
a vnímejte úsměvy těch nejdražších lidí. Kola Forward jsou
moderní ruská kola pro ty, kteří chtějí dát své rodině to nejlepší:
poskytnout sobě a svým dětem zdraví, trávit více času se svými
blízkými, vzdělávat své děti a dát jim dobrý start do budoucna.

Shromáždili jsme nejlepší inženýry a designéry, abychom dosáhli
vysoké kvality našich produktů. Tým Forward zajišťuje  vývoj
designu, testování vzorků a finální úpravy nových modelů až do
jejich sériové výroby. Každá fáze cyklu prochází přísnou
kontrolou. Děláme to proto, abyste si užili aktivní odpočinek,
mobilitu a pohodlí.

Významná část výroby je lokalizována v Rusku, v oblasti Perm.
Modernizované technologie, aplikace moderních robotických
komplexů, kontrola kvality v každé fázi montáže - to vše nám
umožňuje nabízet našim zákazníkům vysoce kvalitní produkty,
které úspěšně konkurují světovým značkám.

V naší modelové řadě si kolo najde každý. Různá dětská,
juniorská, městská a horská kola pro různé věkové kategorie,
postavy a účely. Dokonalá kombinace osvědčených technologií a
komponentů, na které se lze spolehnout a důvěřovat jim.

Děkujeme, že jste si vybrali Forward.

Forward: nejlepší pro rodinu.
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BEZPEČNOST

Před jízdou si pečlivě prostudujte základy bezpečnosti a pravidla
jízdy na kole. Pokud jste zakoupili kolo pro dítě, vysvětlete mu
pravidla silničního provozu a bezpečnost. Ujistěte se, že dítě
všemu rozumí a umí kolo ovládat.

Před každou jízdou zkontrolujte technický stav kola! Mělo
by být v dobrém provozním stavu. Zvláštní pozornost
věnujte brzdovému systému, řídící jednotce (řídítka,

představec, ovládání řídítek) a upevnění kol.

Vždy používejte přilbu

Společnost důrazně doporučuje všem cyklistům nosit přilbu. Její
použití snižuje riziko zranění v případě dopravní nehody.
Doporučujeme vybrat helmu, která je pohodlná a velikostně
vyhovující.

Dodržujte pravidla silničního provozu

Většina států a regionů má svá specifická pravidla pro cyklisty.
Proto musíte znát a dodržovat Pravidla silničního provozu a další
státní a místní zákony, které upravují bezpečnost provozu.

Používejte vhodné ruční signály

©

Odbočit  vpravo

Odbočit vlevo

  Změna 



6                           

Nikdy nejezděte proti směru jízdy vozidel

Jezďete po správné straně silnice (nikdy nejezděte proti směru

jízdy vozidel). Podle toho, v jaké jste zemi,  by jste měli jet v

pravém nebo levém jízdním pruhu.

Cyklisté mají zakázáno

• jezdit na kole bez držení řídítek alespoň jednou rukou

• přepravovat náklad přesahující rozměry o více než 0,5
m/nebo překážející v řízení

• telefonovat bez handsfree

• jezdit po dálnici a po silnici, pokud je tam cyklopruh

• jezdit na kole se sluchátky v opilosti

• přepravovat cestující, pokud pro to není kolo vyrobeno

• vozit děti do 7 let, když pro ně chybí speciální přídavné
sedadlo

• táhnout kolo

• přejíždět vozovku na přechodech pro chodce. Přechod pro
chodce je povolen pouze pěšky na kole vedle sebe.

Cyklisté starší 14 let

Cyklisté starší 14 let by měli jezdit po cyklopruhu, sdílené stezce
nebo cyklostezce.

Cyklisté starší 14 let mohou jezdit:

•na pravém okraji vozovky, pokud zde není cyklopruh,
společná stezka a cyklostezka nebo se po nich nelze
pohybovat; pokud celková šířka jízdního kola, přívěsu nebo
nákladu přesahuje 1 m; pokud je jízda cyklistů vedena v
kolonách;

•na krajnici — pokud neexistuje cyklopruh, společná stezka
a cyklostezka nebo se po nich nebo při pravém okraji
vozovky nedá pohybovat;

•na chodníku nebo chodníku pro chodce, pokud zde nejsou
cyklopruh, společná stezka a stezka pro cyklisty nebo se po
nich nelze pohybovat, jakož i při pravém okraji vozovky
nebo na krajnici; cyklista doprovází cyklistu do 14 let nebo
vozí dítě do 7 let na přídavném sedadle, v kočárku nebo
přívěsu určeném pro jízdní kolo.

Cyklisté od  7 - 14 let

Cyklisté ve věku od 7 do 14 let by měli jezdit pouze po chodnících,
chodnících pro chodce, cyklostezkách a společných cestách a také
v rámci pěších zón.
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Cyklisté do 7 let.

Cyklisté mladší 7 let by měli jezdit pouze po chodnících,
chodnících pro chodce a společných cestách (na straně pro
chodce) a také v rámci pěších zón.

Pokud cyklista při pohybu po chodníku, chodníku pro
chodce, na okraji vozovky nebo v prostoru pro pěší
ohrožuje nebo vytváří překážky ostatním pohybujícím se

osobám, je povinen sesednout a řídit se požadavky pravidel
silničního provozu pro chodce.

Jezděte po silnici v koloně za sebou

Pokud cestujete ve skupině, pohybujte se po silnici za sebou.

Buďte opatrní při jízdě v terénu

Používejte ochranný oděv, včetně helmy, brýlí a rukavic. Ujistěte
se, že je v tomto místě povolen průjezd. Ne všechny parky a
soukromé pozemky jsou přístupné cyklistům. Jízda v terénu je
nebezpečná kvůli pařezům, kamenům, výmolům a podobně.
Vyhýbejte se kamenům, větvičkám, dutinám. Při sestupu
zpomalte pohybem váhy těla dozadu a dolů; je lepší použít zadní
brzdu.

Pamatujte na ostatní účastníky silničního provozu.

Opatrně používejte brzdy

Při zastavování před jinými vozidly nebo předměty vždy dodržujte
bezpečnou vzdálenost. Brzdná síla musí odpovídat stavu trati a
povětrnostním podmínkám. Stiskněte obě brzdy současně,
vyhněte se příliš vysokému tlaku na přední brzdu.

Pamatujte, že brzdové páčky na řídítkách jsou zodpovědné za
odpovídající brzdy: brzdová páčka vpravo je pro zadní brzdu,
vlevo je přední brzda.

