UPORABNIŠKI
PRIROČNIK

OBVEZNOSTI PRODAJALCA
Internetna prodaja: V primeru prodaje preko spletnih kanalov je prodajalec obvezan
pripraviti kolo v skladu s temi priporočili.
Stranke, ki kupijo kolo preko interneta, lahko uveljavljajo svoje pravice iz naslova
proizvajalčeve garancije brezplačno samo na mestu nakupa.

PREDPRODAJNE AKTIVNOSTI
Prodajalec je dolžan predati kolo kupcu v brezhibnem stanju in pripravljeno za takojšnjo
uporabo. Pred tem mora prodajalec izvesti spodnje predprodajne postopke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razpakiranje kolesa
Namestitev in pritrditev pedal
Namestitev in pritrditev krmila v položaju, primernem za vožnjo
Privijanje in zategovanje vseh vijakov
Preverjanje delovanja luči in namestitev koles
Prilagajanje zavor in prestav

Pritegovanje naper in centriranje koles po potrebi
8. Polnjenje zračnic z zrakom na primeren tlak
9. Odstranjevanje madežev in umazanije s površin kolesa
10. Popolno izpolnjevanje podatkov v dokumentih in garancijskem listu.
Pri nakupu mora zgoraj navedena dejanja opraviti prodajalec.
Kupec potrjuje, da so bila omenjena dejanja opravljena.

Okvir
Sedež
Sedežna opora
Objemka sedežne opore

Sedežna cev
Zadnji amortizer
Vrtišče
Zgornja cev zadnjega trikotnika
Rocker
Menjalnik
Verižniki/kaseta
Žica in bovden menjalnika
Zadnji menjalnik
Spodnja cev zadnjega trikotnika
Kolesca menjalnika
Zadnje kolo
Veriga

Ročaj
Krmilo
Opora krmila 7 distančniki
Galava okvirja
Zgornja cev
Glavna cev
Pletenica / cev zavore

Vilica / Vzmetena vilica
Prednje kolo
Plašč
Obroč
Ventil
Zavora / kolutna zavora
Rotor zavore
Napera
Gonilka
Pogonski sklop
Verižniki
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Pletenica / žica zavore

Prednja luč z odsevnikom
prtljažnik
Zadnja luč /
odsevnik

el. napeljava
Zavora / čeljust zavore
Blatnik
Vilica (vzmetena)

Verižnik / verižniki

Nosilec / opora blatnika
Pritrditev kolesa
Prednja os

Opora kolesa
Pedalo
odsevnik na pedalu
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Obroč

Ta priročnik vam omogoča, da pripravite kolo za vožnjo in nudi informacije za varno uporabo.

Spoznali boste, kako prilagoditi nekatere dele kolesa, kot so sedež, krmilo in vzmetenje, vašim individualnim potrebam. Spoznali boste način prilagoditve zavor in pogona, da bodo ti
sklopi delovali brezhibno in brez napak. Seznanili se boste tudi s primernim načinov vzdrževanja kolesa, skrbjo za kolo in z manjšimi popravili, s katerimi se odpravi manjše napake.
Pri vsaki od operacij je označeno, ali je dejanje mogoče izvesti z osnovnim orodjem ali je bolje, da kolo pregledajo na profesionalnem servisu.
Želimo si, da vam bo kolo pomenilo več kot samo transportno sredstvo.Naša želja je, da postane, če že ne način življenja, vsaj način preživljanja prostega časa, sprostitve in zdravega
življenja.
Verjamemo, da vam bo vožnja s kolesom omogočila pogostejši stik z naravo, morda celo postane vaš hobi in življenjska strast.

Želimo vam prijetno vožnjo - KROSS S.A.

Ta simbol pomeni, da je lahko vaše življenje ali zdravje v nevarnosti, če NE
upoštevate spodnjih navodil in situacij, ki so v njih opisane.

!

Ta simbol vas opozarja na dejanja, nevarna za okolje.

i

Vse informacije, ki si zaslužijo posebno pozornost uporabnika.

TIPI KOLES IN NJIHOVA UPORABA

GORSKA (ekstremni MTB, MTB XC,MTB) – vsestranska kolesa, zasnovana za vožnjo po hribovitih in gorskih terenih. Ta kolesa nudijo dober nadzor pri vožnji po različnih
podlagah. Široki plašči in vzmetenje nudijo udobje in varnost. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega 115 kg
(kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 100 kg.
CESTNA (Race) – lahka, namenjena hitri vožnji in tekmovanjem na asfaltnih cestah. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne
presega 115 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 100 kg.
MESTNA IN CLASSIC – namenjena varni vožnji po mestnih ulicah in urbanih okoljih. Združujejo udobje in funkcionalnost. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so
zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega 125 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 105 kg.
KROS IN COMFORT – univerzalna in večnamenska. Primerna za vožnjo po makadamskih in asfaltiranih cestah in poteh. Kolesa segmenta cross in comfort so primerna tudi za
izlete s prijatelji. Oblikovana so za vožjno po mestih in okolici. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega 125 kg (kolesar
+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 105 kg.
TREKING – Primerna za trde podlage vseh vrst. Združujejo udobje v vožnji in dinamičnost. Imajo močne okvirje in 28-palčna kolesa. S tem vam omogočajo hitro premagovanje razdalj, tudi
ko podlaga ni asfaltirana cesta. Položaj na kolesu je udoben in omogoča večurne vožnje. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega
125 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 105 kg.
JUNIOR, OTROŠKA – oblikovana za otroke in mladostnike, da bi jim zagotovili udobje in varnost pri vožnji. Ta vrsta koles, predvsem pa njihove zavore, so zasnovane za največjo
obremenitev, ki ne presega 45 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 32 kg. UTILITY (Lilly / Metz)- Utility kolesa so zasnovana na način, ki
upošteva funkcionalnost uporabe v mestu. Zahvaljujoč lahki konstrukciji so hitra, udobna in tudi elegantna prevozna sredstva.
Zadnji prtljažnik, integriran z okvirjem, bo nosil vse stvari, ki jih potrebuje mestni uporabnik.
ORIGINALS (Virginia / William) – oblikovana z mislijo na prva kolesa, ki so se uporabljala v mestih.
To so klasike, ki združujejo funkcionalnost z uglajenim ultra retro videzom. Kolesa segmenta originals so prava izbira za tiste, ki se želijo po mestu voziti v stilu.
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CLASSIC (Madison) – Kolo Madison, osnovano z mislijo na klasične modele 50-ih, ja unikatna kombinacija stila in ergonomije. Občutite veselje do vožnje s kolesom in občudovanje
začudenih mimoidočih.
COMFORT (Pave) – Kolesa Pave so zasnovana posebej za rekreativno uporabo. Njegova konstrukcija zagotavlja udobje v vožnji po betonskih džunglah, po parkovnih in gozdnih poteh.
CRUISER (Sanibel / Bowman) – Modela Sanibel in Bowman sta bila zasnovana po vzgledu na kolesa za križarjenje na plaži iz 30. let XX. stoletja. Široki plašči, udobni sedeži in pokončen
položaj vam omogočajo občudovanje okolice med vožnjo in vam dajejo občutek, da ste na dopustu, čeprav se vozite po mestu.
JUNIOR (Sanibel Jr. / Bowman Jr. / Kevin / Winnie / Pave Jr.) - Junior kolesa so manjše različice koles Cruiser in Comfort, enako udobna in lepa.Vsako elegantno dekle in trendi fant se
bosta ponosno vozila na svojem kolesu.
KIDS – (Annie / Gilbert / Sanibel Kid / Bowman Kid) – Otroška kolesa linije kids so klasična, retro kolesa za najmlajše kolesarje. Ne samo odrasli, ampak tudi njihovi otroci imajo lahko
retro, elegantno kolo.
POZOR:Linije koles: Originals / Classic / Comfort / Cruiser, predvsem njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega 125 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža
kolesarja in tovora skupaj ne sme presegati 105 kg.
Linije koles: Junior / Kids, predvsem njihove zavore, so zasnovane za največjo obremenitev, ki ne presega 45 kg (kolesar+kolo+tovor), pri čemer teža kolesarja in tovora skupaj ne sme
presegati 32 kg.
POZOR: Kot pri vsakem športu, tudi pri kolesarjenju obstaja nevarnost poškodb in škode. Uporabnik se mora zavedati obstoječih tveganj pri uporabi kolesa. Cestno prometne predpise je
treba poznati in jih vedno upoštevati. Pravilno vzdrževanje in uporaba kolesa glede na predvideno uporabo, sta obveznost uporabnika in zmanjšujeta nevarnosti nesreče. Pravilno
vzdrževanje kolesa zagotavlja ohranitev originalnih delovnih in varnostnih parametrov. Ne glede na uporabo kolesa, kolesarjenje vedno prinaša nekatera tveganja in nevarnosti. Vedno
nosite ustrezno prilagojeno in dimenzionirano zaščitno čelado.
POGOJI ZA UPORABO IN SHRANJEVANJE
• Kolo ni namenjeno za daljše shranjevanje na prostem(največ 12 ur);
• Kolesa ne smete uporabljati in shranjevati na mestih, kjer je fin pesek;
• Kolo je treba hraniti v suhem prostoru pri sobni temperaturi (ne v mrzli, vlažni notranjosti);
• Kolo je treba hraniti ločeno od produktov, ki povzročajo korozijo (pesticidi, kisline, topila, baterije) in nikakor na mestih z visoko vsebnostjo soli (na primer na plaži).
Za uporabo v prometu mora biti kolo opremljeno v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državi, v kateri se kolo uporablja.
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i Predlogi proizvajalca v zvezi z varno uporabo koles:
1. Pred začetkom vožnje zmeraj preverite tehnično brezhibnost kolesa::
• Pravilno delovanje zavor;
• Upoštevajte razpon vrednosti tlaka, ki ga je določil proizvajalec in je naveden na stranskem delu plaščev; plašč mora biti vedno nameščen v skladu s smerjo, ki je navedena na
stranskem delu (puščica kaže smer vrtenja); stanje plaščev, pojav deformacij, trganja, tesnost spoja med plaščem in obročnikom;
• Namestitev obročnikov, položaj in pritrditev krmila in opore krmila (ne smeta se vrteti);
• Namestitev sedeža (ne sme se premikati);
• Delovanje luči (v primeru, da bi vožnja lahko potekala v zmanjšani vidljivosti in temi)
• Delovanje zvonca
• Obraba obroča – če varnostni utor na straneh obroča postane neviden, je treba obroč zamenjati (velja za aluminijaste obroče z utorom), ne pozabite, da trenje, ki nastane med
zaviranje, povzroči obrabo obroča. Ko utor na obroču doseže kritično točko, se lahko obroč pod pritiskom plaščev prelomi. Obrnite se na svojega prodajalca ali serviserja in ga
povprašajte o preverjanju stanja debeline obroča, najkasneje takrat, ko boste uporabili drugi komplet zavornih oblog (velja tako za platišča z utorom in brez njega).

