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Kedves vásárlónk, köszönjük a bizalmát, hogy az egyik modellünket megvásárolta. Az adott 
típustól függően a kerékpárt az EN 15194, EN 14764, EN 14765 és EN 14766 szabványoknak 
megfelelően gyártották. 

 

 
BUKÓSISAK HASZNÁLATA MEGMENTHETI AZ ÉLETEDET!
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ALKATRÉSZEK 
 

 

A fenti képen megtalálja az ebben a kézikönyvben leírt vagy hivatkozott összes kerékpár alkatrészt. 
 

01 Lánckerék 10 Tárcsás fék 18 Váz 

02 Hajtókar szett 11 Fék nyereg 19 Kábelek 

03 Pedálok 12 Gyorskioldó tengelyek 20 Villa 

04 Elülső váltó 13 Agy 21 Gumi 

05 Lánc 14 Nyeregcső 22 Felni 

06 Hátsó váltó 15 Nyereg zár 23 Pálcák 

07 Lánckerék-szett 16 Nyereg 24 Kormány 

08 Sebességváltó 17 Markolat 25 Stucni 

09 Fékkarok  26 Kormány szett 
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Kedves felhasználó, 

Köszönjük bizalmát, hogy a kerékpárunkat választotta. 

A DHS kerékpár nagyon könnyen használható, és első használat előtt nem igényel semmilyen különleges 
műveletet. 

Az Eurosport DHS gyártója azonban segíti Önt ezzel a kézikönyvvel, amely lehetővé teszi a kerékpár 
funkcióinak gyors és egyszerű megértését. 

Egy környezetbarát kerékpár elégedett tulajdonosa lett, amely sok örömet fog nyújtani, és ezzel 
egyidejűleg javítani fogja az egészségét. Ez egy kényelmes közlekedési eszköz, amely nem igényel 
további utazási költségeket, tiszta és gyorsan lehet vele haladni a forgalmi dugóban is.. 

A kereskedő által adott tanácsok nagyon fontosak a kerékpár összeszerelése előtt. Mindig kérje ki 
kereskedője tanácsát szerviz vagy bármilyen módosítások és javítás céljából. Ha olyan kérdése van, 
amelyre ez a kézikönyv nem tud választ nyújtani, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy gyártójával 
a következő címen: 

 
 

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 
 

- A kerékpár első használata előtt gondosan olvassa el az összes utasítást. 
- Helyesen értelmezze a képeket az útmutatóban. 
- Tartsa meg a kézikönyvet, és a kerékpár esetleges eladásakor ezt is mellékelje az új tulajnak. 
- Az Ön felelőssége a kerékpár karbantartása és a szükséges javítások végrehajtása. 
- Ha nem érti a kézikönyv tartalmát, vagy ha olyan kérdése van, amelyre a használatiban nem talál 
választ, forduljon a forgalmazóhoz. 
- Ennek a kézikönyvnek nem az a célja, hogy megtanítson valakit kerékpározni, vagy javítsa a 
kerékpározási technikáját. 
- Ez a kézikönyv nem vonatkozik az összes alkatrész megfelelő használatára, mivel számos kerékpár 
típussal rendelkezünk ezért kérjük, vegye figyelembe ezeket az alkatrészeket gyártó utasításait. Ha az 
alkatrészek gyártójának utasításai eltérnek a kézikönyvben szereplőktől, kérjük, kövesse az alkatrészek 
gyártójának útmutatásait. 
  

KONVENCIÓK 
 

 

 

A FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA 
 

Meghatalmazott márkakereskedő - a gyártó által elfogadott viszonteladókra vonatkozik, amelyek a 
kerékpár megvásárlásának időpontjában történő üzembe helyezésével foglalkoznak. 
Jóváhagyott szerviz - a gyártó által a vásárlás utáni beavatkozásra jóváhagyott szolgáltatások 
(karbantartás, javítás stb.). 
Bar - egység nyomásméréshez 1bar = 100 000 Pa 

Psi - amerikai egység a nyomásméréshez 1psi = 0,06897bar 
Nm - a szorítóerő mértékének mértékegysége 

Lánc - a nagy láncnak van a legtöbb foga, a kicsi láncnak kevesebb foga van. 
Lánckerék - a nagy lánckeréknek van a legtöbb foga, a kis lánckeréknek kevesebb foga van. 

Szabadkerék - a készlet, amely több lánckereket tartalmaz. 
Kazetta - agy alkatrész, amelyre a szabadkereket rögzítik. 

Személyi sérülés és anyagi kár veszélye! A jelen felhasználói útmutató utasításainak be nem 

tartása bizonyos körülmények között esésekhez, sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 
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Helyes meghúzás – az a pozíció amikor a 

csavarfej és az adott alkatrész között nincs rés, 

szorosan a gyártó által megadott szorítóerővel (Nm 

) van odarögzítve. 

Helytelen meghúzás - az a pozíció amikor a 

csavarfej és az adott alkatrész között rés van, nincs 

szorosan a gyártó által megadott szorítóerővel (Nm 

) odarögzítve. 

  

 

A BIZTONSÁGÁÉRT 
 

A kerékpárt használó személynek meg kell tartania az egyensúlyát a kerékpáron, és tudnia kell 
irányítani a kerékpárt fékezés és pedálozás közben. 

Fontos a felhasználó magasságához alkalmas kerékpár méret kiválasztása. 
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Ha a kerékpárt csak aszfalton használja, a képen látható helynek 4-5 cm-nek kell lennie. Burkolatlan utak 
vagy könnyű pályák esetén a helynek kb. 7 cm-nek kell lennie. A terepen ez a terület kb. 10 cm legyen. 
Annak biztosítása érdekében, hogy helyesen döntött, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. 
 

 
 

A közutakon történő kerékpározás során a kerékpárt a törvényeknek megfelelően kell felszerelni 
(fékrendszer, fényvisszaverő elemek, lámpák, stb.). Ezért azt javasoljuk, hogy legyen tisztában a helyi 
jogszabályokkal. 
Mindig használjon sisakot. A lehető legjobb védelem érdekében szigorúan kövesse a gyártó utasításait a 
típusra (a kerékpár használatának stílusától függően), méretére és karbantartására vonatkozóan. 
 

 
 

 
 

EGYÉB AJÁNLÁSOK / FIGYELMEZTETÉSEK 

- Kerékpárválasztáskor vegye figyelembe testsúlyát és esetleges csomagját, amelyet szállítani szeretne. 
Felnőtt kerékpárok (26 "- 29") maximális súlya (felhasználó plusz poggyász) 120 kg. 