Sledujte cestu

Stav vozovek se rok od roku zlepšuje, ale vždy byste si měli dávat
pozor na možné problémy a být připraveni na rizikové situace.
Pamatujte, že jste méně viditelní než auto. Na cestě mohou být
jámy, odvodňovací příkopy, nízké obrubníky atd. Při přibližování
se k tramvajovým nebo vlakovým kolejím buďte opatrní: jeďte je
kolmo. Pokud si něčím nejste jisti, sesedněte z kola a veďte ho.

Nikdy nejezděte na kole se sluchátky

Hudba vás může rozptylovat při jízdě na silnici.

Pozor na zaparkovaná auta

V případě, že vám cestu zablokuje odjíždějící auto, nebo někdo
nečekaně otevře dveře, můžete se dostat do nepříjemné situace.
Pro vaši bezpečnost vám doporučujeme podávat zvukové
znamení.

O
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Buďte opatrní při jízdě ve vlhkém počasí

Jakékoli brzdy, bez ohledu na jejich typ a konstrukční vlastnosti,
nemohou za vlhkého počasí fungovat tak efektivně jako za sucha.
Ve vlhkém počasí vyžadují brzdy, i v dobrém stavu, správně
seřízené a namazané, větší tlak na páku. Brzdná dráha v takovém
počasí je delší a zastavení bude trvat déle. Vlhké počasí navíc
zhoršuje viditelnost (pro vás i řidiče) a snižuje trakci. Zpomalte
zatáčky na mokré vozovce. Nebezpečné je také kluzké listí a
poklopy kanalů.

Hlavní věc ve tmě je vidět a být viděn

Zeptejte se svého prodejce, zda je váš model Forward vybaven
kompletním počtem reflektorů. V případě potřeby doporučujeme
zakoupit bezpečnostní sadu. V případě potřeby namontujte
reflektory a udržujte je v čistotě. Bílý (čistý) barevný reflektor by
měl být instalován vpředu a červený v zadní části. Boční odrazky
musí být stejné barvy (buď bílé nebo žluté) a alespoň jedna z nich
musí být namontována na paprsky kola do vzdálenosti 10 cm od
vnějšího průměru pneumatiky.

Pamatujte, že bez ohledu na to, jak potřebné jsou reflektory,
nepomohou vám být vidět, dokud na ně nezamíří světlo!!

Dále doporučujeme nainstalovat světla,nosit světlé oblečení a
doplňky s reflexními prvky.

Noste náhradní plášť požadovaného průměru

Důrazně doporučujeme vzít si s sebou na každou cestu náhradní
plášť. Oprava pomocí záplat je extrémní dočasné opatření,
protože opravené proražení nebo chyby při lepení pláště, mohou
přispět ke zničení pláště, což má za následek ztrátu rovnováhy a
zranění.

Dodržujte maximální povolené zatížení kola.

Maximální povolené zatížení je maximální hmotnost cyklisty s
přihlédnutím k oblečení, vybavení a nákladu na kufru.

Maximální celková hmotnost je maximální hmotnost s ohledem
na cyklistu, oblečení, vybavení, náklad na kufru a kolo samotné.
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Níže uvedené hodnoty jsou přibližné. Maximální zatížení se může
lišit v závislosti na zkušenostech a stylu jízdy cyklisty.

Maximum      Maximum

zatížení celková

kg váha kg

Horské kolo pro dospělé

95 110

Městské kolo pro dospělé

95 110

Turistické kolo pro dospělé

130 145

Městské kolo pro teenagery 65 80

Dětské kolo

55 65

Kufr městého kola pro dospělé

25 —

Kufr turistického kola

25 —

Kufr městského kola pro teenagery

10 —

Nezapomeňte se poradit s prodejcem o vlastnostech provozu
vámi vybraného modelu kola. Horská kola určená pro krosové a
terénní jízdy najdou uplatnění i v ulicích města. Konstrukce rámů
pro děti, teenagery, dospělé, městská kola je spolehlivá, ale není
určena pro skákání, sjíždění schodů a lyžování ve sportovním stylu
na silnici.

Pamatujte, že nesprávné používání (například skákání na
městských kolech) může vést k poruše kola a také k selhání
servisních středisek pro záruční servis tohoto kola. Určitě si u
prodejce ověřte typ vašeho kola a typy terénu, do kterých je
určeno.

Dětská kola s výškou sedla od 435 do 635 mm jsou určena pro
použití pouze na hřištích a v uzavřených prostorách pod
dohledem rodičů nebo odpovědné osoby. Tato kola nejsou
určena pro provoz na veřejných komunikacích..
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Nikdy nejezděte na rozbitém kole!

Neměňte design kola! To může ovlivnit spolehlivost
konstrukce, vést ke ztrátě rovnováhy a vážnému zranění..

Pamatujte, že při změně konstrukce kola (čištění
rámu od laku, vrtání otvorů, odřezávání dílů, vyjímání
/ přidávání dílů na tlumiče, montáž rotorů s větším

průměrem atd.) zaniká záruka (viz „Informace o záruce“
sekce).

Jízdní kola nejsou určena pro přívěsy za jízdní kola.

Umístění kufru / dětské sedačky na ty modely kol, které
nejsou vybaveny kufrem / dětskou sedačkou, konzultujte
předem s prodejcem a postupujte podle pokynů výrobce
kufru na kolo / dětské sedačky. Ujistěte se, že umístění kufru
/ dětské sedačky nesnižuje úroveň zabezpečení a neodporuje
podmínkám záruky.

O
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KONSTRUKCE KOL

Abyste lépe porozuměli provozním radám jízdního kola,
doporučujeme vám seznámit se s jeho konstrukcí. Diagram
ukazuje zařízení pro horská kola. Schéma je pouze orientační.
Váš typ kola se může lišit od toho, který je zobrazen na
obrázku.

   Sedlo
  Sedlovka

 Řídítka 
 Představec řídítek 
 Sloupek řízení
 Rám
"korunka" vidlice
"nohy" vidlice
"kluzáky" vidlice

Systém 
převodníků a klik

Kazeta
Výstředník kola
Zadní přehazovačka
Kladka zadní přehazovačky 

 Brzdová páčka
Rukojeť (Gripy)
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NASTAVENÍ

Přesné naladění a seřízení kola je jednou z důležitých
podmínek pro dosažení maximální úrovně bezpečnosti a
pohodlí při používání kola. Aby bylo možné kolo správně
nastavit a provést všechna potřebná nastavení, jsou
zapotřebí zkušenosti, speciální znalosti a nářadí. Při nákupu
požádejte prodejce nebo mechanika o seřízení a vyladění
kola.

Výběr velikosti kola

Při výběru kola se určitě poraďte s prodejcem. Prodejce
cyklistického obchodu vám pomůže vybrat nejlepší velikost
kola pro vaši výšku, anatomické vlastnosti, zkušenosti a styl
jízdy.