•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pravilen stik zavornih oblog z obročem (simetrično delovanje obeh oblog, njihova obraba, ustrezna oddaljenost oblog od obroča
Obroč brez utora mora imeti na stiku z zavorno oblogo debelino stene najmanj 1,2 mm, če je manjše, je treba obroč zamenjati.
Priporočamo, da med vožnjo s kolesom vedno uporabljate zaščitno čelado.
Med vožnjo vedno držite krmilo z obema rokama.
Ne lovite avtomobilov ali drugih vozil.
Izogibajte se močnemu zaviranju.
Upoštevajte cestno prometne predpise.
Na kolesu nikoli ne smeta biti dve osebi (ne velja za tandem kolesa in uporabo otroških sedežev).
Da bi bila uporaba kolesa vidna tudi drugim udeležencem v prometu, mora biti kolo vedno opremljeno s sprednjimi in z zadnjimi lučmi ter odsevniki.
Odsevni trakovi morajo biti prisotni na obeh kolesih.
Med vožnjo v dežju je treba biti še posebej pozoren, saj se zavorna pot podaljša, oprijem plaščev s podlago pa je v takih razmerah veliko slabši.
Izogibajte se vožnji po blatu.
Med vožnjo s kolesom ne nosite ohlapnih oblačil.
Kolo je treba sistematično pregledovati, da bi ugotovili obrabo komponent (tj. plaščev, obročev, zavornih oblog, ohlapnih spojev v krmilnem ležaju in ostalih ležajih) in morebitne
poškodbe. Takšno preverjanje zagotavlja varnost in preprečuje nesreče, padce, poškodbe in podaljšuje življenjsko dobo kolesa.

POMNITE
Kot vsi mehanski elementi je kolo podvrženo obrabi in znatnim obremenitvam.Različni materiali in elementi kolesa se lahko na različne načine odzovejo na stres in utrujenost materiala.Če
je konstrukcijsko določena odpornost dela kolesa presežena, se lahko poškoduje, kar lahko povzroči poškodbe uporabnika.Če se na območjih velikih obremenitev pojavijo zlomi, praske ali
kakršna koli sprememba barve, to pomeni, da je elementu potekla obstojnost in ga je potrebno zamenjati.Velja predvsem za: okvir, vilico, oporo sedeža, zavore (ročice, sponke, rotorje,
obloge, kable, cevi), verigo, pedale, gonilke, os pogona in obroče, zato je priporočljivo redno preverjati te elemente.
14. Otroci, mlajši od 12 let, naj vozijo kolo le v spremstvu odraslega, starša ali skrbnika.
15. Vožnja s kolesom po zaužitju alkohola in pod vplivom drog je nevarna in po zakonu prepovedana.
16. Otroke je treba prevažati v posebej oblikovanih in trdno nameščenih kolesarskih otroških sedežih, pri čemer mora oseba, odgovorna za prevoz, zagotoviti zaščito za vzmeti, ki so
potencialno prisotne v sedežu, da se prepreči stiskanje prstov.
17. Priporočljivo je opraviti popravila in preglede pred sezono na pooblaščenem servisu.
18. Za komponente, ki so kritične za varnost, je treba uporabljati samo originalne nadomestne dele, velja za vilico, krmilo, okvir, oporo sedeža, oporo krmila, zavore, verigo, pedala, os
pogona, obroče in sete koles.
19. Priporočljivo je, da ste med vožnjo pri spustih še posebej previdni.
20. Priporočamo, da slog vožnje prilagodite vrsti vašega gorskega kolesa (kolesa za spust, kros gorska kolesa, itd.)
21. Pri namestitvi kolesarske opreme priporočamo, da upoštevate navodila za namestitev teh dodatkov ali pa se za pomoč obrnete na prodajalca ali pooblaščeni servis.
22. Preden otrok začne kolesariti, naj ga starši poučijo o pravilni uporabi kolesa, predvsem o varni uporabi nožne zavore.
23. Če uporabljate aerodinamični podaljšek krmila, se morate zavedati, da sta krmiljenje kolesa in zaviranje veliko težja in je pri tem treba biti še posebej previden.
24. Pri menjavi pedal, plaščev, zračnic, ščitnikov ali gonilk (z vrsto, ki se ne uporablja pri danem kolesu) je treba upoštevati, da mora biti najmanjša razdalja med robom plašča in blatnikom
ter osjo pedal večja od 89 mm za cestna in otroška kolesa ter večja od 100 mm za gorska in mestna kolesa.Pomaga pri izogibanju trka stopala s kolesom med zavijanjem.
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POMNITE
Zaradi posebno škodljivih lastnosti za okolje je treba izrabljene baterije oddati na odlagališče elektronskih odpadkov ali v najbližji smetnjak za komunalne odpadke,
označen s tem znakom.
Rabljene dele kolesa je treba ločiti in jih shraniti v posode za recikliranje. Vse dele kolesa je treba namestiti s predlaganimi navori, navedenimi na samih delih, ali, če
deli nimajo oznak, v skladu s seznamom zateznih navorov, navedenim v tem uporabniškem priročniku.
Kolesa Kross in Le Grand je treba uporabljati v skladu s predvideno uporabo, ki jo določi proizvajalec. Med vožnjo s kolesom je prepovedana uporaba kakršnih koli priključkov ali prikolic.
Sprejemljiva je uporaba otroških sedežev s kolesi, opremljenimi s prtljažnikom, pod pogojem, da skupna teža sedeža in otroka ne presega največje nosilnosti prtljažnika in sprejemljive
skupne teže, opredeljene v tem uporabniškem priročniku. Vsaka razpoka, udrtina, upogib, praska ali sprememba barve delov, izpostavljenih obremenitvam, lahko pomeni, da je bila
življenjska doba tega dela morda presežena. V tem primeru predlagamo takojšen obisk pooblaščenega servisa za pregled ali zamenjavo dela, sicer se lahko nenadoma uniči in povzroči
telesne poškodbe kolesarja.
Kolesa Kross in Le Grand niso namenjena otrokom, mlajšim od 3 let.