- Javasoljuk, hogy a forgalomban különös körültekintéssel közlekedjen (a baleset elkerülése érdekében 
adjon elsőbbséget másoknak, még akkor is, ha Önnek elsőbbsége van). 

- A kerékpár használatakor, valamint forgalomban higgadtan és körültekintően közlekedjen. A 
kerékpározásnak kellemes és stersszmentes aktivitásnak kell lennie. 

- Ne használjon kerékpárt alkohol vagy drogok hatása alatt. 

- Ne kerékpározzon olyan gyógyszerek hatása alatt, amelyek nem engedélyezik forgalomban való 
közlekedést, vagy orvosa nem javasolja. 

- Ne használja a kerékpárt, ha olyan betegséggel diagnosztizálják, amely befolyásolhatja, sőt 
veszélyessé teheti a kerékpározást (pl. Epilepszia stb.) 

 - Ne felejtsük el, hogy nedves időben a fékezés hatékonysága csökken. 

- A kerékpározás közben ajánlott olyan kényelmes és praktikus ruhát viselni, amely nem akadhat bele a 

Felhívjuk figyelmét, hogy bármilyen típusú út (aszfalt, földút, enyhe pályák stb.) lehet egyenetlen 

és / vagy akadályok bukkanhatnak fel, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a kerékpározás 

biztonságát és kárt okozhat a kerékpáron. 

Ha úgy dönt, hogy a kerékpár egyes alkatrészeit megváltoztatja, javasoljuk a kompatibilis 

alkatrészek használatát, és az összeszerelés során kövesse az alkatrészek gyártójának 

javaslatait. Ha nincs ismerete és szükséges eszközei, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. 

Bármilyen szakszerűtlen beavatkozás sérülés vagy halál kockázatával járhat. 
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kerékpár mozgó részeibe. 

- Rossz látási viszonyok között (szürkület, éjszaka, hajnal vagy rossz időjárás) javasolt kiegészítő 
fényvisszaverő elemek és lámpák bekapcsolása. 
- Ha táskát szállít kerékpáron, akkor a kerékpárgyártó által jóváhagyott kiegészítők használatát 
javasoljuk, és ne terhelje túl. Kérjük, forduljon a forgalmazóhoz tanácsért. 
 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

KERÉKPÁR BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA 
 

 
 

Nagyon fontos, hogy első használat előtt ismerkedjen meg a kerékpárral. Próbálja ki meg, melyik fékkar 
működik az első és a hátsó kereken. Mivel a fékteljesítmény nagy, azt javasoljuk, hogy próbálja meg a 
féket alacsony sebességgel, és amint megszokja, növelheti a sebességet. Ha a bicikli „click in” 
pedálokkal rendelkezik (a rendszer rögzítő cipőpedálja), akkor javasoljuk, hogy gyakoroljon többször a 
pedálról fel- és leszállásról. Javasoljuk, hogy ezt a megismerési fázist biztonságos, csendes szakaszon 
hajtsa végre, más járművektől vagy gyalogosoktól távol. Ha a kereskedő megerősíti, hogy a kerékpár 
rendben van, és ha nincs kérdése, amelyre a kézikönyv vagy a kereskedő válaszolhat, akkor már 
tekerhet is. 
A kerékpár megfelelő működéséhez az alábbi lépéseket javasoljuk az üzembe helyezéshez, a megfelelő 
eszközökkel: 
A kerékpárok felszereléséhez szükséges szerszámok: 
• a kormány rögzítéséhez használjon 4, 5 vagy 6 mm vagy 18 kulcsot, kerékpártól függően 
• az első kerék villához történő rögzítéséhez 15 mm-es kulcsot használjon abban az esetben, ha az első 
kerékagy tengelye mindkét végén anyákat tartalmaz 
• a pedálok rögzítéséhez használjon 15 mm-es kulcsot 
• a nyeregcsőnek a felhasználó magassága függvényében történő beállításához használjon 13 mm-es 
kulcsot 
Tárcsafékes kerékpárok: 

1. lépés: Az első kerék rögzítése 

A kereket a villába szereljük úgy, hogy a féktárcsa a féknyereg középpontjába, a fékbetétek közé 
illeszkedjen. Rögzítse / húzza meg az első kerékagy gyorskioldó kulcsát. Ha az első agyon nincs 
gyorskioldó kulcs, akkor ezt 15 mm-es csavarkulccsal kell megtenni. 

 

2. lépés: A kormány és a stucni rögzítése és beállítása 

A 4, 5 vagy 6 mm-es kulcsot használja a csavar / csavarok kilazításához a kormányrúdról. Helyezze a 
kormányt a megfelelő helyzetbe, az első tengely agyával párhuzamosan. Húzza meg a csavart 
tartalmazó kupakot, amely a kormánycső irányában van elhelyezve. Erősen kell meghúzni, de úgy, hogy 
a kerék szabadon forduljon balra - jobbra, a 3. lépésben leírtak szerint. A 4, 5, 6 mm vagy 13 mm-es 
kulccsal húzza meg a cső csavarjait. A csavarok meghúzása egy vonalban fog történni, azonos 
intenzitással (szorítóerő).  

 

A terephez nem megfelelő kerékpár veszélyes lehet, eséshez, balesetekhez, anyagi károkhoz 

vagy akár halálhoz vezethet. 
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- Lazítsa meg azokat a csavarokat, amelyek rögzítik a kormányt a csövön. 

- Állítsa be a kormányt a csőhöz (így kényelmesen eléri majd a fékkarokat és váltót), 4, 5 vagy 6 
mm-es allenkulccsal, 4 allencsavar esetén vagy 13 mm-es csavarkulccsal csavar anyával. Húzza 
meg a csavarokat, a négy csavarrendszerben,egy időben, átlósan, azonos rögzítőerővel. 

 

3. lépés: A pedálok felszerelése 

A kerékpár két pedált tartalmaz, az egyik a bal oldalon (a menetes tengelyen L betűvel jelölve) és 

egy a jobb oldalon (a menetes tengelyen R betűvel jelölve). A pedálok balra (L) / jobbra (R) vannak 

felszerelve a 15 csavarkulccsal. A jobb (R) pedált az óramutató járásával megegyezően kell 

felszerelni, a bal (L) pedált pedig az óramutató járásával ellentétesen kell. 

 
 

 
 
 

 

 

Ha a pedálok cserélődnek, a menet romlik. A pedáloknak mindig szorosnak kell lenniük, 

mivel eltörhetnek a menetről. Fennállhat esés vagy sérülés veszélye. 



10  

5.lépés: A nyereg és nyeregcső beállítása 

Az nyeregcső magasságát a nyeregcső gyorskioldóval kell beállítani. Be lehet állítani 13 mm-es csavar 
anyával vagy gyorskioldóval. 