Zpravidla se každý model kola vyrábí v různých velikostech.
Velikost se měří v palcích jako vzdálenost od středu vozíku k
horní hraně sedlovky. Délka zbývajících trubek úměrně
odpovídá velikosti. Ujistěte se, že kolo odpovídá vaší velikosti.
Příliš velké nebo příliš malé kolo se těžko řídí, takže může být
nepohodlné
.

Aby vám kolo vyhovovalo, vzdálenost mezi horní trubkou a
třísly by měla být (přitom musíte stát nad kolem, aniž byste
zvedli paty z podlahy):

Pro jízdu po asfaltu 3-5 CM

Pro jízdu po nezpevněných cestách

5-8 CM

Pro jízdu v terénu

10 CM

Toto pravidlo může být porušeno u některých městských a
turistických kol, která mohou umožnit menší vůli mezi horní
trubkou rámu a třísly cyklisty, stejně jako u kol se zkosenou
nebo ohnutou horní trubkou rámu.
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Nastavení sedla

V obchodech je sedadlo nastaveno do polohy vhodné pro
většinu lidí. Chcete-li však maximalizovat pohodlí a pohodlí
při jízdě na kole, musíte si sedadlo upravit sami. Při koupi
kola požádejte prodejce nebo cyklomechanika o nastavení
sedadla tak, abyste se cítili pohodlně. Tato nastavení můžete
v budoucnu změnit.

Nastavení výšky. Chcete-li zkontrolovat výšku sedadla,
posaďte se na něj, položte jednu patu na pedál a otáčejte
klikou, dokud není pedál v nejnižší poloze. Sedadlo je správně
nastaveno, pokud se v sedě dotknete paty pedálu ve spodní
poloze. Pokud pata nedosahuje na pedál, nebo naopak noha
není zcela narovnaná, pak je třeba upravit výšku sedáku.

Chcete-li změnit výšku sedla, povolte šroub upínající sedlovku
v rámu a posuňte čep nahoru nebo dolů.



14                           

Ujistěte se, že sedlo je rovnoběžné s horní trubkou a
utáhněte šroub nebo vačku doporučeným způsobem.

Nastavení podélného posuvu sedla

Většinu sedadel lze nastavit dopředu/dozadu a vybrat tak
optimální polohu cyklisty vzhledem k řídítkům. Při nákupu
požádejte prodejce nebo cyklomechanika, aby pod vás
namontoval sedačku a ukázal, jak se tato úprava provádí. Při
nastavování podélného posuvu sedadla sami dbejte na to, aby
svěrka zajistila kolejnice sedadla v jejich rovné části, aniž by se
dotýkala ohybů. Zkontrolujte, zda jsou upínací šrouby utaženy
doporučeným utahovacím momentem. V případě potřeby se
poraďte s prodejcem.

Pozor! Na sedlovce je speciální značka,
nad kterou nelze sedlovku zvednout.
Může se nazývat Minimální vložení,
Min. vložení, Maximální vysunutí, Max.
prodloužení, Min nebo Max. Pokud tato
podmínka není splněna, může se
sedlovka ohnout nebo zlomit a způsobit
vážné zranění..
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Nastavení úhlu sedla
Většina lidí preferuje vodorovnou polohu sedla, ale někteří
mají rádi přední část, když je zvednutá nebo snížená. Sedla
mají různé montážní mechanismy, u kterých se úhel sklonu
mění různými způsoby. Požádejte prodejce nebo
cyklomechanika, aby vám nastavil úhel sedla a ukázal, jak se
toto nastavení provádí. Vlastní nastavení úhlu sklonu se
provádí pomocí příslušných šroubů na upevnění sedlovky.
Jedno nebo dvoušroubové provedení je možné. U
jednošroubových spojovacích prostředků se seřízení provádí
povolením šroubu s jeho následným dotažením. Ve druhém
případě je nutné současně utáhnout jeden šroub a druhý
uvolnit.

Pozor! Při nastavování konstrukce upevňovacího prvku
s jedním šroubem se ujistěte, že příčné zářezy
mechanismu nastavení sklonu nejsou opotřebované.

Kdykoli jedete na kole, musíte si být jisti, že je sedadlo pevně
upevněno.

Nastavení řídítek (sloupek řízení)

Forward kola jsou vybavena bezzávitovým nebo závitovým
sloupkem řízení.

Bezzávitový sloupek řízení
Pomocí šroubu kotvy utáhněte sloupek řízení,dokud se vidlice
ve sloupku řízení neotáčí snadno a bez vůle.Vyrovnejte
představec s předním kolem a utáhněte upevňovací
šrouby.Výšku představce lze mírně upravit pomocí
kompenzačních podložek.

Pozor! Takovou úpravu by měli provádět kvalifikovaní
odborníci. Nepokoušejte se provést tuto úpravu sami –
kontaktujte prodejce.

Závitový sloupek řízení
Chcete-li provést změnu výšky řídítek, povolte upevňovací

šroub umístěný na horní straně představce. Zvedněte /
spusťte představec nastavením požadované výšky tak, aby
řídítka byla instalována v rovině přísně kolmé k rovině
předního kola. Poté je nutné utáhnout upevňovací šroub
doporučeným úsilím. Požádejte prodejce o provedení této
úpravy.

©
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Pozor ! Nastavení
závitového sloupku řízení
má speciální značku, nad
kterou by neměl stoupat.
Může se nazývat Minimální
zasunutí, Min. zasunutí,
Maximální vysunutí, Max.
prodloužení, Min nebo
Max. Pamatujte, že
prodejce (výrobce) nenese
odpovědnost za poruchy,
zranění nebo škody vzniklé
v důsledku nesprávné
montáže kola, která byla
provedena samostatně
nebo osobami, které nejsou
profesionálními
cyklomechaniky.

Nastavení úhlu

Pokud má vaše kolo tuto
možnost, požádejte
prodejce o nastavení úhlu,
který je pro vás nejlepší.

Pozor!

Změna úhlu odsazení
zpravidla vyžaduje následné

seřízení ovládacích mechanismů a přední brzdy.

Seřízení ovládacích mechanismů

Ve většině případů jsou ovládací prvky na řídítkách
reprezentovány spínači a brzdovými páčkami. Můžete si
nastavit úhel jejich instalace a vzdálenost od středu řídítek. V
případě potřeby požádejte prodejce o provedení těchto úprav.
Po změně polohy ovládacích mechanismů dotáhněte všechny
spoje doporučenou silou.

 

©
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ÚDRŽBA A PÉČE O KOLO

Kolo má tzv. dobu záběhu, po které je nutné znovu seřídit a
seřídit hlavní součásti kola. Po prvních pár jízdách (asi 50 km)
kontaktujte obchod, kde jste kolo zakoupili, nebo autorizovaný
servis pro nastavení a seřízení kola. Některé obchody poskytují
bezplatný poprodejní servis. Podmínky a podrobné informace
zjistíte v prodejně, kde bylo kolo zakoupeno. Pokud je záběh
proveden podle Průvodce, kolo vydrží déle..