Kolesa s kolesi, manjšimi od 20 palcev premera, niso odobrena za vožnjo po javnih cestah, pri njihovi uporabi je treba biti še posebej previden, da se izognete padcem ali trčenjem,
ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika in drugih posameznikov.
OPOZORILO
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predloge v uporabniškem priročniku.Varnostni pogoj je pravilna uporaba, namestitev in odsotnost modifikacij
na delih kolesa. Vedno se obnašajte premišljeno in previdno.Ta izdelek ni bil zasnovan za ekstremne vožnje po strminah, skoke ali kakršno koli agresivno
vožnjo. Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči poškodbe delov kolesa ali telesne poškodbe. Pred uporabo izdelka preberite uporabniški priročnik. Zgornja
oznaka velja za vse komponente, uporabljene na kupljenem kolesu.

i

SESTAVLJANJE KOLESA
V primeru kolesa z oporo krmila tipa MIS (namestitev z zagozdo):
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1. Kolo in nanj pritrjene elemente vzemite iz škatle (sedež, košara, pedala, krmilo, kolesa in blatniki). Krmilo ločite od okvirja tako, da odstranite pritrdilne trakove.
Vstavite spodnji del opore krmila v krmilno cev vilice tako, da ni vidna črta, ki označuje najvišjo možno pozicijo. Zategnite oporo z navornim ključem z vrednostjo navorov,
navedenih v tem priročniku, in nastavite krmilo pravokotno na os kolesa. Sl. 1
2. Pred začetkom namestitve koles odpnite čeljusti sprednje zavore.
3. Če želite to narediti, povlecite čeljusti drugo proti drugi in izvlecite kolenski sklep ("cev") iz napeljave. Sl. 2
4. Kolo postavite v nosilce osi, ga enakomerno nastavite na navpično os vilic, privijte matici z navori, določenimi v tem priročniku, pri čemer ne pozabite, da mora profil
prednjega plašča potekati v skladu s smerjo vrtenja, ki je navedena na plašču. Sl. 3
5. Povežite zavorne čeljusti v obratni smeri v primerjavi s 3. točko. Sl. 4
6. Izvlecite sedež z nosilcem iz škatle. Sedežno oporo namestite v sedežno cev tako, da oznaka najmanjše vstavitve ni vidna ali se nahaja točno na robu cevi. Oporo
pritrdite s spojnimi elementi ali (odvisno od modela kolesa) z objemkami s hitrim zapenjanjem. Mehanizem objemke s hitrim zapenjanjem je pravilno zaklenjen, če
vam poskus zasuka opore okoli osi v zaklenjenem položaju ne uspe. Če delovanje sile na oporo povzroči, da se premakne, to pomeni, da objemka ni bila pravilno
zaklenjena, treba jo je odpreti, matico

na drugi strani ročice zategniti (pol obrata), ponovno zapreti in preveriti. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete željenega učinka, in sicer, ko opore v zaklenjenem
položaju ni mogoče zavrteti.
7. Pedali zategnite na gonilki z vrednostjo zateznega navora, ki je opredeljen v tem priročniku, pri čemer ne pozabite, da imajo desni in levi navoj (označeno na osi pedal L
in R).
8. Če je model kolesa, ki ga sestavljate, opremljena različica, in sicer je kolo opremljeno z blatniki in lučmi, se je treba spomniti, da je treba kolo pred namestitvijo opreme
namestiti. Če želite to narediti, najprej odstranite blatnik s kolesa in ga z vijakom namestite skupaj z lučjo, tako da ju namestite v luknjo v vilici.
9. Če je kolo, ki ga sestavljate, različica brez blatnikov in luči, je namesto luči nameščen bel odsevnik, Sl. 6.
10. Če ima kolo vzmeteno vilico, sta blatnik in prednja luč nameščena na nosilcu, ki se nahaja na sprednjem delu vilice.
11. Če ima kolo na krmilu pritrjene rogove, jih je treba namestiti na koncih krmila, vzporedno drugega z drugim. Priporočen nagib rogov je prib. 45 stopinj glede na
podlago. Po nastavitvi je treba rogove krmila zategniti s silo navora, določeno v tem priročniku, Sl. 7.
V primeru kolesa z oporo krmila tipa TDS (A-head):
1. Kolo in pritrjene elemente vzemite iz škatle.
2. Krmilo ločite od okvirja tako, da odstranite pritrdilne trakove.
3. S 6 mm ali 5 mm imbus ključem odvijte vijake prednje ploskve opore krmila in krmilo postavite v tako ustvarjen prostor, točno na sredino njegove dolžine, vzporedno
tlemi. Nato zategnite prednjo ploskev opore krmila z imbus ključem 4 mm ali 5 mm s silo zateznega navora, določeno v tem priročniku.
4. Naslednji koraki postopka sestavljanja se ponovijo kot pri kolesu z oporo krmila MTS.
Če ta priročnik ne vključuje navodil za namestitev ali odstranitev katerega koli dela kolesa, se obrnite na našo ekipo za podporo, ustrezne informacije lahko najdete tudi na
spletnih mestih proizvajalcev različnih komponent.

Sl. 1: Nastavitev krmila

Sl. 2: Odpenjanje čeljusti zavore

Sl. 3: Namestitev kolesa

Sl. 5: Namestitev opore sedeža

Sl. 6: Namestitev odsevnika

Sl. 7: Namestitev rogov na krmilo

Sl. 4: Zapenjanje čeljusti zavore

SI
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SEDEŽ

Nastavitev sedeža je ena od najpomembnejših nastavitev, ki jo mora opraviti uporabnik kolesa. To prilagoditev mora uporabnik
opraviti po nakupu. Sčasoma (kot se spreminjajo višina, sile, kolesarjenje) se lahko nastavitev sedeža spremeni. Prilagoditev vpliva
na udobje in položaj med vožnjo ter na silo pritiskanja na pedala. Sedež je mogoče nastaviti v treh ravninah:

Višina

Sl. 8: Regulacija višine sedeža

Nastavi se z vstavljanjem in izvlečenjem sedežne opore iz okvirja, Sl. 8. Ne pozabite, da mora biti opora sedeža v okvir vstavljena
najmanj 2,5 x premer cevi opore in ne sme biti izvlečena nad oznako maksimalne višine.
• Sedite na kolo,
• Postavite peto na en pedal,
Sl. 8.1.
• Nastavite gonilko tako, da je v najnižjem položaju,
• Sedež je pravilno nameščen, če je pri tem vaša noga skoraj maksimalno iztegnjena. Vendar pa se na sedežu ne smete nagibati, da bi dosegli pedal ali
dvignili peto z njega. Sl. 9
Po opravljeni nastavitvi preverite, ali je sedež poravnan v vzdolžni osi kolesa. Na koncu sledite vrednostim zateznih navorov, navedenih v tem uporabniškem
priročniku, in privijte vijak ali objemko za hitro zapenjanje. Sl. 10. Oporo za blaženje udarcev je treba nastaviti z vijakom 1, ki se, obrnjen v levo odvije in se s
tem zmanjša trdota. Z obračanjem vijaka 1 v desno povečamo trdoto blaženja. Sl. 8.1.

Naprej - nazaj in gor in dol

Sl. 9: Primerna višina sedeža

Te nastavitve so posledica individualnih preferenc in konstitucijskih značilnosti kolesarja. Vendar pa lahko nepravilna prilagoditev povzroči bolečine v hrbtu,
ramenih ali kolenih. Bližje krmilu je sedež in nižji je njegov prednji del – večja je sila, ki jo prenašamo s pritiskanjem na pedala, mednožni predel kolesarja pa je
manj obremenjen. Vsekakor je na začetku najbolje, da sedež nastavite v nevtralen, raven položaj. Morebitne popravke je treba uvesti skupaj s pridobljenimi
izkušnjami in povečevanjem veščin. Nastavitev se izvede z namestitvijo vodil sedeža v pritrdišču, sl. 11 in sl. 12. Vijake zategnite s silo zateznega navora, ki je
vgraviran v komponento, nato pa v skladu z vrednostmi navorov, navedenimi v tem priročniku. Pri polno vzmetenih kolesih je treba paziti na minimalno
višino sedeža. Pregloboko vstavljena opora lahko med delovanjem udari v elemente zadnjega vzmetenja.
POMNITE: Pri kolesih z okvirjem iz karbona (karbonskih vlaken) je treba sedežno oporo namestiti v okvir prej, s posebno pasto (priložena vsakemu kolesu
s karbonskim okvirjem) po celotnem obodu sedežne podpore, nameščene v okvirju. Ta nanos je potreben za odpravo minimalne zračnosti na spojih med
elementi kolesa iz karbona.

KRMILO

Sl. 10. Objemka opore sedeža

i

Nastavitev višine krmila zagotavlja udobje in učinkovito pritiskanje na pedala. Višina krmila je regulirana glede na vrsto opore krmila – z zagozdo, Sl. 13, ali
A-head, Sl. 14. Preverite, katera vrsta je uporabljena na vašem kolesu. Nekatere opore krmila pri kolesih Kross in Le Grand imajo možnost regulacije kota
nastavitve. Uporabniku omogoča prilagoditev krmila njegovim potrebam.

Opora z zagozdo

Za nastavitev višine te vrste opore krmila odvijte pritrdilni vijak, ki se nahaja na vrhu opore. Z odvijanjem vijaka se zaporni klin v krmilni cevi zrahlja in opora
lahko zlahka zdrsne noter in ven. Pri nastavljanju višine krmila je treba paziti na maksimalno višino opore krmila, da ne presežete zgornjega roba opozorilne
oznake. Če ni opozorilne oznake, mora biti krmilo nameščeno tako, da ostane 6,5 cm opore znotraj cevi vilice. Ko je končate s prilagoditvijo, privijte vijak
opore z navorom 18-22 N.