 
 

 
 

 

a) V-fékes kerékpárok 
Tartsa be az összes eljárást / lépést, amelyet a tárcsafékes-kerékpároknál((a) pontban) ismertettünk, 
csak a V-fékkel rendelkező első keréknél, kövesse az alábbi utasításokat / lépéseket: 
1. Először szerelje le az első kerék fékét. Ehhez húzza ki a V-fékkarokat a V-fék felső fék tartójából.  
2. Szerelje fel a kereket a villára. Rögzítse / húzza meg az első agy gyorskioldásával. Ha az első 
kerékagy nem rendelkezik gyorskioldóval, akkor a rögzítést 15 mm-es csavarkulccsal kell elvégezni. 
Helyezze vissza az első kerék fékjét. Ehhez húzza meg a V-fék karokat. 
3. Állítsa be a V-fék csavart csavarhúzóval és húzza meg körülbelül 2 mm-re a kerektől. 
Ha előre beállított kerékpárt vásárolt, csak ellenőrizze annak beállításait és rögzítéseit, és kövesse a 
fejezetekben ismertetett összeszerelési és beállítási lépéseket: Az első kerék felszerelése, A 
kerékpár kormányának és szárának beszerelése és beállítása, és a Pedálok felszerelése, valamint 
Az ülés és a nyeregcső beállítása.

 

A nyeregcső alján határétékkel jelölt, hogy meddig emelhető meg a váztól. Ennek a 

határértéknek a túllépése sérülést okozhat, és a jótállás érvényét veszti. Az ülés helyzetének 

vízszintesnek / a talajjal párhuzamosnak kell lennie. A pozicionálás elvégezhető 13 mm-es 

anyacsavarokkal vagy az allen csavarokat meglazítva a rögzítőbilincsen a nyereg alatt. Az 

ülés beállítása után húzza meg erősen a csavarokat, így az ülés elülső oldalának 

lenyomásakor nem fog elmozdulni.  
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MINDEN ÚT ELŐTT 
 

 
 

Ajánlatos emlékezni a kerékpár állapotára, amikor új és készen áll a használatra (a kereskedőnél), hogy 
összehasonlítsuk, vannak-e változások az eredeti állapothoz képest. Az eredeti állapotban bekövetkező 
bármilyen változás esetén keresse fel kereskedőjét. 

Minden indulás előtt végezzen általános ellenőrzést, hogy megállapítsa, vannak-e laza csavarok, 
horpadások, mély karcolások vagy egyéb mechanikai sérülések 

ELLENŐRIZZE A KEREKEKET 
 

A kerekeknek számos különböző mérete lehet: 

1. 26 inch – felni átmérő 559 mm + gumi 

2. 27.5 inch – felni átmérő 584 mm + gumi 

3. 29 inch – felni átmérő 622 mm + gumi 
 

29" 
 

 

1,594 g 

27.5" 
 

 

1,489 g 

26" 
 

 

1,440 g 

 

Egy kerék az alábbiakat 
tartalmazza: 

- agy 

- kazetta (hátsó kerékagyon) 

- tárcsa fék (beillesztve) 

- küllők 

- felni 

- gumi 

- belső 

- felni szalagbetét

Ha olyan kerékpárral indul el, amely nem alkalmas bármilyen módon a kerékpározásra, az  

súlyos sérülés vagy anyagi kár veszélyét kockáztatja. 
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ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE 

 
Rázza meg erősen a két kereket, a haladási iránnyal derékszögben. A kerekek nem mozoghatnak a 
villákban. Nem szabad nyikorgó vagy csörgő hangot hallani. 

 

FELNIK ELLENŐRZÉSE 
A kerekek nem tartalmazhatnak szennyeződést, különösen a zsírtól kell távol tartani - ha 
beszennyeződött, azonnal távolítsa el. Vizsgálja meg a felni kopásának mértékét, ha láthatóan kopott le 
kell cserélnie.

 
A kerekeken nem szabad bemélyedéseknek vagy karcolásoknak lennie. Ezt az ellenőrzést úgy végezheti 
el, hogy ellenőrzi a fékfelületet. Ha bármilyen eltérést fedez fel, konzultáljon a forgalmazóval a 
legmegfelelőbb megoldásért. 
Emelje fel az első kereket és a hátsó kereket, fordítsa el, és ellenőrizze a távolságot a felni és a fékpofák 
között vagy a felni és a villa között (tárcsafékkel ellátott kerék esetében). A megengedett legnagyobb 
eltérés 1 mm, ha túllépik, a kereket ki kell centírozni. A fenti műveletekhez speciális ismeretek és 
eszközök szükségesek. Ha nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel és eszközökkel, vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedővel. 
 
GUMIK ELLENŐRZÉSE 

 

1. Szelep ellenőrzése 
 

 
 

l 
 

2. Nyomás ellenőrzés 
 

 
 

 

A túl alacsony guminyomás növeli a defekt valószínűségét, de főként veszélyes a 

kerékpár irányításánál. A kanyarokban leeshet a gumi a kerékről és elmozdulhat a 

felnin. Ez veszélyes helyzetekhez, esésekhez, balesetekhez és anyagi károkhoz 

vezethet. Mindig fújja fel a gumit a megfelelő nyomásra. 

 
 
 
 
 

Sok guminyomás „psi“-ben van megadva. Az  a lább i  t áb l áza t  seg í t  az  

á t vá l t ásban  

 

 

 

 

Ha a szelepkamra nincs sugárirányban (azaz nem az agy középpontja felé irányul) 

eltörhet, és hirtelen gumiabroncsnyomás veszteséget okozhat, ami a kerékpár 

irányításának elvesztéséhez, balesethez vagy anyagi károkhoz vezethet. 

A szelepet azonnal vissza kell állítani a megfelelő helyzetbe, ha nem tudja hogy kell, 

forduljon a forgalmazóhoz. 
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Ha a nyeregcső nincs megfelelően behelyezve, a nyeregcső meglazulhat. Ez veszélyes 

lehet kerékpározás közben, esésekhez, balesetekhez és anyagi károkhoz vezethet 

A tényleges megengedett gumi nyomás megtalálható a gumi és a felni gyártójának 
ismertetésénél. A megengedett guminyomás megtalálható a gumikülső falán dombornyomással. 
Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

 
 

Ellenőrizze a gumik nyomását egy nyomásmérővel (a kereskedőnél kapható). Ha a nyomás túl 
alacsony, akkor pumpával növelje meg, ha a nyomás túl magas, csökkentse a levegő 
kiengedésével a szelepen keresztül. Beépített nyomásmérő pumpával ellenőrizheti a nyomást, 
miközben fújja fel a gumit. 