Pozor! Technický stav kola doporučujeme pravidelně
kontrolovat prohlídkou kvalifikovanými odborníky v
prodejně nebo v autorizovaném servisu.

Kontrola a pravidelná údržba kola

Každých 50 km

Minimálně jednou za 50 km je nutné kolo prohlédnout a
zkontrolovat, zda není poškozené. Nejprve je nutné
zkontrolovat spolehlivost dotažení všech matic a šroubů a také
se ujistit, že všechny díly a komponenty jízdního kola jsou na
svém místě a bezpečně upevněny. Za druhé, musíte
zkontrolovat všechny díly jízdního kola, zda nejeví známky
opotřebení nebo poškození.

Pozor! Pokud některá část není bezpečně upevněna, je
opotřebovaná nebo má zjevné známky poškození – v
žádném případě nepoužívejte jízdní kolo. Řízení

neregulovaného nebo nefunkčního jízdního kola může vést k
poškození nebo vážnému zranění.

Každých 100 km

Rám: Ujistěte se, že je rám v dobrém stavu a že nemá žádné
praskliny nebo promáčkliny. Použití vadného rámu je přísně
zakázáno, protože může vést k vážným zraněním.

Vidlice: Zkontrolujte integritu vidlic. Nepokoušejte se ohnutou
vidlici sami narovnat, je nutné ji vyměnit. Při kontrole tlumiče
se ujistěte, že v provozuschopném stavu nevydává pískání,
klepání a chrastění. Nemělo by docházet k žádné zpětné
reakci.

Demontáž řídítek a kormidla: zkontrolujte dotažení šroubů
řídítek a prodlužovacích šroubů. Přesvědčte se, že gripy
spolehlivě  „sedí“ na kolo.

Řazení rychlosti: Ujistěte se, že řazení je v seřízeném stavu a
že nejeví známky poškození.

Lana a oplet: zkontrolujte řadící a brzdová lanka a také plášť
lanka (opletení). Ujistěte se, že kabely nejsou poškozené a
nemají zauzlování ani stopy rzi. Cop by neměl být roztřepený
nebo roztrhaný. Pamatujte, že v průběhu času mají kabely
tendenci se natahovat. Pokud zjistíte výše popsané závady,
obraťte se na specializovanou cyklistickou dílnu nebo
prodejce, aby kabely vyměnil nebo upravil.

©

©
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Kotoučové brzdy: Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček
a rotorů. Ujistěte se, že brzdový stroj (třmen) je pevně
připevněn k rámu nebo vidlici jízdního kola (respektive u zadní
a přední brzdy).

Ráfkové brzdy: zkontrolujte brzdy z hlediska opotřebení
destiček. Opotřebované podložky by měly být vyměněny.
Ujistěte se, že je ráfek čistý a bez mastnoty. V opačném
případě odstraňte nečistoty speciálními čisticími prostředky.

Kola: zkontrolujte, zda jsou kola bezpečně namontována na
nápravách. Zkontrolujte, zda na kolech nejsou osmičky.
Ujistěte se, že ložiska nemají žádnou vůli a zkontrolujte
napnutí paprsků. V případě poruchy se obraťte na
profesionálního mechanika jízdních kol.

Pneumatiky: zkontrolujte tlak v pneumatikách – měl by
odpovídat rozsahu uvedenému na boku pneumatiky.
Zkontrolujte opotřebení pneumatik. Neměly by na nich být
žádné řezné rány nebo boule.

Kliky a pedály: Kliky a pedály by neměly mít viditelné známky
poškození. Kliky by se měly volně otáčet, bez znatelné vůle.
Ohnuté a poškozené pedály a spojovací tyče by měly být
vyměněny a obraťte se na profesionálního mechanika jízdních
kol.

Převodník: Pečlivě zkontrolujte ozubená kola a ujistěte se, že
nemají ohnuté nebo zlomené zuby. Zkontrolujte, zda jsou
hnací řetězová kola pevně připevněna ke spojovacím tyčím a
zda nemají vůli.

Řetěz: Řetěz musí být čistý a namazaný. Zkontrolujte, zda se
všechny články řetězu pohybují vůči sobě, jinak se řetěz
zasekne, což může vést k poškození ostatních součástí jízdního
kola. Pravidelně kontrolujte opotřebení řetězu nebo požádejte
o kontrolu profesionálního mechanika jízdních kol.

Týdenní péče o kolo

Po každé jízdě kolo otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Zkontrolujte tlak v pneumatikách a brzdový systém. Ujistěte
se, že všechny díly a komponenty jízdního kola jsou správně
nainstalovány, bezpečně upevněny, nemají vůli a cizí zvuky.
Řetěz a ozubená kola očistěte měkkým hadříkem a namažte je
speciálními přípravky.

Pozor! Pamatujte, že prodejce (výrobce) nenese
odpovědnost za poruchy, zranění nebo škody vzniklé v
důsledku nesprávné údržby kola, která byla provedena

samostatně nebo osobami, které nejsou profesionálními
mechaniky jízdních kol.

©
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Životnost kola a jeho komponentů

Stanovená životnost kola je 5 let za předpokladu řádného
používání kola a dodržování předpisů pro obsluhu a údržbu
kola. Životnost kola a jeho komponent se liší v závislosti na
provozních podmínkách (jízda v dešti, blátě...), konstrukci,
materiálech, intenzitě a charakteru zatížení, údržbě a servisu
kola.

Všechny materiály použité k výrobě dílů jízdního kola mají
schopnost akumulovat únavové poškození — což vede k
deformaci nebo zničení sestav rámu, zlomení vidlic, prasklin v
trubkách, porušení úchytů kol, klik, sedel atd

Faktory, které snižují životnost dílů:

• tvrdý, namáhavý styl jízdy

• nárazy, pády, skoky a další rázová zatížení

• významný počet najetých kilometrů

• agresivní cyklista s vysokou úrovní fyzické zdatnosti

• vysoká hmotnost cyklisty

• povrch na silnici (písek, bláto, prach)

• korozivní prostředí (vlhké klima, slaný vzduch, zimní
činidla atd.)

Při správném, pečlivém provozu, pravidelném servisu a údržbě
může kolo vydržet mnohem déle.

Nejezděte na kole, pokud má rám nebo jiné součásti
praskliny a rýhy. Jízda na kole s prasklým rámem, vidlicí
nebo jinými poškozenými součástmi může způsobit

jejich zničení. To může způsobit vážná zranění nebo smrt.