Opora A-head

Pri sistemu A-head sprememba višine krmila ni mogoča. Če je potrebno višino vseeno prilagoditi, se obrnite na pooblaščeni servis. Zategovanje opore
krmila je treba izvesti enakomerno, da ne bi uničili navojev, 3 navoje naenkrat, začenši z diagonalno nameščenimi vijaki.
SI
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Sl. 11: Pritrdišče sedeža

Transport

Za nastavitev krmila in kolesa v vzdolžni osi kolesa (ali za pripravo enega od teh elementov za transport – zasuk glede na vzdolžno os) pri opori z zagozdo,
je treba popustiti pritrdilni vijak na vrhu opore v sistemu A-head in zatezne vijake na zadnji strani opore. Vijake zategnite s silami zateznega navora,
navedenimi v tem priročniku. V sistemu A-head ne odvijte vijaka, ki se nahaja na vrhu opore, ker se ta uporablja za regulacijo krmilnih elementov, in sicer
krmilnega ležaja.

Preverjanje

Med uporabo kolesa se lahko v krmilnem ležaju pojavi zračnost. Za prepoznavanje tega pojava je potrebno pritisniti sprednjo zavoro in prste druge roke
pritisniti ob sklop krmilnega ležaja ter premikati kolo naprej in nazaj. Če se pojavi gibanje med sklopom krmilnega ležaja in oporo krmila ali glavo okvirja,
morate kolo odpeljati na pooblaščeni servis, da opravijo nastavitve.

Sl. 12: Prilagoditev lege sedeža

Prestavne ročice

Sklop prestavne ročice / zavore nastavite pod kotom 45 stopinj glede na podlago.
Vrtljive prestavne ročice naj bodo nastavljene tako, da so številke prestav vidne v vseh položajih.

BLAŽENJE UDARCEV

450

Funkcijo blaženja udarcev zagotavljajo številni elementi. V večini primerov se njihovo delovanje lahko prilagodi.

Plašči

Odvisno od količine zraka, ki se tlači v zračnice ali plašče (v sistemih brez zračnic), lahko kolo bolj ali manj gladko premaga neravne terene. Najnižja in najvišja
vrednost tlaka sta navedena na stranskem delu plaščev. Ne pozabite, da lahko prenizek tlak, čeprav izboljša udobje med vožnjo, hitro povzroči predrtje plašča
ali zračnice.

Sl. 13: Opora z zagozdo

Vilica

Na kolesa so lahko nameščene tako toge kot vzmetene vilice. Prvi tip nudi samo omejeno blaženje udarcev. Drugi tip pa so vilice, posebno oblikovane za
blaženje in večje udobje v vožnji. Pri vzmetenih vilicah je, odvisno od modela, mogoče izvesti le nekaj prilagoditev začetne napetosti (določanje trdote vilice),
blaženja (opredelitev, kako hitro se vilice odklonijo), dušenja blaženja (določitev, kako hitro se vilica vrne v začetni položaj). Te nastavitve se izvajajo z
enostavno dostopnimi gumbi, nameščenimi na vrhu nog vilice.
Pri amortizerjih, ki imajo kot sestavne elemente vzmeti, se vzmetenje uravnava z zategovanjem (trše vzmetenje) ali popuščanjem (mehkejše vzmetenje) matice
pritrdišča vzmeti. Drsnike nog je treba očistiti in vzdrževati z aerosolno teflonsko mastjo. Vzmetenje (vilico in zadnji amortizer) je treba nastaviti in vzdrževati v
skladu z navodili za uporabo proizvajalca teh komponent. Regulacija blaženja udarcev vilice se izvaja z gumbom, ki se nahaja v zgornjem delu nog vilice.
Obračanje gumba v smeri urnega kazalca poveča trdoto blažilnika (vožnja po ravnem terenu – utrjene poti in asfalt), z obračanjem v nasprotni smeri urnega
kazalca pa povzročimo nasproten učinek (za vožnjo po neravnem terenu). Prilagoditev zadnjega amortizerja – pri amortizerjih, ki imajo kot sestavne dele
vzmeti, zategovanje matice povzroči povečano togost vzmeti (za vožnjo po ravnih cestah).

Sl. 14: Opora tipa A-head

Pri hidravličnih amortizerjih se nastavitev izvede s pomočjo nastavitvenega gumba, pri zategovanju se poveča togost, pri popuščanju pa se zmanjša. Pri
vzmetenih oporah sedeža je treba nastavitev izvesti z imbus ključem 5 mm ali 6 mm, pri čemer zavrtite vijak, ki se nahaja na dnu opore (potem, ko oporo
vzamete iz okvirja). Zasuk v smeri urnnega kazalca poveča trdoto opore. Ne odvijte vijaka toliko, da so vidni samo 2-3 navoji na notranji strani opore – to lahko
povzroči poškodbe opore.
Sl. 15: Vzmetena vilica

!

Pri pršenju masti uporabite zaščitno masko. Ta opravila opravljajte v prezračevanem prostoru.
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Zamenjava plaščev in vilice
Plašči za kolo imajo pogosto različen zunanji premer (višina in širina plašča). Zato vedno preverite razdaljo med plaščem, okvirjem in vilico, da se prepričate, da pnevmatika ne
pride v stik s katerim koli delom okvirja ali vilice. Ne pozabite, da se najtanjši del okvirja in vilice nahaja blizu vrtišč. Če želite odstraniti kolo, boste morda morali izprazniti
zračnico, da omogočite zdrs kolesa iz nosilcev osi.
Preverjanje razdalje pri plaščih
Pozor! Uporaba plaščev, ki presegajo največjo dovoljeno velikost, predvideno za uporabo z okvirjem ali vilico, je nevarna in lahko povzroči nesrečo, resne telesne poškodbe ali celo
smrt kolesarja.
1. Odstranite ves zrak iz vilice.
2. Popolnoma stisnite vilico.
3. Izmerite razdaljo med zgornjim robom pnevmatike in spodnjim delom krone vilice. Prepričajte se, da je razdalja najmanj 10 mm. Preseganje največje dovoljene velikosti
plašča povzroči, da se spodnji del krone ob popolnem stiskanju vilice zatakne ob plašč.
4. Ponovno napolnite vilico z zrakom.
Ne pozabite, da lahko uporaba blatnika omejuje dostop. Ponovite "test primernosti plaščev", da preverite, ali je razdalja ustrezna. Po vsaki zamenjavi plaščev je treba znova opraviti
test. V primeru amortizerjev, pri katerih je vzmet glavni delovni element, se obrnite na pooblaščeni servis za izvedbo preizkusa primernosti plaščev.
Vzdrževanje vilice
Zaradi svoje zasnove vilica skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Če pa so gibljivi deli izpostavljeni vlagi in umazaniji, se lahko učinkovitost vilice po nekaj vožnjah zmanjša. Za ohranitev
odličnih parametrov, varnosti in vzdržljivosti vilice je treba vzdrževanje izvajati redno.
i
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Ne pozabite, če vzdrževanja vilic ne izvajate v skladu z navodili za vzdrževanje, to privede do preklica in ničnosti garancije.
V primeru vožnje v zelo težkih vremenskih in terenskih razmerah (npr. pozimi) svetujemo pogostejše vzdrževanje vilice, kot je določeno.
Vedno, ko opazite slabše ali spremenjeno delovanje vilice, se nemudoma obrnite na pooblaščeni servis, da opravi pregled vilice in morebitna
potrebna popravila.

Urnik vzdrževanja

po vsaki vožnji

vsakih 25 ur

vsakih 50 ur

vsakih 100 ur

Očistite potopne cevi in protiprašna tesnila
Poiščite morebitne praske na potopnih ceveh
Tesnila namažite s teflonskim oljem (npr. Brunox Deo)
Redno preverjajte zračni tlak v vilici
Preverite, ali so glavni vijaki priviti na ustrezen navor
(Nm)
1. servis
2. servis
1. SERVIS VKLJUČUJE: Pregled delovanja vilice / čiščenje in mazanje puš / napeljave in ohišja daljinskega zaklepa / nadzor vrednosti navorov na vijakih (zategovanje),
nadzor zračnega tlaka / preverjanje prask, udrtin, zlomov, upogibov in znakov obrabe vilice.
2. SERVIS VKLJUČUJE: 1.SERVIS + demontaža / čiščenje celotne vilice / mazanje protiprašnih in oljnih tesnil, mazanje celotne napeljave daljinskega zaklepa in
regulacija / zategovanje zgornjih pokrovov zračnega ventila z mazanjem, pregled puščanja zraka / kontrola / nastavitev navornih vrednosti vijakov
(zategovanja) / kontrola / nastavitev parametrov delovanja glede na osebne želje kolesarja. Informacije o lokacijah, kjer se izvajajo 1. in 2. servisi,
dobite na pooblaščenem servisu.
Prilagoditev zadnjega amortizerja
SISTEMI ZAKLEPA
Funkcija »zaklepanja« vzmetenja je zasnovana tako, da zmanjša nihanje kolesa (»dihanje«) med vožnjo, ko kolesar ne sedi na sedežu, ali med vzponi. Vilica ne sme biti 100 %
zaklenjena / blokirana. Še vedno ostaja nekaj milimetrov gibanja, kar je potrebno za delovanje sistema zaklepanja vilice. Ta sistem ščiti uporabnika, če pozabi odkleniti vilico
po vstopu na težaven teren.
Kljub navedenemu nikoli ne zaklepajte vilice med vožnjo po težkem terenu, spustu ali pri skokih. To lahko privede do poškodbe vilice zaradi
stiskanja pod velikimi obremenitvami.