 
 

 
 

3. Külső gumik ellenőrzése 

Emelje fel és enyhén fordítsa el a kereket, hogy ellenőrizze a gumit. Nézze meg az oldalait és a futó 
felületet. A guminak mindenütt ugyanúgy kell kinéznie, a guminak nem szabad sérültnek vagy kopottnak 
lennie. Ezzel egyidejűleg ellenőriznie kell, hogy a gumi felülete egyenletes legyen mindenhol. 

  
NYEREG ÉS NYEREGCSŐ ELLENŐRZÉSE 
 
 
 
 

  

1. Ellenőrizze a nyeregcső feszességét a vázban 

Próbálja meg kézzel elforgatni a nyereget és a 

nyeregcsövet. Nem szabad hogy elmozduljon a 

nyereg és / vagy a nyeregcső. 

 . 

2. Ellenőrizze a nyereg rögzítését a nyeregcsővön 

Próbálja meg fel-le mozgatni a nyerget. Megfelelő 

rögzítésnél nem szabad elmozdulnia a 

nyeregnek. 

  

Ha a felhasználó súlya nagyobb, akkor a guminyomásnak is magasabbnak kell lennie. 

Nagyon sokféle szeleptípus létezik. A típusok az alábbiak: Autó (Schrader 

vagy Autó Szelep), Francia szelep (Presta vagy Francia szelep) és Klasszikus szelep 

(Dunlop szelep). 
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KORMÁNY ÉS STUCNI ELLENŐRZÉSE 

 

 
 

1. Ellenőrizze a kormány és a szár összeszerelését. A szárnak párhuzamosnak kell lennie az első 
kerék peremével, a kormányra pedig derékszögben kell lennie. Fogja meg az első kereket a 
lábai között. Fogja meg a kormányt mindkét végén. Próbálja meg a kormányt mindkét irányba 
kézzel elfordítani. Próbálja meg kézzel elfordítani a kormányt a szárban. Az alkatrészek egyikét 
sem lehet elcsavarni vagy elcsúsztatni. Nem szabad hogy nyikorgó vagy csörgő hangot adjanak 
ki. 

 
 

KORMÁNY SZERELT RÉSZEINEK ELLENŐRZÉSE 

 

 
 

TELESZKÓPOS VILLA 

 

 
 

FÉKEK ELLENŐRZÉSE 

 

 
 

1. A fékek ellenőrzését úgy végzik el, hogy a kerékpár fel van állítva, és a fékkarokat működtetik, amíg 
szoros érintkezésbe nem kerülnek a féknyereg / betétek és a felni / tárcsa között (a fékkar és a markolat 
között legalább 35 mm-nek kell maradni). A kerékpár előre tolásakor a kerekeknek blokkolni kell. 

A kormány és a szár nagyon fontos alkatrészek a biztonságos kerékpározás szempontjából. 

Az összeszerelés során elkövetett hibák nagyon súlyos esésekhez vezethetnek. Ha 

bármilyen hibát észlel ezeknél az alkatrészeknél, vagy kétségei vannak, akkor semmiképpen 

sem szabad tovább folytatnia a kerékpár használatát. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy 

szakemberrel. 

Fogja meg az első kereket a lábai között. Próbálja meg kézzel 

elforgatni a sebességváltó / fékkarokat ebből a helyzetből. Próbálja 

meg húzni a fogantyúkat a kormányról (csak egyenes pozícióból). Az 

alkatrészek egyik csavarja sem mozdulhat el. Nem szabad nyikorgó 

vagy csörgő hangot kiadnia. Ha csengőt felszereltek a kormányra, 

akkor azt ujjal vagy hüvelykujjjal el kell könnyen érnie, és nem szabad 

mozgatni. 

Annak ellenőrzéséhez, hogy a teleszkópos villa működőképes-e, 

rögzítse az első kereket a fékkel, és helyezze a testsúlyát a 

kormányra, amíg az összenyomódik és elengedi a kormányt a 

testének súlyától. A villának könnyedén hang nélkül kellene 

működnie. 

A fék hibás működése veszélyt jelenthet az életre. Különös odafigyeléssel ellenőrizze a 

fékrendszert 
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1. A felni fékek és kábelek ellenőrzése 

- A fékkábeleknek tisztáknak és sértetleneknek kell lenniük, és a csavarokkal megfelelően rögzíteni kell 
őket. 

- Ellenőrizze a fékcsavarokat a fékkarok meghúzásával (lásd a fényképet), nagyon kis mozgást szabad látni 
(a kéziféket nem szabad rögzíteni, mozgásuknak természetesnek kell lennie rögzítés nélkül). 

 
A fékbetétek helyes működésének ellenőrzése a fék működtetésével történik, amíg a fékbetétek 
érintkezésbe nem kerülnek a peremmel, és teljes hosszában nyomódnak a fékfelület mentén, valamint 
igazodnak hozzá. A fék elengedésekor a betét és a felni távolság mindkét oldalon egyenlőnek kell lennie. 
Ellenőrizni kell a fékbetétek kopását. 

Ennek során elengedik a J vezető fékkarjait, ezáltal szemmel látható hogy a kopás meghaladja e a 
megengedett mértéket. 

  

 

1. A hidraulikus féktárcsák ellenőrzése 
 

 

A koszos féktárcsák csökkenthetik vagy teljesen gátolhatják a fék működését, annak 
hatását. Mindig ügyeljen a féktárcsák tisztaságára. 

 

A fékek intenzív használata után a tárcsák felforrósodhatnak, ne érjen hozzá mert 

megégetheti magát. 

 
- A féknyereg rögzítésének ellenőrzése úgy történik, hogy kézzel bármilyen irányba mozgatják. Egyáltalán 
nem szabad elmozdulnia. 
  
- A fékfolyadék ellenőrzéséhez a féket tartva kell tartani, majd a rögzített féknél ellenőrizni kell a fékkar és 
a féknyereg közötti folyadék szivárgását. 
- A féktárcsák ellenőrzésénél sem szabad karcolásokat vagy más mechanikai sérüléseket látni. 
- A tárcsa mozgásának ellenőrzése a féknyeregben úgy történik, hogy megemeli a kereket a földről és 
forgatja. A tárcsa nem adhat súrlódó zajt a fékbetéteknél. 
- Ellenőrizze a féktárcsa és a fékbetétek kopását (magyarázat később).
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2. A mechanikus tárcsafékek ellenőrzése 

A huzalozást a fejezet 2. szakasza szerint, a féknyergeket és a tárcsákat a fejezet 3. szakasza szerint kell 
ellenőrizni. 

