PRŮVODCE
ÚDRŽBOU

JÍZDNÍHO KOLA
“I špatný den na kole je lepší,
než dobrý den v kanceláři.”
Mike Brcic
Aby Vám nové jízdní kolo sloužilo
co nejlépe, přinášíme Vám
stručný návod k jeho základní
údržbě a péči.
Podrobnější
informace
pak
obsahuje “Návod k použití”,
který jste obdrželi k jízdnímu
kolu.

Tel.: 577 938 349 Mob.: 775 938 349
Email: info@eurobike.cz
WWW.EUROBIKE.CZ
WWW.EBIKESHOP.CZ
KOMENSKÉHO 223,
765 02 OTROKOVICE

1. MONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA
Z PŘEPRAVNÍ KRABICE
Platí pro kola zakoupená prostřednictvím
e-shopu a dodaná přepravní službou.
Po vybalení z krabice je nezbytné provést
tyto úkony:
1. Montáž předního kola
2. Narovnání řídítek a dotažení představce
3. Montáž pedálů
4. Nastavení výšky sedla (úprava posedu)

2. “ZÁBĚH” JÍZDNÍHO KOLA

V době "záběhu" jízdního kola (do garanční
prohlídky) je nutné, z důvodu Vaší bezpečnosti
a zamezení poškození kola, zaměřit se před
každou jízdou na dále uvedené kontrolní úkony:
1. Řídítka a představec:
dotažení všech šroubů zajišťující řídítka
a představec (inbus č. 4, 5, ev. plochý klíč
č.12, 13 u dětských a levnějších kol)
Pozor na maximální utahovací moment!
2. Spojení klik se středovou osou:
dotažení šroubu/matice (nástrčný klíč
č. 14), který spojuje kliku se středovou osou,

ev. boční svěrné šrouby na klice (inbus č. 4, 5)
3. Pedály:
dotažení pedálů ke klikám (plochý klíč č. 15,
ev. inbus č. 6)
Levý pedál má levý závit!
4. Brzdy:
funkčnost brzd stisknutím brzdových pák
a současný tah kola po podložce, rovnoměrnost
dosednutí brzdových špalků na ráfek,
neporušenost lanek a brzdových hadiček,
kontrola úniku brzdové kapaliny a čistoty
brzdových kotoučů, dotažení brzdových pák
a třmenů
5. Výplety a pláště
kontrola utažení výpletů v rámu a vidlici
(matice, rychloupínáky), vůle ložisek
nábojů, dotažení drátů výpletů a házivost,
či opotřebení ráfků (nejezdit s uvolněnými
dráty a házejícím a nebo probrzděným
ráfkem), nahuštění plášťů na předepsaný
tlak a kontrola jejich poškození (nepoužívat
pláště např. s poškozenou bočnicí, patkou
a nebo s příliš sjetým dezénem)
6. Odpružená vidlice
a tlumič (pokud je jimi

kolo vybaveno)
kontrolní úkony a nastavení
podle návodu k použití
konkrétního typu a modelu

3. GARANČNÍ PROHLÍDKA

Po ujetí cca 100 km a nebo nejpozději do
1 měsíce od zakoupení jízdního kola
je nutno absolvovat garanční prohlídku
nového kola v servisu. Přesný datum si
dohodněte se servisem.
Důležité! Vynechání garanční prohlídky může
mít za následek vážné poškození Vašeho
kola a neuznání případné reklamace.

4. ROČNÍ PROHLÍDKA

Důrazně doporučujeme absolvovat min.
1x ročně kontrolu a servis Vašeho jízdního
kola v odborném cykloservisu, např. formou
předsezónní prohlídky v zimním období.
Informujte se včas o možných termínech
a případných akcích na tyto prohlídky u nás.
Důležité! Neobávejte se nás zeptat na
vše, týkající se provozu a údržby jízdního
kola. Rádi Vám poradíme!

5. PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA PŘI
PROVOZU JÍZDNÍHO KOLA

1. Doporučujeme provádět úkony uvedené
v části “Záběh jízdního kola” před každou
jízdou.
2. Pravidelně jízdní kolo umývejte a čistěte.
Nepoužívejte na mytí vysokotlaké mycí
zařízení (Wap a podobně).
3. Udržujte čistý a namazaný řetěz
(využijte k tomu určená maziva). Běžná
životnost řetězu 1000 až 1500 km se
zanedbáním údržby výrazně zkracuje.
Kontrolujte "vytažení" řetězu (speciální
měrkou a nebo návštěvou v servisu). Řetěz
včas vyměňte za nový.
4. Kontrolujte stav brzdových špalků nebo
destiček a zajistěte jejich včasnou výměnu.
Vliv má hlavně počasí.
5. Udržujte odpruženou vidlici a tlumič podle
návodu výrobce. Zejména dbejte na čistotu
vnějších kluzných ploch, mazání vnějších
těsnění silikonovým mazivem a dodržujte
předepsaný interval pro doplnění či výměnu
maziva a náplní vidlice. Ten se liší podle
typu i výrobce a je dán návodem k použití
konkrétní vidlice či tlumiče.
Důležité! Pokud máte nějakou nejasnost
týkající se údržby Vaší odpružené vidlice nebo
tlumiče, kontaktujte nás.
Zanedbání předepsané údržby z Vaší strany,
je důvodem odmítnutí reklamace špatné
funkce, vůle a pod.

6. CO MÍT S SEBOU NA KOLE

Nářadí na snadnější opravu defektu (duše,
mont-páky, hustilka), multiklíč, světla, láhev
s nápojem.
Především dobrou náladu a ohleduplnost
k ostatním!
Pokud kolo provozujete na běžných
komunikacích nebo cyklostezkách je nutné,
aby mělo povinnou výbavu podle platných
zákonů ČR (zejména odrazová světla a pod.)
Rádi Vám poskytneme potřebné informace.
Doporučujeme mít na hlavě bezpečnostní
přilbu. Přilba je povinná pro děti do 18 ti let.