O
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TECHNICKÉ INFORMACE

Nezapomeňte si přečíst tuto část Průvodce, protože je důležité
mít představu o tom, jak jsou různé části a součásti kola
uspořádány a fungují. Pokud máte dotazy týkající se zařízení a
fungování jakékoli části, kontaktujte prodejce pro ujasnění.

Pozor! Veškeré montážní, tuningové a opravárské

práce na jízdním kole musí provádět kvalifikovaný
cyklomechanik v místě zakoupení jízdního kola, v

některém z autorizovaných servisů nebo ve specializované
cyklistické dílně za použití profesionálního vybavení a nářadí v
souladu s technologickými požadavky výrobců komponentů
(utahovací momenty, viz str. 40 ) V případě samostatné a
nekvalifikované opravy jízdního kola pozbývá platnosti záruka
(viz sekce "Informace o záruce").

Doporučené nástroje

Pro montáž jízdního kola doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis. Pokud to není možné, budete možná
potřebovat následující nářadí pro sestavení kola z krabice a
další seřízení.

Jednotná sada:

• sada šestihranných klíčů 2,3,4,5,6,8 mm

• štípací kleště nebo boční štípací kleště (pro plastové
svorky při vybalování)

• 15 mm klíč (na pedály)

• pumpa s manometrem (Schrader\Presta)

• křížový šroubovák (PH 2 vazba)

Ve výjimečných případech můžete potřebovat:

• 9 mm klíč

• 13 mm klíč

• 14 mm nástrčný klíč

• sada torxových klíčů

• vysokotlaké čerpadlo pro vzduchové tlumiče

• štípací kleště na kabely

©
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Montáž / demontáž kol s excentry

Umístěte kolo vodorovně na kola.

Otevřete excentrickou svorku.
Pod tíhou jízdního kola se kolo samo usadí přesně do
dosedacích konců vidlice

Zavřete excentrickou svorku.

Správně zavřeno Nesprávně zavřeno 
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Je-li potřeba upravit upínací sílu excentru, seřiďte ji seřizovací
maticí.

Montáž / demontáž kol s maticemi

Umístětě kolo vodorovně na kola.

Povolte matice

Pod tíhou jízdního kola se kolo samo usadí přesně do
dosedacích konců vidlice
.
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Nejprve s trochou úsilí utáhněte matice, abyste kolo přesně
upevnili, poté matice dotáhněte doporučenou silou.

Montáž zadního kola na jednorychlostní kola

Při montáži zadního kola na jednopřevodová kola je nutné
zajistit optimální napnutí řetězu. Příliš nízké napnutí může
způsobit spadnutí řetězu z řetězových kol a příliš velké
napnutí bude mít za následek obtížný pohyb a nadměrné
opotřebení řetězu.

Normální napětí řetězu by mělo být takové, aby se jeho
spodní větev při ručním tahu za horní větev lehce prověsila.
Odchylka ve střední části by měla být 20 - 25 mm.

Demontáž / montáž kola s  V-Brake

Chcete-li sejmout/namontovat kolo s typem V-Brake,
uvolněte/zapojte brzdovou spojku (lanko).
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Montáž opěrných kol na dětská
kola

Chcete-li nainstalovat opěrná kola,
musíte nejprve odstranit matice a
podložky z osy zadního kola, aniž
byste odstranili matici, která
připevňuje zadní kolo k patkám.

Poté na zadní nápravu nainstalujte držáky s opěrnými koly.
Lišta konzole by měla vstupovat do drážky patky. Opěrná kola
by měla být instalována ve vzdálenosti 1 - 1,5 cm od země. Při
kontrole uvedené hodnoty musí být kolo rovně vzpřímené.
Výška kol nad úrovní terénu se nastavuje pohybem držáků
nahoru/dolů (v držákách jsou speciální podlouhlé otvory).

Po nastavení opěrných kol na požadovanou výšku byste měli
nainstalovat podložky a připevnit držáky k zadním nábojům
pomocí matic.
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Pneumatiky

Na bočnicích pneumatik je uveden rozměr, doporučený tlak a
v některých případech doporučené provozní podmínky.
Chování pneumatik a tím i ovladatelnost jízdního kola je do
značné míry závislá na tlaku. Pravidelně kontrolujte tlak v
pneumatikách.

Pneumatiky mohou mít směrový dezén. Je nutné, aby se
šipka uvedená na bočnici shodovala s otáčením kola.

Typy ventilků

Existují dva hlavní typy ventilků : automobilový (Schrader)
nebo cyklistický (Presta).

Schrader Presta

Při výběru pumpy na kolo buďte opatrní: špička pumpy musí
být odpovídajícího typu pro ventilek vašeho kola.

Chcete-li nahustit plášť s ventilkem typu Schrader,
odšroubujte uzávěr, našroubujte špičku pumpy na hřídel
ventilku a nafoukněte kolo na doporučený tlak, poté
odšroubujte hrot pumpy a nasaďte krytku na ventilek. Pokud
potřebujete nahuštění snížit, stačí zatlačit na tyč umístěnou
uvnitř vsuvky.

Chcete-li nahustit plášť s ventilkem typu Presta, povolte
pojistný šroub a zatlačením jej uvolněte, poté našroubujte
špičku pumpy na hřídel ventilku a nafoukněte kolo na
doporučený tlak. Po nahuštění pláště utáhněte pojistný
šroub.Pokud potřebujete upustit, odšroubujte pojistný šroub,
stiskněte a podržte jej stisknutý.
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Nastavení úhlu řízení

Řídítka by měla být nastavena tak, aby držení bylo pohodlné
oběma rukama a bylo zajištěno kvalitní ovládání kola.

Povolte šrouby, krytu představce.

Otočte řídítka do požadovaného úhlu.

Utáhněte šrouby krytu představce. Utáhněte rovnoměrně na
doporučenou hodnotu utahovacího momentu.
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Nastavení řídítek

Nastavení polohy řídítek musí být provedeno tak, aby řídítka
byla vodorovně k přednímu kolu.

Povolte upevňovací šrouby.

Nastavte do požadované polohy.

Utáhněte šrouby.
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Nastavení sloupku řízení

Takové nastavení může být vyžadováno, pokud je
detekována vůle ve sloupku řízení. Musí být provedeno
výhradně kvalifikovaným odborníkem prodejce nebo
autorizovaným servisním střediskem.

Uvolněte uchycení představce.

Utahujte upevňovacívací šroub sloupku
řízení ve směru hodinových ručiček, dokud
nebude vůle zcela odstraněna. Ujistěte se,
že točivý moment není příliš velký – vidlice
ve sloupku řízení se musí volně otáčet.

©Pozor! Tato operace přímo ovlivňuje provozuschopnost a

zdroje sloupku řízení, proto důrazně doporučujeme, abyste ji

svěřili profesionálnímu mechanikovi jízdních kol.