 
HAJTÓKAR SZETT ÉS LÁNC ELLENŐRZÉSE 

 

 
 

BEÁLLÍTÁSOK ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLAT 

Bizonyos beállításokat Ön is el tud végezni a kerékpárján. Amire szüksége van, az a legalapvetőbb 
szerszámkészlet és egy alap tudás. 

 

TELESZKÓPOS VILLA BEÁLLÍTÁSA 
 

Kérjük, olvassa el a teleszkópos villák beállítására vonatkozó utasításokat a teleszkópos villák 
gyártójának alkatrész útmutatójában. 
 

 

SEBESSÉGVÁLTÁS 
A sebességváltó használata során a "sebességváltás" kifejezéssel találkozunk. Ez azt jelenti, hogy a lánc 
egyik láncfogból vagy lánckerékből a másikba vált. 

 

 

A több napig tartó használata  a fék tárcsáknak, fékblokkoknak és fékbetéteknek sokat ront az 

állapotukon. Hosszabb túrák esetén vigyen magával pótféket és cserealkatrészeket. Csak akkor 

cserélje ki őket, ha ismeri a folyamatot. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ha nem tudja 

saját maga  kicserélni őket, végeztesse el képzett szakemberrel. 

A hajtókar szett mozgásának ellenőrzéséhez a a bal 

hajtókart a váz felé nyomja meg (lásd a fényképet). 

Nem szabad semmilyen mozgást érezni és zajt hallni 

az irányából. 

A lánc ellenőrzését vizuálisan kell elvégezni. A 

láncnak tisztának és alkatrészeinek sérülésektől 

mentesnek kell lennie. A kerékpár statikus 

helyzetében a hajtókar-szett hátrafele pedálozásakor 

láncnak nem szabad furcsa zajt kiadnia, és 

szabadon kell futnia. 
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Soha ne működtesse egyszerre mindkét kart vagy mindkét sebességváltót 

 
 

 
FÉK HASZNÁLAT 

 

 
 
 

 
 

GYORSKIOLDÓ HASZNÁLATA 
 

A gyorskioldást a kerékpáron a kerékagyakon keresztül helyezik el, és bizonyos esetekben az nyeregcső 
vázhoz való rögzítéséhez. Ezek a kioldók könnyedén, gyorsan és speciális szerszámok nélkül biztosítják 
a kerekek és a nyeregcső gyors rögzítését és eltávolítását. 
 

 
 

Tolja a kart az agytól. Most 180 ° -kal elforgatható a tengelye körül (lásd a fényképet). Forgassa el az anyát 
az óramutató járásával megegyezően, amíg a kerék nagyobb erőfeszítés nélkül eltávolítható a vázból vagy 
az első villákból. Ha az anya közvetlenül a csavarról jön ki, ellenőrizze, hogy a kis rugók nem vesznek el. 

 

A fenti séma alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy NEM ajánlott a legnagyobb lánckerék 

használata a legnagyobb láncgyűrűvel vagy a legkisebb lánckerék a legkisebb láncgyűrűvel. 

A fékek nem megfelelő használata veszélyes helyzeteket idézhet elő kerékpározás közben, 

vagy esést, anyagi károkat, súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat 

Nyomja meg a fékkarokat, a karok első részét (kb. 2,5 cm), 

amíg a fék elemek (fékpofa vagy fékbetét) érintkezésbe nem 

kerülnek a fék felületével (perem vagy tárcsa). 

Ha a karok szabadon mozognak, amíg hozzáérnek a 

markolatokhoz, akkor a beállítást profi szerelőnek kell 

elvégeznie. 

A fékek hatékonysága érdekében mindkét féket egyszerre 

használja 

1. Hosszú menetes tengely 

2. anya 

3. kar 

4. Kis rugó az anya és agy között, valamint az 

agy és a kar között. A kisebb átmérőjű rugók 

végei mindig az agy felé néznek 
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A kerék visszahelyezésekor az előző folyamatot ellentétesen alkalmazza. Ha a gyorskioldó tengelyt 
teljesen eltávolították, akkor azt az agyon balról jobbra kell beilleszteni (ne felejtse el helyesen elhelyezni 
a két rugót), és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a menetes végén lévő 
anyát. 

Forgassa el a kart 90 ° -kal, forgassa el az anyát az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az 
nem kezd ellenállni, majd működtesse a kart a fennmaradó 90 ° -kal a végéig. 

 

 
 

 
 

A nyeregcső gyors kioldása során a kart 180 ° -kal fordítsa el, majd attól függően, hogy mi van a 
másik végén (anya, hatlapú csavar), fordítson az óramutató járásával ellentétesen, amíg nem lesz 
elegendő hely a nyeregcső eltávolításához. 

Ha más típusú kerékagy tengely van a kerékpáron, kérjük, olvassa el az agy gyártójának útmutatásait, 
amelyek a kerék összeszerelésére és szétszerelésére vonatkoznak. 

 

“CLICK IN” PEDÁLOK HASZNÁLATA *OPCIONÁLIS 
 
A click in pedálok használata egy másik hatékony módja annak, hogy a láb biztonságosan és helyesen 
maradjon a pedál felett, a maximális pedálhatás elérése érdekében. A cipő egy speciális mozgással 
mozgatja a pedált. A click in pedálok használatához speciális cipő szükséges ami kompatibilis a pedálokkal. 

Sok pedál úgy van tervezve, hogy a kerékpáros állíthatja be a láb rögzítéséhez és elengedéséhez 
szükséges erőt. Kövesse a gyártó tanácsait, vagy kérdezze meg a forgalmazót, hogyan kell elvégezni 
ezeket a beállításokat. Használja a legegyszerűbb beállítást, amíg a mozgás reflexszerűvé nem válik, de 
mindig ellenőrizze, hogy a láb nem tud akaratlanul kicsúszni a pedálból. 

 
 

Gyakorlás szükséges a láb megfelelő rögzítéséhez és leválasztásához. Mindaddig, amíg a rögzítés és 
a leválás nem jelent rutinszerű mozgást, addig ez a mozgás koncentrációt igényel, amely elvonhatja a 
figyelmét a kerékpározásról, és elvesztheti a  kerékpár feletti irányítását és eleshet. Gyakorolja ezeket 
a rögzítési és leválasztási mozgásokat a forgalomtól és az akadályoktól távol eső helyeken, és 
mindenképpen tartsa be a pedál gyártója által adott utasításokat. Ha nem rendelkezik a gyártó 
utasításaival, vegye fel a kapcsolatot vele vagy a forgalmazóval. 

