NÁVOD NA POUŽITIE SKLADACIEHO BICYKLA

AUTHOR SIMPLEX

Ďakujeme Vám za zakúpenie skladacieho bicykla Author Simplex.
Pred prvou jazdou na tomto bicykli si skúste nacvičiť jeho rozloženie a zloženie. Postupujte
opatrne krok za krokom. Nacvičenie zloženia a rozloženia je dôležité pre Vašu bezpečnosť
a potešenie z jazdy. S trochou cvičenia budete schopný zložiť Váš bicykel za 15 sekúnd alebo aj
menej.
Prajeme Vám šťastnú cestu.
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BEZPEČNOSŤ
Pred vašou prvou jazdou sa presvedčte , že váš bicykel bol skontrolovaný a nastavený vašim
predajcom. Týmto sa na bicykel vzťahuje záruka vyplývajúca z priloženého záručného listu
a môžete si byť istý, že váš bicykel je optimálne nastavený pre bezpečnú jazdu. Pred každou
jazdou skontrolujte, či sú všetky západky a rýchloupínacie západky riadne zaistené.
Taktiež skontrolujte správnu funkciu bŕzd a tlak v pneumatikách.
- Ak je niektorá časť Vášho bicykla poškodená alebo západky na ráme a stĺpiku riaditiek nie je
možné riadne zaistiť, na bicykli nejazdite a nechajte si ho nastaviť u vášho predajcu.
- Súčet hmotností jazdca a batožiny nesmie presiahnuť 105 kg.
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POPIS BICYKLA

1. Riadítka
2. Predstavec
3. Stĺpik riaditiek
4. Západka na stĺpiku riaditiek
5. Pedále
6. Prevodník
7. Reťaz
8. Rýchloupínacia objímka sedlovky
9. Sedlovka
10. Rozkladacia rámová trubka

NÁVOD NA ROZLOŽENIE BICYKLA
krok 1
Pred rozložením sa postavte na tú stranu bicykla, na ktorej je reťaz. Reťaz a kľuka budú pred
vami.
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krok 2
Rozložte rám: vyklopte prednú a zadnú polovicu rámu od seba.

krok 3
Zamknite západku: zasuňte jej páčku dovnútra smerom k rámu. Na jej zatvorenie by mala stačiť
sila 6 kg.

krok 4
Uzatvorte poistný háčik západky. V zatvorenej polohe poistný háčik zabraňuje západke
v otvorení. (Poistný háčik môže byť na vašom modeli v inej polohe, ako je zobrazené.)

krok 5
Preklopte stĺpik riaditiek hore do zvislej polohy.
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kroky 6-8
krok 6: Zatlačte západku stĺpika riaditiek smerom dovnútra, až s cvaknutím zapadne.
krok 7: Otočte poistný háčik tak, aby zaistil západku stĺpika.
krok 8: *Poznámka: Na tomto stĺpiku je možné nastaviť výšku riaditiek, maximálne však po
označenie maximálnej výšky vysunutia.

krok 9
Uvoľnite rýchloupínaciu páčku sedlovky a zdvihnite sedlo do požadovanej výšky. Pritiahnite
rýchloupínaciu páčku sedlovky. Nenastavujte sedlovku nad rysku označujúcu maximálne
vysunutie sedlovky.

krok 10
Preklopte sklápací pedál do vodorovnej polohy. Pozor: Nepricviknite si prsty.

krok 11
Týmto je bicykel pripravený na jazdu. Užite si bezpečné jazdy.
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NÁVOD NA ZLOŽENIE BICYKLA
krok 1
Pred zložením sa postavte na tú stranu bicykla, na ktorej je reťaz. Reťaz a kľuka budú pred vami.
kroky 2-4
krok 2: *Poznámka: Na tomto stĺpiku nie možné nastaviť výšku riaditiek.
krok 3: Otočte poistný háčik von od západky stĺpika riaditiek.
krok 4: Otvorte západku stĺpika riaditiek tak, že ju odtiahnete von od stĺpika

krok 5
Preklopte stĺpik do zloženej polohy, riaditká rovnobežne s predným kolesom. Zaistite, aby predné
koleso zostalo rovnobežne s rámom. Pri správnom zložení by mali riaditká dosadnúť presne pod
náboj kolesa.
* Poznámka: Na niektorých modeloch sa stĺpik riaditiek skladá smerom von.