SI
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ZAVORE
Kolesa Kross in Le Grand lahko uporabljajo tri vrste zavor: v osi (t.i. torpedo), kolutne (hidravlična in mehanska), Sl. 23., in obročne (V-zavora, U-zavora).
Sl. 24. Pri kolesih, ki se prodajajo za vožnjo po desni strani vozišča, desna zavorna ročica upravlja zavoro zadnjega kolesa, leva zavorna ročica pa
zavoro sprednjega kolesa. Pri kolesih, ki se prodajajo za vožnjo po levi strani vozišča, desna zavorna ročica upravlja zavoro sprednjega kolesa, leva
zavorna ročica pa zavoro zadnjega kolesa.
OPOZORILO: Pri kolesih s pestom torpedo (coaster brake) je na krmilu samo ena zavorna ročica in deluje na sprednjo zavoro.
Torpedo

Sl. 23: Disk zavore

Mehanizem v osi zadnjega kolesa omogoča zaviranje z uporabo gonilk in pedal. Za ustavitev kolesa je dovolj, da zasukate gonilke v nasprotni smeri. To vrsto
zavor sme servisirati in popravljati samo pooblaščeni servis.

Disk zavore

Pri tem sistemu so rotorji zavor nameščeni na pestih obeh koles, zavorne čeljusti pa na vilici in okvirju. Kolesar s potegom zavorne ročice, nameščene na
krmilu, povzroči stiskanje batov, ki povzročijo trenje med rotorjem zavore in zavornimi ploščicami. Nastavitev in vzdrževanje disk zavor zahteva znanje, veščine
in specializirana orodja. Ta opravila je potrebno izvajati v pooblaščenem servisu. Uporabnik lahko sam zamenja zavorne obloge. Če želite to narediti sami,
odstranite kolo, odstranite zatiče ali vzmeti, ki pritrjujejo obloge, odstranite obrabljene obloge, namestite nove zavorne obloge in nadaljujte z istimi postopki
kot pri odstranjevanju, a jih sedaj izvedite v obratni smeri. Model zavornih oblog mora biti enak kot pri kupljenem kolesu. Med menjavo zavornih oblog ne
pritiskajte zavornih ročic.
Ohranjanje čistosti zavornih rotorjev bistveno izboljša učinkovitost disk zavor in varnost vožnje.

Sl. 24: Tip zavor V-brake

Obročne zavore(V-zavore, U-zavore)

V tem sistemu zavorne čeljusti pritisnejo obloge na obroče kolesa. Razdalja med oblogami in obroči se uravnava s posebnimi vijaki na zavornih čeljustih ali s
skrajšanjem-podaljšanjem pletenice zavore. Bovden in pletenica zavore povezuje ročico na krmilu s čeljustmi, na katere je pletenica pritrjena z vijakom (5-8 Nm).
Bovdne in pletenice zavor je treba zamenjati vsaj enkrat letno oziroma vsakič, ko se na njihovi površini pojavijo zareze in prelomi. Zavorne obloge se privijačijo
na čeljusti (6-9 Nm) ali potisnejo v posebna vodila. Za zamenjavo oblog jih je treba po izvleku zatičev odviti s čeljusti ali izvleči iz vodil. Namestitev zavornih
oblog zahteva, da jih privijete na čeljusti, potem ko jih nastavite na ustrezno višino ali vstavite v vodila in ponovno namestite zatiče. Zaradi posebnih utorov,
nameščenih na njih, je obrabo zavornih oblog enostavno oceniti. Če je bila površina oblog obrabljena do točke, ko so utori popolnoma izginili, je treba obloge
zamenjati. Ker se obloge postopoma obrabljajo, je treba dolžino pletenic zavor večkrat prilagoditi. Pravilna nastavitev oblog – zagotavljanje najučinkovitejšega
zaviranja: obloge so nameščene skoraj vzporedno z robom obroča, vendar tako, da je zadnji del obloge pribl. 2 mm dlje od roba kot sprednji del. Sl. 25. Pazite, da
se obloga med zaviranjem ne dotika plašča in je po celotni površini pritisnjena na obroč. Če se zavorne čeljusti ne vrnejo same v prvotno lego, očistite in
namastite pritrdilne točke na vilici ali okvirju, ali po potrebi zamenjajte bovden in pletenico zavore.Pri pritisku, torej ob zaviranju, mora zavorna ročica ostati
ločena od krmila za najmanj 10 mm.

Sl. 25 Pravilna namestitev zavornih oblog

Bobnaste zavore

Zavorni mehanizem je vgrajen v pesto sprednjega kolesa. Zavorna sila se sproži z zategovanjem ročice na krmilu. Ta sila, ki jo prenašata pletenica in vzvod, povzroči dilatacijo zavornih čeljusti
in njihov pritisk na boben v pestu. Prilagoditev zavore se nastavi s spreminjanjem napetosti pletenice.

Preverjanje in nastavitev hidravličnih disk zavor.
Preverite cevi zavore in njihove pritrdilne točke, da ne pride do puščanja olja med pritiskanjem na zavorno ročico. Če odkrijete puščanje olja, se nemudoma obrnite na pooblaščeni
servis koles Kross, saj lahko vsako puščanje privede do nedelovanja zavor. Zavorne ročice se lahko prilagodijo velikosti roke kolesarja, kar zagotavlja optimalno učinkovitost
zaviranja. V večini primerov se nastavitev izvede z majhnim imbus ali križnim vijakom, ki se nahaja v ohišju zavorne ročice. Hidravlične zavore so opremljene z mehanizmom, ki
samodejno kompenzira obrabo oblog. Za regulacijo zavornega tlaka ali zamenjavo rabljenih oblog se obrnite na pooblaščeni servis Kross.
SI
12

Nikoli ne prevažajte kolesa s hidravličnimi zavorami s kolesi, obrnjenimi navzgor. To lahko povzroči nedelovanje zavor. Čeljusti kolutnih zavor morajo
biti zaščitene pred zdrsom s posebnim vložkom, če se kolo prevaža z odstranjenimi kolesi.

OPOZORILO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

203 mm in 180 mm disk rotorji zagotavljajo večjo zavorno silo kot disk rotorji premera 160 mm. Pred uporabo zavor se prepričajte, da imate dober
občutek za lastnosti delovanja zavor.
Bodite pozorni, da ne vstavite prstov med vrteči se rotor zavore med namestitvijo ali servisiranjem. Rotor zavore je dovolj oster, da lahko povzroči
resne poškodbe, če se prsti zataknejo med odprtine vrtečega se rotorja. Sl. 26.
Sl. 26: Zavorni rotor
Zavorne čeljusti in rotorji zavor se med delovanjem segrejejo, zato se jih med vožnjo, ali takoj po njej, ne dotikajte. To bi lahko privedlo do opeklin
na vaših prstih ali drugih delih telesa. Preden poskusite nastaviti zavoro, preverite, ali so se njeni elementi ustrezno ohladili.
V mokrem bo zavorna pot daljša. Pravočasno upočasnite in uporabljajte zavore z občutkom.
Če je podlaga mokra, bodo plašči prej izgubili oprijem in zdrsnili po podlagi. V primeru zdrsa plašča / kolesa lahko kolesar pade s kolesa. Da bi se temu izognili,
pravočasno upočasnite in uporabljajte zavore z občutkom.
Pred začetkom vsake vožnje se prepričajte, da zavore delujejo brezhibno.
2 mm
0,5 mm
Preprečite prodiranje olja ali masti v rotorje ali zavorne obloge, sicer zavore morda ne bodo delovale pravilno.
Če pride maščoba ali olje v stik z oblogami, jih je treba zamenjati.
Če pride maščoba ali olje v stik z oblogami, jih je treba zamenjati.
Če tega ne storite, lahko zavore delujejo nepravilno.
Pred vožnjo s kolesom se prepričajte, da je debelina obloge 0,5 mm ali več. Sl. 27.
Sl. 27: Debelina obloge
V primeru neprekinjene uporabe zavor lahko nastali hlapi v cevi povzročijo blokado zavor. Da bi to preprečili, za trenutek spustite zavorno ročico.