A kerék felszerelésekor, ha a külső kart nem lehet teljesen bezárni, mert túl nagy az ellenállás, 

ne erőltesse vagy hagyja a kart köztes helyzetben. Lazítsa meg a kart, majd csavarja kissé az 

anyát, az óramutató járásával ellentétes irányban, és próbálja újra. Addig ismételje ezt, amíg a 

kerék erősen meg nem fog állni 

  

Ahhoz, hogy a click in pedált teljes egészében használni tudja, speciálisan az érintett 

pedálrendszerhez tervezett cipőre van szükség, amelyre a pedálhoz mellékelt pedálhorog 

rögzíthető. Ne használjon olyan cipőt, amely nem rögzíthető közvetlenül a pedálhoz 
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PROBLÉMÁK AMIK FELMERÜLHETNEK HASZNÁLAT KÖZBEN 
 

 

Ha olyan karbantartási eljárásokat hajt végre, amelyekre Ön nem jogosult, ez veszélyes 

közlekedési helyzeteket, eséseket, baleseteket és anyagi károkat okozhat. 

 
 
 

Ha bármilyen nem általános szerelést, szokatlan zajt vagy hibát észlel, amelyek nem 

szerepelnek ebben a fejezetben, ez veszélyes helyzetekhez, esésekhez, balesetekhez és 

anyagi károkhoz vezethet. Kérje a kereskedő segítségét a probléma ellenőrzéséhez, és ha 

szükséges, egészítse kia z alábbiakban felsorolt problémák listáját.  

VÁLTÓK ÉS HAJTÓKAR SZETT 
 

Probléma Lehetséges ok Javítás 

A sebességváltó nem vált, vagy 
nem vált teljesen 

A váltókar nem működik 

megfelelően 

Használja újból 

 Sebességváltó nincs beállítva Állítassa be szervízben 

A hajtómű blokkolva van a váltás 
után vagy közben 

A lánc elakadt Álljon le, próbálja ki a 

sebességváltót hátramenetben, 

emelje fel a hátsó kereket, és 

forgassa el a hajtókart a haladás 

iránya felé. 

Ha a hajtókar nem mozgatható, 

semmilyen körülmények között 

ne próbálja erővel. Azonnal 

vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel. 

Szokatlan zajok, például kattogás 
vagy csörgő, kopogó hang 

Sérült hajtómű / 

sebességváltó 

alkatrészek. 

  

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel. 

Egyenetlen ellenállás pedálozás 
közben 

Sérült hajtómű / 

sebességváltó 

alkatrészek. 

 

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel. 

Lánc leesik Helytelen sebességváltás 
(lásd a „Váltó használata” 

fejezetet) 
Fogaskerék nincs beállítva 

vagy sérült 

Kedvezőtlen időjárási 
körülmények között is 

lehetséges 

Álljon meg, emelje fel a láncot 

kézzel a következő lánckerékre, 

emelje fel a hátsó kereket, tekerje 

a hajtókart (csak ha könnyedén 

lehetséges). 

Ha a javítás ilyen módon nem 

lehetséges, azonnal vegye fel a 

kapcsolatot egy szakszervizzel. 

A lánc leesik állandóan Fogaskerék nincs 

beállítva vagy 

sérült 

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel. 
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FÉK 
 

 
 

A kerékpáron a fék az egyik legfontosabb alkotóelem az Ön biztonsága szempontjából. A nem 

megfelelően működő fékek anyagi károkat, veszélyes helyzeteket, esést, baleseteket és akár 

halált is okozhatnak 

 
A legkisebb probléma esetén és ha a fékhatás csökken, azonnal forduljon a forgalmazóhoz. 

 
Csak akkor induljon el a kerékpárral, ha a kereskedő megfelelően beállította. 

 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A fékek nem működnek Rosszul beszerelt fék Állítsa be a fékrendszert 

 Sérült fék Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

Csökkent fékhatás, a 

fékkarokat túlságosan be kell 

húzni 

Kopott fékbetét A kopott fékbetét vagy 

blokk azonnali cseréje 

 A fékkábel feszes, kopott vagy 

a bilincs sérült 

  

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

 A hidraulikus fékek 

esetében a 

fékrendszer szivárog 

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

VÁZ ÉS FELFÜGGESZTÉS 
 

 

A váz és a felfüggesztés sérülései veszélyes helyzeteket, esést, baleseteket és anyagi 

károkat okozhatnak. 

 
A legkisebb hibánál azonnal forduljon a kereskedőhöz. 

 
Csak akkor induljon el a kerékpárral, miután a kereskedő megfelelően beállította. 

 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

Zaj: nyikorgás, kopogás A vázés/vagy a teleszkóp 

megsérült 

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

Gyenge rezgés tompítás A teleszkóp rosszul let 

behelyezve 

Állítsa be a mellékelt 

alkatrész használati 

útmutatója szerint 

Gyenge rezgés tompítás 

helyes beállítás mellett is 

A teleszkóp sérült Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

 

KEREKEK ÉS GUMIK 
 

 

A kerekek és gumik sérülése veszélyes helyzeteket, esést, baleseteket és anyagi károkat 

okozhat. 

 
A legkisebb hibánál azonnal forduljon a kereskedőhöz. 

 
Csak akkor induljon el a kerékpárral, miután a kereskedő megfelelően beállította. 
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Probléma Lehetséges okok Megoldás 

A kerekek fel-le ugrálnak Sérült gumi 

Hibás küllők 

Azonnal vegye fel a kapcsolatot 
egy szakemberrel 

Zaj: nyikorgás, kopogás A kerékbe törmelék ragadt 
 
 

A kerék károsodása 

Távolítsa el a törmeléket. 

Ezután különösen óvatosan 

használja a kerékpárt. 

Ellenőrizze a kerékpárt egy 

szakszervizben, hogy nincs-

e ennek következménye. 

Nehézség a kerékpár 

irányításában 

Nyomás túl alacsony Növelje a levegőnyomást  

Nagyon szokatlan gördülési 

tulajdonságok (minden 

követ meg lehet érezni) 

Lapos gumi Cserélje ki a belsőt, és ha 

szükséges, gumit és szalagot 

a belső nélküli rendszereknél. 

Gumi cseréje: 

A belső, a gumi és a felni 

cseréjét csak megfelelő 

tapasztalattal végezze el. 

Kérje meg kereskedőjét, hogy 

mutassa meg az eljárást első 

alkalommal. 

A kerekek eltávolítását és 

beszerelését lásd „A kerekek 

beszerelése és eltávolítása” 

fejezetben. 