Systém klik a pedálů

Pedály jízdního kola jsou připevněny ke klikám pomocí
závitového spojení. Před montáží pedálů naneste na závity
trochu hustého maziva, aby se pedály  „nepřilepily“ na kliky.
Po instalaci každého pedálu na vlastní stranu (na pravý pedál
— pravý závit, na levý — levý) natáhněte osy pedálů v klikách
doporučeným úsilím.

 Levý závit pedálu  Pravý závit pedálu
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Pozor! V případě zjištění cizích zvuků v sestavě klik je
nutné zastavit provoz jízdního kola a provést
diagnostiku.

Seřízení pojezdu a klik vyžaduje odborné znalosti a
dovednosti, a proto je musí provést kvalifikovaný odborník u
prodejce nebo v autorizovaném servisu.

Obecná pravidla provozu převodníků

Vícerychlostní převodník je technicky složitá sestava jízdního
kola, která vyžaduje odborné seřízení kvalifikovaným
odborníkem. Správně seřízený převodník vám vydrží déle a
bude pracovat efektivněji, aniž by vyžadoval další zásahy a
seřizování.

Přepínání rychlostí

Rychlost byste měli volit v závislosti na terénu a vašich
fyzických možnostech. Při přepínání rychlostí zkontrolujte
řetěz a ujistěte se, že v řetězu nejsou žádné nesouososti.
Pokud se pohybuje rovnoběžně s rámy přesmykače, je
zvolená rychlost optimální. Nesouosost nastane, když je řetěz
na předním a zadním velkém převodníku současně.

Je nutné, aby kombinace předního a zadního převodníku byla
vždy přibližně ve stejné rovině. Uvažujme, jaké kombinace
převodů jsou použitelné na příkladu jízdního kola se třemi
předními převodníky a osmi zadními převodníky.

Velký přední převodník je kombinován se 4-8 zadními
převodníky. Tato kombinace je optimální pro dosažení
maximální rychlosti, ale i vyšší fyzické zátěže při jízdě.

©
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Střední přední převodník je kombinován s 3-6 hlavními
převodníky. Tato kombinace je vhodná pro jízdu na mírně
nerovných cestách a pohodlné stabilní výlety v městských
podmínkách.

Malý přední předovník je kombinován s 1-3 zadním
převodníkem, tato kombinace poskytuje maximální točivý
moment pro výšlap na horu. V tomto případě cyklista
vyžaduje mnohem menší úsilí při šlapání, ale častější otáčení
pedálů a minimální rychlost.

Špatná kombinace předního a zadního převodníku vede k
silné nesouososti řetězu, což snižuje životnost nejen řetězu a
převodníků, ale i řazení.

Správné řazení rychlosti

Správné řazení rychlosti umožňuje snazší a pohodlnější jízdu s
menší námahou a také zvyšuje životnost všech převodových
prvků kola.

•Řazení rychlostí je možné pouze za pohybu, tedy při
otáčení pedálů. Pro správné přepínání převodů je
nutné aby se současně otáčely pedály a zadní kolo. S
výjimkou jízdních kol vybavených planetovými
pouzdry, kde je mechanismus změny rychlosti umístěn
přímo v pouzdru a ke změně rychlosti nevyžaduje
šlapání

• Pro zajištění správného a hladkého řazení je při
přepínání přehazovačky nutné snížit zatížení pedálů.
Při stlačení pák řazení nevyvíjejte nadměrné úsilí.

•Sledujte stav převodníků. Musíte si být jisti, že nemají
poškozené nebo zlomené zuby.

•Přepínání rychlostí by mělo být sekvenční, nemusíte
přeskakovat několik rychlostí najednou.

•Při výšlapu na horu neházejte řetěz mezi předními
převodníky, ale mezi zadními. Pokud je před vámi
kopec, je lepší změnit rychlost, než do něj vjedete.

•Pokud jsou po přeřazení rychlosti slyšet nějaké cizí
zvuky, znamená to, že k přeřazení nedošlo a je třeba
stisknout řadicí páku.

• Věnujte pravidelnou pozornost kabelům a opletení.
Ujistěte se, že kabely nejsou poškozené nebo zlomené,
nevykazují známky koroze a nebrání pohybu kabelu v
opletení. Opletení by se nemělo nosit ani roztrhat.
Pamatujte, že v průběhu času mají kabely a opletení
tendenci se natahovat a opotřebovávat. Zjistíte-li
některou z výše popsaných závad, obraťte se na
specializovanou prodejnu kol nebo na prodejce, aby
kabely vyměnil nebo upravil.

•Udržujte přehazovačku v čistotě. Pokud je
přehazovačka špinavá, měla by být na konci jízdy
vyčištěna a vytřena do sucha. Řetěz by měl být mazán
speciálním mazivem.
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Nastavení kabelu spínače

V průběhu času mají kabely tendenci se natahovat. Proto
může být vyžadována jejich úprava. Pokud v důsledku
přepínání rychlostí jeden ze spínačů nepřevede řetěz na velký
převod, pak by se mělo zvýšit napětí kabelu. Chcete-li to
provést, otočte matici trochu proti směru hodinových
ručiček.

Pokud v důsledku přepínání rychlostí jeden ze spínačů
nepřevede řetěz na menší převod, pak by mělo být napětí
lanka uvolněno. Chcete-li to provést, otočte matici trochu ve
směru hodinových ručiček na příslušném držáku.

Nastavení přední přehazovačky

Namontujte přední přesmykač na
sedlovou trubku tak, aby rám
přesmykače byl rovnoběžný s rovinou
převodů.
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Vzdálenost od vnějšího rámu spínače k velkému převodu
by měla být 2 - 4 mm

Utáhněte upevňovací šroub. Nainstalujte řetěz na nejmenší
převodník a na největší.

Pomocí L (dolního) limitního
šroubu nastavte krajní vnitřní
polohu přesmykače tak, aby
byl řetěz 1 až 2 mm od vnitřní
strany rámu.

S levou řadicí pákou v
poloze „malý převod“
zajistěte lanko přední
přehazovačky tak, aby
nedocházelo k uvolnění
lanka. Vezměte prosím na
vědomí, že kabel spínače
musí být upevněn ve
speciální drážce v místě
montáže kabelu.
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Otočením klik dopředu nastavte řetěz na největší a
nejmenší převodník.

Pomocí seřizovacího šroubu na řadiči uveďte přesmykač do
jasného chodu

Pomocí omezovacího šroubu H
(high) nastavte krajní vnější
polohu přesmykače tak, abyste
omezili pohyb přesmykače
směrem ke klice, přičemž řetěz
by se měl volně přepínat na
největší převod

Nastavení zadní
přehazovačky

Před seřízením zadní
přehazovačky se ujistěte,
že montážní prvek
(kohout) není
zdeformovaný a že rám s
kladkami je rovnoběžný s
rovinou zadních převodů.
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Otočením klik dopředu nastavte pravou řadicí páku do polohy
„malý převod“ a řetěz na nejmenší ozubené kolo.