krok 6
Uvoľnite rýchloupínaciu páčku sedlovky. Spustite sedlovku dolu. Otočte sedlo o 45 stupňov
doľava. Zatvorte rýchloupínaciu páčku.
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krok 7
Otočte kľukami tak, aby ľavá kľuka smerovala vpred a dolu pod uhlom 45 stupňov.

krok 8
Uvoľnite poistný háčik západky. (Poistný háčik môže byť na vašom modeli v inej polohe, ako je
zobrazené.)

krok 9
Uvoľnite západku na ráme.

krok 10
Zložte rám napoly tak, že prednú a zadnú polovicu preklopíte k sebe, aby obe kolesá boli
zarovno.
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krok 11
Na modeloch vybavených zamykacím systémom Magnetix ™ by dvojica magnetov (na ľavej
prednej vidlici a pravej zadnej vidlici) mali byť zarovno. Pokiaľ nie je, skontrolujte, či je bicykel
správne zložený.
Nesprávne zloženie: Sedlo nie je v správnej polohe a naráža do stĺpika riaditiek.

krok 12
Preklopte sklápacie pedále do zloženej polohy: vnútro tela pedálu potiahnite v smere od bicykla a
sklopte dolu.

krok 13
Bicykel je teraz pripravený na prepravu alebo uloženie.

NASTAVENIE ZÁPADKY NA RÁME
Váš bicykel by mal byť dodaný s riadne nastavenou západkou na ráme. Bude však potrebné
západku pravidelne nastavovať, aby stále optimálne fungovala. Na hliníkovom ráme vyžaduje
otvorenie a zatvorenie západky silu približne 5–6 kg.
Upozornenie: Ak si nie ste istý správnym nastavením, dopravte svoj bicykel k odbornému
nastaveniu ku kvalifikovanému servisnému technikovi bicyklov.
krok 1
Nastavte svorník západky tak, aby sa západka otvárala a zatvárala správnou silou (5-6 kg na
hliníkovom ráme). Západku pritiahnite otočením svorníku proti smeru hodinových ručičiek (von
z matice) a povolíte v smere hodinových ručičiek. Pootáčajte svorníkom vždy o 1/16 otáčky, až
kým nebude západka riadne nastavená.
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krok 2
Páčku západky pravidelne premazávajte, aby fungovala hladko.
Pozor: Niektoré mazivá môžu narušiť lak rámu a zoxidovať rám alebo závesy rámu. Kvalitné
mazivo vám doporučí váš servisný technik.

Upozornenie: Na správnom nastavení západky rámu závisí vaša bezpečnosť. Príliš napevno
alebo naopak voľne nastavená západka môže spôsobiť úraz cyklistu alebo poškodenie závesu
rámu. Západku kontrolujte pred každou jazdou.

NASTAVENIE ZÁPADKY NA DURALOVOM STĹPIKU RIADITIEK
Váš bicykel by mal byť dodaný s riadne nastavenou západkou stĺpika riaditiek. Bude však
potrebné západku pravidelne nastavovať, aby stále optimálne fungovala. Riadne nastavená
západka vyžaduje na otvorenie a zatvorenie silu približne 3–5 kg.
Upozornenie: Upozornenie: Ak si nie ste istý správnym nastavením, dopravte svoj bicykel k
odbornému nastaveniu ku kvalifikovanému servisnému technikovi bicyklov.
krok 1
Niekoľkokrát po sebe otvorte a zatvorte západku stĺpika, aby ste zistili, či potrebuje nastaviť.
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krok 2
Západku pritiahnete otočením svorníka proti smeru hodinových ručičiek (von z matice) a
povolíte v smere hodinových ručičiek. Pootáčajte svorníkom vždy o 1/16 otáčky, až kým nebude
západka riadne nastavená.

krok 3
Nastavte západku tak, aby sa otvárala a zatvárala silou 3-5 kg.

krok 4
Páčku západky pravidelne premazávajte, aby fungovala hladko.
Pozor: Niektoré mazivá môžu narušiť lak rámu a zoxidovať rám alebo závesy rámu. Kvalitné
mazivo vám doporučí váš servisný technik.
Upozornenie: Na správnom nastavení západky stĺpika riaditiek závisí vaša bezpečnosť. Príliš
napevno alebo naopak voľne nastavená západka môže spôsobiť úraz cyklistu alebo poškodenie
závesu rámu. Západku kontrolujte pred každou jazdou.
Prajeme Vám šťastnú cestu.

UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3, 913 11 Trenčinske Stankovce
e-mail: author@author.sk, www.author.sk

10