KERÉKPÁR SZÁLLíTÁS 
 

 
 

Ezt a kerékpárt csak járműben lehet szállítani. Szállítás közben kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
kerékpár rögzítve van, és hogy a rögzítés nem sérti azt. Szállítás céljából eltávolíthatja az első és a hátsó 
kerekeket és a nyeregcsövet nyereggel, ha ezek gyorskioldókkal vannak felszerelve. A szétszerelést 
csak akkor végezze el, ha biztos benne, hogy ezeket az alkatrészeket helyesen tudja összeszerelni. Ha 
nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, kérdezze meg a forgalmazót, hogy tájékoztassa Önt erről.

 
 

KEREKEK BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA 

 
 

Kérje meg a forgalmazót hogy mutassa be a kerekek felszerelését és leszerelését. Gyakorolja mielőtt 
elindulna. A nyeregcsövet és a nyerget csak akkor vegye le és szerelje fel, ha biztos benne, hogy 
megfelelően el tudja végezni a műveletet. 

 
 

A kerékpár szállításához mindig arra alkalmas, tanusítvánnyal rendelkező eszközt használjon. 

A nem megfelelő szállítórendszer megrongálhatja a kerékpár azon részeit, amelyek fontosak a 

biztonság szempontjából, és veszélyes helyzetekhez, esésekhez, balesetekhez és anyagi 

károkhoz vezethetnek. 

 

Ha a bicikli egy jármű belsejében található, az erős napsugárzás a gumi sérüléséhez vagy a 

felniről való leváláshoz vezethet. Szállítás előtt eressze le a gumikat, és szállítás után fújja fel 

újra 

Helytelenül rögzített kerekek veszélyes helyzeteket, esést, baleseteket és anyagi károkat 

okozhat. 
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Tárcsafékes kerékpár esetén, használja az erre a célra tervezett szállító kiegészítőket, miután 
kiszerelte a kerékpár kerekeket. 

 

A kerekek felszerelésekor vegye figyelembe, hogy a fékblokkok megfelelően vannak-e elhelyezve - lásd a 
„A fékek ellenőrzése” fejezetet. Ha ezek nincsenek megfelelő pozícióban, vegye fel a kapcsolatot egy 
szakszervizzel. 

 
 

Ha a kerékpár kerekei gyorskioldó rendszerrel távolíthatók el, olvassa el az alábbi útmutatót a kerekek 
eltávolításáról és a kerekek felszereléséről. 
 
KEREKEK ELTÁVOLíTÁSA 

 

Először az első kereket távolítsa el: 

a. Ha van kerékfék, akkor ki kell nyitnia a féket. Az egyik kezével nyomja meg a fékpofákat, és 
távolítsa el a kábelvezetőt a J-bilincsből. - lásd a fényképet.

 
Ha tárcsafékek vannak, akkor csak a szállító ékeket kell behelyezni a féknyereg közé. 

a. Nyissa ki a kerék gyorskioldóját - lásd a „Gyorskioldás használata” c. Fejezetet - lazítsa meg az anyát, 
amíg elegendő hely van a kerék eltávolításához. 

b. Emelje fel a kerékpár kormányt és vegye le a kereket a villáról. 

 

Szerelje le a hátsó kereket: 

a. A fékkel kapcsolatos műveletek - ellenőrizze fent. 

b. Nyissa ki a gyorskioldót - lásd a „Gyorskioldó használata” fejezetet. 

c. Emelje hátra kissé a kerékpárt, és nyomja hátra a sebességváltót. Ebben a helyzetben óvatosan nyomja 
meg a hátsó kereket a kilépő nyílások irányába.  

 
 

A hidraulikus fékeket a kerekek eltávolítása után semmilyen körülmények között nem szabad 

működtetni 

Semmilyen körülmények között NE használja a kerékpáros cipőt másképp mint a megfelelő 

helyzet. 
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KERÉK BEILLESZTÉSE 

 

Először a hátsó kereket illessze be 

a. Tárcsafékek: először távolítsa el a szállító ékeket a féknyereg között 

b. Emelje fel a kerékpár hátulját, helyezze a hátsó kereket úgy, hogy a lánc a legkisebb lánckerék 
fölött legyen. 

c. Óvatosan helyezze el a kereket, amíg a tengely el nem éri a villa szerelési csatornáit. 

d. Tárcsafékek: Helyezze be a kereket úgy, hogy a féktárcsát könnyen be lehessen tolni a 
fékbetétek közé. 

e. Óvatosan engedje le a kerékpár hátsó részét, amíg a tengely a jobb és a bal oldalon le nem 
esik az ütközésig. 

f. Húzza meg a gyorskioldót - lásd a „Gyorskioldás használata” fejezetet” 
 

 

Első kerék rögzítése 

a. Tárcsafékek: először távolítsa el a szállító ékeket a féknyereg között 

b. Emelje fel a kerékpárt a kormánynál, az első kereket az első villába helyezze be 

c. Tárcsafékek: Rögzítse a kereket úgy, hogy a tárcsafékek szabadon mozoghassanak a fékbetétek 
között. 

d. Óvatosan engedje le a villákat a tengely ütközéséig a jobb és bal oldalon. 

Keréktárcsafékeknél a „J” vezetõ áthelyezéséhez közeledjen a fékkarokhoz, és vezesse be a „J” vezetõt a 
tartóba. 

A kerekek beszerelése után ellenőrizze a fékek működését (húzza meg a fékkarokat néhányszor), majd 
forgassa meg a kereket, és nézze meg, hogyan mozog a fékpofa / tárcsák (nem lehet súrlódás a fékpofa 
és a kerék között, vagy a fékbetétek és lemezek között). Ha súrlódást tapasztal, engedje ki a 
„gyorskioldót”, és végezze el újra a kerék rögzítését a villában. Ha a művelet sikertelen, forduljon 
szakemberhez. 

 
 

 

 

 

 

Hátsó kerék nélkül a váz és / vagy a sebességváltó megsérülhet. A hátsó kerék eltávolítása 

után fektesse le a kerékpárt a bal oldalára, vagy használjon megfelelő szerelési állványt 
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A NYEREG ÉS NYEREGCSŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE 
 

Szállításkor el tudja távolítani a ynerget a nyeregcsővel együtt, majd azt újra visszahelyezni. 
 

 
 

Ha a nyeregcső gyorskioldó bilinccsel van rögzítve - engedje ki a gyorskioldót (lásd a „Gyorskioldás 
használata” fejezetet), és távolítsa el a nyeregcsövet a vázról. Ha a nyeregcső más rögzítő rendszerekkel 
van lezárva, akkor kövesse a gyártó utasításait. 

A nyeregcső visszaszerelése fordított sorrendben történik, azonban a vázba helyezéskor kenje be. A 
nyerget a kerékpárral azonos irányba kell behelyezni. 