Doba prilagajanja
• Zavorni rotorji imajo dobo prilagajanja in ob koncu tega obdobja se bo njihova zavorna sila postopoma povečevala. Ne pozabite na povečano zavorno silo v primeru
uporabe zavor v obdobju prilagajanja. Podobna situacija se zgodi v primeru zamenjave zavornih ploščic ali rotorja.
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POGON

Menjalnika, tako sprednji kot zadnji, omogočata tekočo vožnjo na vsakem terenu. Da bi pogon deloval učinkovito, tiho in se počasneje obrabljal ter se prenosi
ne bi ponavljali, je razporeditev verige na verižnikih spredaj in zadaj, glej Sl. 47. Postavitev verige na določenih prestavah je dosežena z uporabo prestavnih ročic
na krmilu. Učinkovita menjava prestav je odvisna predvsem od prestavljanja in njihovega prilagajanja. Menjavo prestav je treba izvajati samo med vožnjo, med
poganjanjem pedal. V primeru zadnje osi z več prestavami (kolo brez zunanjega menjalnika) za menjavo prestav za nekaj časa prenehajte vrteti pedala in
opravite menjavo prestave, ko pogon miruje.

! Pri kolesih, ki imajo prestave v pestu, lahko menjava prestav med poganjanjem pedal povzroči poškodbe zadnjega pesta
Maksimalni doseg

Za nastavitev menjalnikov, tako spredaj kot zadaj, je treba nastaviti največji doseg vodil menjalnikov. Sl. 48 (zunanji in notranji doseg), tako da veriga ne pade
izven območja verižnikov. Ta nastavitev se izvede z uporabo vijakov za največji doseg, nameščenih na ohišjih menjalnikov (običajno označenih s črkama H in L).
V primeru pravilno nastavljenega menjalnika je vodilo menjalnika poravnano v linijo z najmanjšim in največjim verižnikom oz. zobnikom.

Prestave

Sl. 47: Pravilna uporaba menjalnikov

Nastavitev tekočega menjavanja prestav se izvede na naslednji način:
Pletenica sprednjega menjalnika mora imeti dovolj napetosti, da lahko vodilo učinkovito premika verigo med verižniki oz. zobniki. Nastavitev se lahko izvede z
vijakom, ki pritrjuje pletenico na menjalnik (5-8 Nm) ali z vijakom na ročici:
• Popustite pletenico zadnjega menjalnika;
• Namestite verigo na srednji verižnik spredaj in na najmanjši zobnik zadaj;
• Potegnite pletenico zadnjega menjalnika in ga pritrdite z vijakom (5-8 Nm), tako da se vodilna kolesca menjalnika nahajajo neposredno v ravni črti pod
najmanjšim zobnikom na zadnjem kolesu (kjer je veriga);
• Zadnji menjalnik bi moral menjavati tekoče. Manjše popravke je mogoče narediti s spreminjanjem napetosti pletenice, z vijakom na menjalniku ali ročici.

Napetost in nastavitev verige

Odvisno od pogojev in pogostosti vožnje se veriga obrablja in povečuje svojo dolžino, hkrati pa lahko poškoduje verižnike in zobnike. Da bi preverili pravilno
napetost verige, nastavite prestave tako, da se veriga nahaja na največjem zadnjem zobniku in na največjem verižniku spredaj. Nato poskusite potegniti verigo
stran od verižnika. Če veriga doseže razdaljo več kot 3 mm, jo je treba zamenjati. Za pomoč se obrnite na pooblaščeni servis. Pri kolesih s samo eno prestavo ali z
več prestavami, vgrajenimi v zadnje pesto, lahko uporabnik nastavi napetost verige s premikanjem zadnjega kolesa v kavljih okvirja.

Prilagoditev napetosti verige

Sl. 48: Zadnji menjalnik - vijaki
maksimalnega dosega
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Sl. 49: Mazanje verige

Pri kolesih z eno prestavo ali s prestavami, vgrajenimi v pesto, je treba napetost verige sistematično preverjati (njena napetost se med uporabo zmanjša).
Prevelika napetost lahko poveča napor pri poganjanju pedal in zmanjša življenjsko dobo verige. Premajhna napetost lahko povzroči snemanje verige. Pri
pravilno napeti verigi njen navpični upogib ne sme presegati 10 mm. Sl. 49.1. Napetost lahko prilagodite s premikanjem zadnjega kolesa glede na okvir.

Vzdrževanje

Sl. 49.1

Pogosto pranje in mazanje pogona bo zagotovilo dobro delovanje kolesa ter podaljšalo njegovo delovanje in
uporabnost v prihodnjih letih. Verigo, verižnike in zobnike redno brišite s krpo in jih namažite vsakih 200 km ali
pogosteje, če je veriga suha. Z menjalnikov je treba po vsaki vožnji očistiti prah in odstraniti blato. S palcem in
kazalcem pritisnite zobce vodilnih kolesc menjalnika skozi krpo in zavrtite gonilko. Vstavite krpo med zadnje
zobnike in jo premikajte naprej in nazaj. S krpo temeljito očistite menjalnike in sprednje verižnike. Zamenjajte
bovdne in pletenice vsaj enkrat na leto. Da očistite verigo, jo objemite s krpo in hkrati zavrtite gonilko.
Uporabljajte olje za verige za kolo (gosto olje – mokri pogoji, redko olje – suhi pogoji). Na vsak valjček verige
kapnite kapljico olja. Sl. 49. Objemite verigo s krpo, hkrati zavrtite gonilko in nežno obrišite odvečno olje z
verige. Pri nekaterih kolesih Kross / Le Grand je bila uporabljena rešitev, ki vključuje menjalnik, ki se nahaja v
zadnjem pestu. V tem primeru je potrebno vzdrževanje izvajati v pooblaščenem servisu.

KOLESA
Kolesa se morajo vrteti lahkotno in tekoče, plašči pa se morajo dobro prilegati po celotnem obodu obroča.

Prilagoditve
Dobro namazane in privijačene osi omogočajo vožnjo na tisoče kilometrov brez zamenjave ležajev v kolesih. Dobro centrirana kolesa bi morala tudi
dobro služiti, ne da bi bilo treba napetost napere spreminjati. Vendar pa so za izvedbo teh prilagoditev potrebne izkušnje in specializirana orodja.
Transport

Za odstranitev koles za transport je dovolj, da odpnete čeljusti obročne zavore (v primeru disk zavor niso potrebni dodatni posegi) in popustite hitri zapenjalec
ali matice, s katerimi je kolo pritrjeno na vilico ali na okvir. Nato kolo zdrsne iz ležišč.
Ko kolesa za transport odstranite, vstavite posebni vložek med zavorne obloge disk zavor. Pri ponovni namestitvi koles močno privijte (25-35 Nm) matice na
osi ali zaprite hitri zapenjalec. Zapiranje zapenjalca mora zahtevati določen napor, ko pritisnete ob nosilce osi v zaprt položaj.

Zamenjava zračnice
Zamenjava zračnice se izvede po sprostitvi zraka in z dvigom roba plašča na eni strani obroča s posebnim plastičnim vzvodom. Drugi vzvod se
uporabi za snemanje plašča nekaj centimetrov stran od prvega. Tretji vzvod omogoča snemanje plašča po celotnem obodu obroča. Sl. 50. Po
zamenjavi zračnice izvlecite ventil kolikor je mogoče skozi odprtino na obroču in napolnite majhno količino zraka v zračnico. Ponovno namestite
plašč na obroč in popolnoma napolnite zračnico na priporočeno vrednost tlaka. Če je potrebno zamenjati vložek ventila zračnice, v primeru AV
ventila, potrebujete za to opravilo posebno orodje. Sl. 51. Pri ostalih tipih ventilov se zamenjava opravi z odvitjem matice, zamenjavo vložka in
ponovnim privitjem matice. Varovalna gumijasta kapica je prav tako potrebna, saj lahko brez nje zrak uhaja iz zračnice. Nekatera kolesa so izdelana na
t.i. široki osi. Odstranjevanje teh koles z vilice zahteva določene izkušnje.