Utáhněte šroub pro nastavení napětí lanka až na konec a
vyšroubujte jej o dvě otáčky.

Pomocí omezovacího šroubu H (vysoký) seřiďte krajní vnější
polohu zadní přehazovačky tak, aby horní kladka zadní
přehazovačky byla přesně pod nejmenším převodem.
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Zajistěte lanko zadní
přehazovačky tak, aby
nebylo uvolněné.

Otáčejte klikami dopředu
pomocí řazení, nastavte
řetěz na největší ozubené
kolo.

Pomocí omezovacího šroubu L (nízký) zajistěte, aby byl rám s
válečky při nejnižším převodovém stupni (největším
převodovém stupni) volně v rovině velkého převodu, přičemž
řazení řadicí páky na nejnižší převodový stupeň by mělo být
snadné a přehledné.
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Nastavte řadicí rukojeť aby zadní spínač přehledně fungoval.

Poté otáčejte
stavěcím šroubem
lanka, dokud se
červená čára na
posouvači
nezarovná s koncem
osy pouzdra.
Otočením kliky
dopředu převeďte
řadíci rukojeť
Revoshift ze 3 na 1 a
poté z 1 zpět na 3 a
zkontrolujte řazení.
Poté přesuňte řadicí
páku Revo-shift zpět
na 2 a zkontrolujte,
zda červená čára na
tlačné tyči odpovídá
konci náboje

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

Nastavení
planetového náboje
Shimano

Nastavte na 2

Stavěcí   
šroub 
lanka

Žlutá čára

Žlutá sekce spojky

Konec 
osy 
náboje

Červená 
čára na 
posouvači

Posouvač

  Směr tahu

Stavěcí 
matice 
lanka
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Upevněte lanko k
brzdové páce tak, aby
vzdálenost mezi
destičkami a ráfkem
byla 1-2 mm.

Seřízení ráfkové brzdy

Brzdové destičky sestavte
tak, aby brzdová plocha
destičky byla rovnoběžná
s brzdovou plochou ráfku
a byla umístěna přesně
uprostřed

Utáhněte stavěcí šroub na brzdové páce až na doraz a
vyšroubujte ji o dvě otáčky
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Stisknutím brzdové páčky v případě potřeby upravte
vzdálenost mezi brzdovými destičkami a ráfkem kola pomocí
stavěcího šroubu.

Pomocí stavěcích šroubů na brzdových pákách docílíme
rovnoměrného rozložení brzdových pák.

Jak se brzdové destičky opotřebovávají a natahují se lanka,
upravte napnutí lanka stavěcím šroubem na brzdové páčce
nebo šroubem  zajišťujícím lanko na brzdové páčce, přičemž
nedovolte, aby byl stavěcí šroub zašroubován do brzdové
páčky o méně než 5 mm.
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Seřízení kotoučových mechanických brzd

Před seřízením kotoučových brzd se ujistěte, že brzdové
kotouče nejsou zdeformované, že brzdové destičky jsou
ploché a bez rýh.

Namontujte třmen kotoučové brzdy tak, aby povrch
brzdových destiček byl přesně rovnoběžný s rovinou
brzdového kotouče, upevněte šrouby třmenu.

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

Seřiďte a upevněte brzdové lanko tak, aby při stisknutí
brzdové páčky nedosahovalo k řídítkům 2 - 3 cm. V případě
potřeby použijte stavěcí šroub na brzdové páčce.

K úplnému zabroušení kotoučových brzd dochází zpravidla po
100 - 200 ujetých km.
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Seřízení hydraulické kotoučové brzdy

Před seřízením hydraulických kotoučových brzd se ujistěte, že
brzdové kotouče nejsou zdeformované a že brzdové destičky
jsou ploché a bez oděrek.

Namontujte třmen kotoučové brzdy tak, aby brzdná plocha
brzdových destiček byla přesně rovnoběžná s rovinou
brzdového kotouče. Upevněte třmen pomocí šroubů.

Pomocí stavěcího šroubu nastavte brzdovou páku do polohy,
která vám vyhovuje.

K úplnému obroušení kotoučových brzd dochází zpravidla po
100 - 200 ujetých km.
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DOPORUČENÉ UTAŽENÍ

ZÁVITOVÝCH SPOJŮ

K utažení závitových spojů vždy používejte kalibrovaný
momentový klíč. Před použitím klíče si přečtěte pokyny
výrobce.

Správný utahovací moment pro závitové spoje je důležitým
faktorem vaší bezpečnosti. Všechny spoje vždy utáhněte
správnou silou.

Utahovací moment Nm

Matice předního kola 20-27

Matice zadního kola 27-35

Pojistná matice vůle ložisek nábojů 10-25

Zapouzdřená ložiska vně rámu 35-50

Pedály 35-40

Šrouby klik 30 - 50

Šrouby představce (Bonks) Ocel 8 - 12

Šrouby představce (Bonks) Hliník 5 - 10

Zapouzdřená osa 50 - 70

Nastavitelný pojezd 70 - 80

Připevnění řadicích pák 6 - 8

Šroub na rám přesmykače(přední
přehazovačka) 5 - 7

Šroub fixujicí lanko přesmykače 5 - 7

Šroub patky zadní přehazovačky    8 - 10

Šroub lanka zadní přehazovačky 4 - 6

Šrouby zadní brzdy 3 - 4

Připevnění brzdových pák na řídítka 6 - 8

Brzdové destičky 5 - 7

Šroub objímky brzdové páky 6 - 8

Brzdový kotouč (rotor) 2 - 4

Brzdový třmen 6 - 8

Sedlovka 5 - 7

Víčko expanzní nádobky 0.3 - 0.5

Bezzávitový sloupek řízení
5 - 8(M5), 10 - 14 (M6)

Závitový sloupek řízení 17 - 20

Jeden šroub, 6 mm imbusový klíč 17 - 28

Dva šrouby, 5 mm imbusový klíč 10 - 14

Dva šrouby, 4 mm imbusový klíč 5 - 7

Jeden čep s maticemi, vidlicový klíč 13 nebo

14 mm                20 - 25

Pokud se utahovací momenty v tomto návodu liší od hodnot
v pokynech výrobce komponentu, poraďte se s výrobcem
komponentu nebo se obraťte na prodejce.
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INFORMACE O ZÁRUCE

Záruka

Životnost, záruční doba

Před zahájením provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a
pečlivě dodržujte všechny požadavky. Uvedená životnost kola
je 5 let při správném provozu a dodržování výše uvedených
pravidel péče a údržby. Záruční doba na kolo (za podmínky
provedení první údržby) je 24 měsíců, na material a svařování
rámu je 36 měsíců, příslušenství — 24 měsíců (od data 
prodeje kola). V záruční době jsou zdarma prováděny opravy 
kola, které je nefunkční  vinou výrobce. Pro odstranění 
závady by měl spotřebitel kontaktovat prodejce nebo záruční 
servis. Tato záruka platí, pokud je záruční list správně a 
čitelně vyplněn s uvedením sériového čísla rámu jízdního 
kola, data prodeje a razítka prodejce. Dodání vadného 
jízdního kola do místa záručního servisu je prováděno silami a 
prostředky spotřebitele. Jízdní kola jsou přijímána do 
záručních oprav pouze čistá a zcela kompletní.