 
 

KERÉKPÁR TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 

 
 

A korróziót többek között a következők okozhatják: 

- só (a téli szezonban az utak sózásának köszönhetően) 

- sós levegő (pl. part menti vagy ipari területeken) 

- az izzadságot 
 

 
 

A hosszútávú használat érdekében védje a kerékpár alkatrészeit. A korrózió még a 

rozsdamentes alkatrészekre is hatással lehet. 

 

NE HASZNÁLJON magas nyomású vizet a kerékpár tisztításához. 

TIPP - miután sikerült megtalálnia a nyereg ideális helyzetét (magasságát) a nyeregcsövön, 

jelölje be azt és nem kell legközelebb beállítania újra. 

A korrózió károsíthatja a kerékpár alkatrészeit, ami nem biztonságos használathoz, sőt súlyos 

esésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet 
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A jó karbantartás növeli a kerékpár és alkatrészeinek élettartamát. Tisztítsa meg és tartsa karban a 
kerékpárt rendszeresen. 

A vizes tisztításhoz enyhe vízsugárral távolítsa el a nagy törmelékeket. Hagyja, hogy a kerékpár kissé 
megszáradjon, majd alkalmazzon megfelelő mosószert (csak kifejezetten kerékpárok számára alkalmas 
termékeket használjon; ügyeljen arra, hogy ezek a tisztítószerek ne támadják meg sem a festést, sem a 
gumit, műanyagot, sem a fém alkatrészeket stb.). Öblítse le a teljes kerékpárt enyhe vízsugárral és hagyja 
megszáradni. 

Tisztítsa meg a láncot megfelelő lánctisztítóval - konzultáljon a forgalmazóval - speciális tisztítószerekkel 
kapcsolatban. Ha nincs lánctisztító készüléke, akkor a megfelelő lánctisztítót csepegtesse tiszta, szeszes 
alkoholmentes pamutszövetre, és törölje át a láncot. Tisztítás közben tekerje a hajtókart menetirányban. 
Miután a lánc enyhén megszáradt, kenje fel a láncszemekre a kerékpárláncokhoz megfelelő kenőanyagot. 
Ha viszont túl sok kenőanyagot használ, átkerülhet más kerékpár alkatrészekre is, például a felnikre. Ez 
csökkentheti a fék hatékonyságát a felni fékek esetén, és súlyos esést vagy anyagi károkat okozhat. 
 

 
 

A lánc számos körülmény miatt elhasználódhat. Rendszeresen ellenőrizze a lánc megnyúlását, és 
szükség esetén cserélje ki. A lánc időben történő cseréje biztosítja más elemek tartósságát. 

Karbantartási terv: 
 

Az ellenőrzés jellege Normális használat Gyakori sport, vagy verseny 

jellegű felhasználás 

Későbbi ellenőrzések 200 km vagy 2 hónap után, attól 
függően, hogy melyik van 
hamarabb 

100 km vagy 1 hónap után, attól 
függően, hogy melyik van 
hamarabb 

Későbbi ellenőrzések minden 2000 km-enként vagy 1 x 
évente 

500 km-enként vagy kéthavonta 

Ellenőrizze a fékbetéteket / fék 
blokkokat 

minden 400 km-enként minden 100 km-enként 

Ellenőrizze a féktárcsákat minden 400 km-enként minden 100 km-enként 

Ellenőrizze a lánc kopását minden 500 km-enként minden 250 km-enként 

Cserélje ki a kormányt és a szárat egy baleset után 
az alkatrészgyártó jelzése szerint, 
vagy legkésőbb ötévente 

baleset után 
az alkatrészgyártó jelzése szerint 
vagy kétévente 

 

KERÉKPÁR TÁROLÁSA HOSSZABB IDEIG 
 

Ajánlások: 
- Tisztítsa meg és tartsa karban a kerékpárját a „Kerékpár tisztítása és karbantartása” fejezetben leírtak 
szerint. 
- Kerékpárját csak száraz és pormentes helyen tárolja. 
- Használjon megfelelő kerékpárállványokat (pl. Állványt, fali kampókat). Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval. 
- Ha a kerékpárt földön egy vagy mindkét keréken tárolja: 
• 2-3 hetente egyszer forgassa meg néhányszor a kereket; 
• mozgassa a kormánykart mindkét oldalra; 

Tisztítsa meg és kenje meg a láncot a leírásban leírtak szerint, minden nedves út 

után és minden hosszabb út után amit homokos felszínen tett meg, és maximum 

200 km-enként. 

A kerékpár helytelen tárolása károsíthatja a csapágyakat és a gumiabroncsokat, és elősegítheti 

a korróziót 
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• Forgassa meg a hajtókarokat néhányszor hátra. 
  

CSAVAROK FESZESSÉGE 
 

Alkatrész Rögzítés helye Rögzítés típusa Rögzítő erő 

Nyeregcső nyereg a 
nyeregecsövön 

 
 
 

nyereg a vázban 

1 csavar M7/8 

2 csavar M5 

2 csavar M6 

22-25 Nm 

5-7 Nm 

7-9 Nm 

6-8 Nm 

Stucni kormány 31,8mm 
 

 
kormány 25,4mm 

 

 

kormánycsőben 

kormánycsövön 

2 csavar 

4 csavar 

2 csavar 

4 csavar 

1 csavar 

1 csavar M8 

2 csavar 

6-9 Nm 

4,5 Nm 

7-9 Nm 

4,5 Nm 

19-20 Nm 

18 Nm 

9 Nm 

Első váltó v á z o n  

k á b e l  

 5 Nm 

5 Nm 

Hátsó váltó vázon 

kábel 

csiga 

 7-9 Nm 

5Nm 

3 Nm 

Váltók kormány  4,5 Nm 

Fék kormány  5,9 Nm 

Tárcsa fék agyon 6 csavar  

központi 

zár 

4-6 Nm 

40 Nm 

Féknyereg villa 

váz 

 9-10 Nm 

5-7 Nm 

V-fék villa / váz 

kábel 

 féknyereg 

 5-9 Nm 

6-8 Nm 

5-8 Nm 

Alsó lemez (BB) váz belső csapágy 

külső csapágy 

25-30 Nm 

40 Nm 

Hajtókar alsó lemez Square Octalink, 
PowerSpline 

32-44 Nm 

35-54 Nm 

Lánckerék hajtókaron  8-11 Nm 

Pedál tengely hajtókarban  30 Nm 

Ezek irányadó értékek - kérjük, kövesse az alkatrész gyártójának utasításait a megfelelő meghúzási nyomatékhoz. A 
szigorú manőverekhez megfelelő ismeretekre és eszközökre van szükség. Ha hiányoznak az eszközök vagy 
ismeretek, forduljon a forgalmazóhoz. 