Sl. 50: Pravilna uporaba vzvodov pri snemanju
plašča
zavrti
orodje
pritisni

ventil tipa AV
Sl. 51: Ventil tipa AV

V primeru koles z obročnimi zavorami poskrbite za čistočo platišč in zavornih ploščic ter nadzorujte njihovo obrabo.
Sistem hitrega zapenjalca (QR) (kolesa in opora sedeža)
Ta sistem omogoča hitro menjavo koles ali nastavitev in spremembe višine sedeža. Za pravilno delovanje mehanizma in zagotavljanje ustreznega
položaja kolesa glede na okvir ali vilice ter preprečitev vrtenja sedeža med vožnjo, mora biti nastavitvena matica pravilno nastavljena, da se doseže
ustrezen navor – 20 Nm. Za povečanje pritiska zavrtite nastavitveno matico v smeri urnega kazalca, da ga zmanjšate – v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Po zapiranju ročice je vidna oznaka »CLOSE« (zaprto), po odpiranju pa – »OPEN« (odprto), Sl. 52. Pri uporabi mehanizma hitrega zapenjalca za
namestitev koles, mora mehanizem pritisniti v nosilce osi, ko je zaklenjen v zaklenjenem položaju. Da preverite, če je mehanizem hitrega
zapenjalca kolesa pravilno nastavljen, odprite mehanizem, z roko udarite v zgornji del kolesa, pri pravilno nastavljenem mehanizmu kolo ne sme
pasti iz nosilcev osi vilice.

regulacija zatezne sile
odprt položaj
Sl. 52: Mehanizem hitrega zapenjalca

»

Sl. 52.1
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Namestitev zaščite naper

Da bi preprečili prekinitev ali ustavitev vrtenja koles v primeru nepravilne nastavitve menjalnika ali njegove poškodbe (pri
kolesih z zadnjim menjalnikom), mora biti kolo opremljeno z zaščito za napere. Pri kolesih s fiksno kaseto zobnikov se njegova
namestitev izvede tako, da se odvije kaseta 3 verižnikov-zobnikov, Sl. 52.1, nato se ščitnik namesti na pesto in zobniki se
ponovno namestijo z uporabo posebnih orodij, ter z navorom 40-50 Nm. Pri kolesih s kaseto, Sl. 52.2 je treba odstraniti kaseto z
zadnje račne, kasete 4, odstraniti vse zobnike 3, namestiti ščitnik 2 na pesto 1 tako, da se izbokline v ščitniku in na pestu ujemajo
med seboj, nato namestite vse zobnike in jih ponovno zategnite z navorom, vgraviranim v element.

»

Sl. 52.2

Namestitev sprednjega kolesa z disk zavorami

0,5-1,0 mm

čeljust
0,5-1,0 mm
zav. obloge

gumb za prilagajanje #1

Sl. 53. Prilagajanje zavor

gumb za prilagajanje
prilagoditveni vijak
zav. oblog

Pritrditveni vijaki čeljusti

gumb za prilagajanje#2

Sl. 54. Prilagajanje zavor
0,5-1,0 mm

0,5-1,0 mm

čeljust
zav. obloge

rotor

SI
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1.
2.
3.

Odstranite embalažo sprednjega kolesa, odstranite zaščitne pokrove matic osi.
Odvijte matice na osi in vstavite kolo v nosilce osi ter poravnajte kolo glede na zavorne obloge.
Privijte matice z vrednostjo navora med 25 in 35 Nm, hkrati pa poravnajte kolo glede na vilico.
Hkrati privijte levo in desno matico.
4. Zavrtite kolo, da preverite, ali je zavora pravilno nastavljena.
5. Pravilna nastavitev zavor, spredaj, kolo, Sl. 53, Sl. 54, Sl. 55.
I. Zavorni rotor ne sme drsati ob zavorne obloge.
Če pride do stika:
a) Izvedite nastavitev z gumbom št. 1, tako da nastavite zavorne obloge v čeljusti vzporedno z zavornim kolutom.
b) Odvijte zavorno pletenico tako, da privijete regulator zavorne ročice ali privijete vijak št. 2 navzven – ohranite stanje,
opisano na p. II
Razdalja med zavorno ročico in ročajem na krmilu v delovnem položaju po pritisku na zavorno ročico s silo (15 - 20 Kg)
ne sme biti manjša od 10 mm. TPriporočena razdalja med zavornimi oblogami in rotorjem ali obročem 0,5-1,0 mm.
Za prilagoditev ustreznih razdalj:
a) Odvijte pritrdilni vijak pletenice, povečajte napetost in privijte vijak pletenice nazaj.
b) Vijačite navznoter / navzven prilagoditveni vijak št. 2, da dosežete priporočeno razdaljo.
III. Po izvedbi prilagoditve po str. I in II, je razdalja ohranjena in morebitni stiki zavornih elementov zahteva nekaj uporabe, da bodo
elementi pravilno nastavljeni.

Zavorne ročice se lahko prilagodijo velikosti rok kolesarja, kar zagotavlja optimalno učinkovitost zaviranja.
V večini primerov se nastavitev izvede z majhnim imbus ali križnim vijakom, ki se nahaja v ohišju zavorne ročice.
Območje gibanja zavorne ročice se poveča z obrabo zavornih oblog in obrabo ali raztegnitvijo zavorne pletenice –
potrebna je ponovna nastavitev. Za zamenjavo rabljenih oblog se obrnite na pooblaščeni servis Kross.

Vgradnja sprednjega kolesa z dinamom v pestu

Ne mažite notranjosti osi, ker bo mazivo teklo ven, kar lahko povzroči težave s prevodnostjo. Dinamo v pestu povzroči, da se kolo težje vrti zaradi
magneta, ki se nahaja v pestu. Različica s hitrim zapenjalcem je prikazana na Sl. 56 in Sl. 57. Različica z maticami je prikazana na Sl. 58 in Sl. 59.
Privijanje matic je treba izvajati tako, da izmenično zategujete obe strani, da se ne vlagajo vsi napori v zategovanje in popuščanje samo na eni
strani, sicer se lahko os vrti, kar vodi do preveč zategnjenih ali zrahljanih matic. Matice privijte z navorom 20 Nm. Ne uporabljajte zobate podložke
in različice s sponko. Če kabel ni pravilno priključen na ozemljitev, preverite, ali je zobata podložka opraskala lak na vilici. Če podložka ni opraskala
laka, žarnica ne bo delovala pravilno, potem je treba odpraskati malo laka. Priporočljivo je, da povežete oba kabla, tako da lahko tok prosto teče.

vilica
konektor

nosilna palica blatnika
matica
Sl. 56: Različica s hitrim zapenjalcem

Priključitev kablov

vilica

Kable je treba priključiti, kot je prikazano na Sl. 63. Kabel pritrdite na vilico ali košaro tako, da se med vožnjo ne zaplete v napere ali druge
elemente, Sl. 60. Če se lahko položaj pesta glede na svetlobo med vožnjo spremeni, na primer zaradi uporabe blažilnika, preverite, ali je
kabel priključen tako, da se med vožnjo ne zrahlja ali ne napne preveč. Priključite kable tako, da tok iz dinama teče od konektorja za luč v
pestu do konektorja okvirja v pestu. Če želite odklopiti luč iz dinama, odstranite vtič. Ne vozite s kolesom, če je vtič odstranjen, sicer se
lahko kabel zaplete v kolo.Med odstranjevanjem kolesa najprej odstranite vtič, Sl. 61. Če so kabli raztegnjeni, se lahko zlomijo ali
nepravilno prevajajo el. tok. Med namestitvijo kolesa namestite kolo v vilico in nato namestite vtič konektorja.

konektor

nosilna palica
blatnika

matica

vijačna vzmet

Preverjanje delovanja luči

Sl. 56: Različica s hitrim zapenjalcem

Obrnite sprednje kolo in preverite, če luč sveti, Sl. 62.

nosilec košare
konektor
vilica

nosilna palica blatnika

Sl. 58: Različica z matico
konektor

vtikač
vilica

vtikač

poveži

kabel

nosilna palica blatnika

odstrani

vilica
nazobčana
matica
matica

Sl. 60: Namestitev kabla

Sl. 61: Odstranitev vtikača

Sl. 62: Preverjanje delovanja luči

Fig. 59. Nut version

nosilec košare
podložka
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konektor na
okvirju

Pozor:
Ne zamenjajte kabla okvirja in kabla luči.
Če sta kabla priključena napačno, se luč ne bo vklopila.
Prekrižajte kable pred priključitvijo, tako da ustvarijo
kohezivno celoto.
Predlagana specifikacija kabla: kabel, izolacija
kabel
konektor na
luči

Tip

izolacija

križan

Kabel
Izolacija

(AW G) 22, pribl.
0,8 mm premera
1,8 – 2 mm premera

Kabel luči

kabel na okvirju

Premaknite 16 mm bližje

Premaknite
16 mm bližje

Pozor:
Prekrižajte kable in jih speljite po
utorih.
vstavite

Vtikač (siv)
Pokrov vtikača (črn)

križanje

Pozor:
Namestite pokrov tako, da
je pravilno usmerjen.