Příslušenství jsou: vidlice, zadní a přední přehazovačky,
pouzdra, systém převodníků a klik, kazeta, středové složení,
brzdy a řadící páčky.

Tato záruka je platná, pokud je v záručním listě správně a
čitelně vyplněno sériové číslo rámu jízdního kola, datum
prodeje, razítka prodejce a podpis majitele kola.

Podmínky poskytování záruky

Při prodeji nového kola provede prodejce odpovídající zápis v
záručním listu tohoto návodu (v průkazu kola). Kupující musí
samostatně zkontrolovat zápis provedený prodejcem. Záruční
doba se počítá ode dne předání kola spotřebiteli. Během
uvedené doby se výrobce zavazuje provést bezplatné
odstranění závad zjištěných v průběhz záruční doby, které
nesouvisí  s vinou spotřebitele, jednáním třetích osob nebo
vyšší mocí. Záruka se vztahuje na výrobní vady a výrobní vady
součástí a komponentů jízdního kola. Záruční povinnosti
výrobce zahrnují opravu nebo výměnu komponentů a dílů
jízdního kola v případě vad materiálu nebo nesprávné funkce
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 provedené autorizovaným servisním střediskem. Záruční
opravy provádějí pouze pracovníci autorizovaného servisního
střediska, které má certifikát o shodě.

Povinosti majitele jízdního kola

1. Při návštěvě autorizovaného servisního střediska předložte
tento návod.

2. Záruční opravy kola provádějte pouze v autorizovaném
servisu, který má příslušný certifikát výrobce.

3. Provozujte, udržujte a skladujte kolo v souladu s tímto
návodem.



                           43

4. Před každým použitím jízdního kola proveďte kontrolu v
souladu s tímto návodem.

5. V případě zakoupení kola v internetovém obchodě zadejte
číslo rámu a datum nákupu do záručního listu kola.

Pozor! Uschovejte účtenku potvrzující koupi tohoto
kola po celou dobu provozu.

Záruka se nevztahuje na

1. Pravidelnou údržbu jízdního kola.
2. Opravy a výměny dílů spojených s běžným opotřebením

(mazání, opotřebení pneumatik a duší, brzdových destiček,
kloubů zavěsu atd.)

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

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

5. Škody spojené s propíchnutím, rozřezáním, prasknutím
duší a pneumatik kola.

6. Úpravy prostřednictvím výměny náhradních dílů a
komponentů provedených na žádost kupujícího a
nezpůsobených závadami na kola.

7. Poškození nebo koroze v důsledku jakýchkoli vnějších
faktorů, včetně třísek a škrábanců od kamenů, soli,
krupobití atd.

8. Vady způsobené neodbornou manipulací se zbožím.
9. Deformaci zadního řazení způsobené nekvalifikovaným

seřízením přehazovačky a/nebo porušením pravidel řazení
rychlostí.

10. Závady na závitových spojích vznikly při svépomocné
montáži a/nebo během provozu kola.

11. Vady laku rámu a komponentů.

Vyřazení kola ze záručního servisu

1. V případě oprav svépomocí a nekvalifikovaných oprav
nebo opravy v neautorizovaném servisním středisku, které
nemá osvědčení o shodě.

2. Při nesprávné péči o kolo (nevčasná údržba).
3. Při úpravě konstrukce jízdního kola (čištění rámu od laku,

vrtání otvorů, odřezávání dílů, odebírání / přidávání dílů na
tlumiče, montáž kotoučových rotorů s větším průměrem
atd.)

4. Při použití jízdního kola ke komerčním účelům (půjčovna,
účast v soutěžích, předvádění triků atd.)

5. Je-li jízdní kolo provozováno s neodstranitelnou závadou.

Likvidace

Po uplynutí stanovené životnosti kolo odstavte, zlikvidujte
kompletní demontáží, předáním rámu a komponentů do
recyklačního místa.

©
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PRŮKAZ KOLA

Model

Výrobní číslo

Velikost rámu

Datum prodeje

Zvláštní poznámky

Výrobce má právo změnit vybavení kola dle svého uvážení. Přečetl jsem si a
souhlasím s podmínkami záruky. Ke kvalitě, vzhledu a vybavení nemám žádné

výhrady.

_________________
Podpis / jméno kupujícího

Podrobnosti o prodejci 

Název prodejce

Adresa

Telefon

Podpis / Jméno mechanika, který dokončil konečnou montáž kola 

Podpis / jméno prodávajícího 

Razítko prodejce

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka

Jitka



                           45

ZÁRUČNÍ LIST

Model

Číslo rámu

ASC razítko

ZÁRUČNÍ LIST

Model

Číslo rámu

ASC razítko

ZÁRUČNÍ LIST

Model

Číslo rámu

ASC razítko

ZÁRUČNÍ LIST

Model

Číslo rámu

ASC razítko

ZÁRUČNÍ LIST

Model

Číslo rámu

ASC razítko

ZÁRUČNÍ LIST

Model

 ________  ASC razítko

Číslo rámu

ZÁRUČNÍ LIST

Model

ASC razítko

Číslo rámu

ZÁRUČNÍ LIST

Model

ASC razítko

Číslo rámu
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POZNÁMKY



Výrobce: Forward LLC pod kontrolou 
Trade-Import LLC.
Sídlo výrobce: Russia, 614089, Perm, Uzbekskaya 
street, 90, kancelář 1.
Poštovní adresa výrobce: 614530, Perm region, s. 
Frola, st. Sadovaya, 20A.

Recyclable

Jízdní kola pro dospělé: výrobky splňují 
požadavky Technických předpisů celní 
unie „O bezpečnosti strojů a zařízení“ 
TR TS 010/2011

Dětská a dospívající kola: výrobky 
splňují požadavky Technických předpisů 
celní unie „O bezpečnosti výrobků 
určených pro děti a mládež“ TR CU 
007/2011 

EAC



 

  

Nejlepší 
pro rodinu 

 