Kabli se ne smejo dotikati
med sabo

Pritiskajte, dokler ne
zaslišite klika.
konektor na luči

SI
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utor

Konektor na okvir

Montaža zadnjega kolesa z večprestavnim pestom Shimano Nexus 3 speed
Med namestitvijo / demontažo kolesa lahko pride do težav s pravilnim delovanjem menjalnika.
V tem primeru se za ustrezne prilagoditve obrnite na pooblaščeni servis.
1. Namestite prilagoditveno podložko, Sl. 64.
2. Privijte matice, Sl. 65.
3. Namestite potisni vijak, Sl. 66.
4. Namestite ohišje sistema za spreminjanje prestav, Sl. 67.
5. Privijte zavoro, Sl. 68.
Sl. 64: Namestitev prilagoditvene podložke

Sl. 65: Zategovanje matic

Sl. 66: Namestitev potisnega vijaka

Sl. 67: Namestitev ohišja

Sl. 68: Zategovanje zavore

Montaža zadnjega kolesa z večprestavnim pestom Shimano Nexus 7/8 speed
Po namestitvi / demontaži kolesa lahko pride do težav s pravilnim delovanjem menjalnika.
Za ustrezne prilagoditve se obrnite na pooblaščeni servis.
1.
2.
3.
4.

Zapahnite pletenico v ročaj, Sl. 69.
Namestite prilagoditveno podložko, Sl. 70.
Privijte matice, Sl. 71.
Privijte zavoro, Sl. 72.

Sl. 69: Zaskok člena

Sl. 70: Namestitev prilagoditvenih podložk

Sl. 71: Zategovanje matic

Fig.Sl. 72: Zategovanje zavore
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Navodila za namestitev podpornih koles – veljajo za otroška kolesa.

mm

Sl. 73: Navodila za namestitev podpornih koles

Sl. 74: Minimalna razdalja med podpornimi
kolesi in podlago

privijte
namestitvene
vijake

Os zadnjega kolesa je nastavljena in zategnjena s protimaticami. Namestitev (odstranitev) podpornih koles ne vpliva na njeno nastavitev.
Za namestitev podpornih koles, Sl. 73, morate:
1. Odstraniti matice (4) z zadnjega kolesa.
2. Odstraniti nosilec blatnika (3) (če obstaja), ne odstranjujte nastavitvenih opornikov (1).
3. Namestiti po vrstnem redu: nosilce podpornih koles (2), opora za blatnik (3).
4. Podporna kolesa nastavite tako, da je razmak med kolesi in tlemi pri navpično postavljenem kolesu maks. 25 mm, Sl. 74. Privijte matice (4).
Zatezni navor - 17 Nm.
5. Pozor: Otroško kolo s podpornimi kolesi se lahko uporablja na ravnem terenu pod nadzorom odraslih. Nevarnost pri kolesu, opremljenem s
podpornimi kolesi, lahko predstavljajo tudi ovire v obliki drogov, ozkih vrat, za katera se kolesa lahko zataknejo. Vožnja s podpornimi kolesi po
neravnem terenu ali v bližini ovir, podobnih drogovom, predstavlja nevarnost prevrnitve kolesa in posledično lahko pride do poškodb.
Če želite odstraniti varovalne obroče, risba 73, morate:
Odstraniti matice (4) osi zadnjega kolesa,
Odstraniti nosilce blatnikov (3) (če obstajajo),
Odstraniti podporna kolesa (2), ne odstranjujte pritrdilnih sponk (1)
Namestiti nosilce blatnika (3) in nato priviti matico (4) z navorom 17 Nm.

KOŠARE

Namestitev nosilca košare z zaskočno sponko

nastavite kot
nosilca
privijte namestitvene
vijake opore nosilca
Sl. 75: Namestitev podpore za košaro

Za namestitev ročaja košare z zaskočno sponko, Sl. 75.:
Pritrdilne vijake privijte z navorom 5-8 Nm.
Nastavite kot nagiba opore nosilca.
Vijake za pritrditev opore nosilca privijte z navorom 5-8 Nm.

Namestitev košare z oporo, nameščeno na os sprednjega kolesa.

kavelj na vilici
Sl. 76: Namestitev podpore za košaro (kavelj na vilici)

1. Nosilec košare namestite na os prednjega kolesa (s profiliranim lokom na strani svetilnega kompleta) v naslednjem vrstnem redu: kavelj,
nosilec košare, matica, Sl. 76.
2. Košaro namestite na nosilec košare, nameščen na os kolesa, z vijaki MS, pri čemer vijake privijete z notranje strani košare v montažno kovinsko
ploščico, nameščeno pod nosilcem košare, sl. 77.
3. Košaro postavite pod želenim kotom in jo pritrdite od znotraj s pomočjo kompleta: MS vijak, podložka in matica.

ZLOŽLJIV OKVIR

Odstranitev zaklepa zložljivega okvirja
Da bi odstranili zaklep zložljivega okvirja:
SI

namestitev
kovinskih ploščic
Sl. 77: Namestitev košare na nosilec
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Odblokirajte ročico, sl. 78.
Premaknite ročico, sl. 79.
Zložite del okvirja, sl. 80.

LUČI

Uporaba luči

Svetila, luči so eden od osnovnih elementov varnosti uporabnika kolesa in morajo biti nameščena. Če se nameravate voziti v razmerah
slabe vidljivosti, se prepričajte, da luči delujejo pravilno. Kolesa, opremljena s kompletom svetil (dinamo + svetilke), imajo električno
napeljavo 6 V, 3 W. V primeru zamenjave žarnice odstranite nameščen pokrov žarnice z vijaki ali zapahom. Luči uporabljajo 6 V, 2,4 W
žarnice spredaj in 6 V, 0,6 W žarnice zadaj.V primeru odstranitve svetil in odklopa kabla pri ponovni namestitvi ne pozabite na pravilno
priključitev kablov:
• Belo črtasti kabel, minus (ozemljitev)
• Kabel brez črt, plus (+), v skladu z oznakami na svetilki.
V primeru LED luči so namesto žarnic z žarilno nitko opremljene z LED diodami, ki jih ni mogoče zamenjati. Življenjska doba LED diod je
do 50 000 ur. Baterijske luči - imajo vgrajene baterije, ki jih napajajo. Vsakič pred odhodom na vožnjo preverite pravilno delovanje luči. V
primeru uporabe je treba po potrebi baterijo zamenjati.
Baterije so izdelek, ki velja za nevaren, zato jih je treba po uporabi zavreči v za to namenjeno posodo.

odklenite ročico

Sl. 78: Odklepanje ročice

PEDALA
Namestitev pedal

Pedal, označen s črko "R", je desni pedal kolesa, medtem ko ga namestite na gonilko, obračajte vijak pedala v smeri urnega kazalca. Pedal,
označen s črko "L", je levi pedal kolesa in med nameščanjem na gonilko obračajte vijak pedala v nasprotni smeri urnega kazalca.

premaknite ročico

zložite del
okvirja

Sl. 79: Premikanje ročice in zlaganje okvirja

OPORA KOLESA
Namestitev prilagodljive opore kolesa

namestitveni vijak

Raztegnite stojalo na ustrezno dolžino, tako da kolo stoji samostojno, sl. 80 in sl. 81.
raztegnite

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Sl. 80: Raztegnitev opore

80

0

Kolo mora biti vzdrževano v dobrem tehničnem stanju, uporabnik pa se mora spomniti na redno čiščenje. Kolo je treba očistiti vsakih 200
km, v primeru dežja pa po vsaki takšni vožnji. Priporočljivo je, da kolo temeljito očistite na začetku in koncu sezone. Umazanijo odstranimo
z mokro gobo ali krpo, ki jo pogosto namočimo v čisto vodo. Kolesa ne brišite do suhega, saj lahko to povzroči praske na lakiranih
površinah. Oprano kolo je treba posušiti s čisto krpo. Kolesa ne čistite s curkom vode pod pritiskom ali vodne pare na bližnji razdalji, ker je
zelo verjeten vdor vode v ležaje, kar vodi v povečano trenje, hitrejšo obrabo in korozijo. V primeru stika s čistilnimi sredstvi in oljem na verigi
(mastjo) z zavornimi oblogami, stenami obročev, zavornimi diski, lahko zavore delujejo zelo neučinkovito in povzročijo nesrečo.
Okvir in sestavni deli kolesa se obrabijo. Morebitni zlomi, praske in luščenje laka lahko namigujejo na obrabo danega
elementa. Zamenjava obrabljenih delov je potrebna zaradi varnosti uporabnikov. KROSS S. A. svojih koles ne opremlja z
rezervnimi deli. Več informacij o pravilni uporabi in vzdrževanju koles lahko dobite na spletni strani www.kross.eu ali pri
uslužbencu pooblaščenega servisa KROSS.

Sl. 81: Prilagajanje opore

SI
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NAVODILO ZA MONTAŽO UNIVERZALNEGA PRTLJAŽNIKA ZA KOLO

Sl. 78: Namestitev univerzalnega prtljažnika za kolesa

Privijte skupaj z vijaki M5x14 in maticami z zaščito proti odvijanju (re: a, b, d):

1. Položaj pritrditve kovinske plošče (3) z namestitvenimi palicami (2) (ne velja za kolesa s stranskimi pritrditvenimi točkami za namestitev prtljažnika), zategovanje z navorom
6-8 Nm,

SI
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2. Položaj pritrditve kovinske plošče (3) ali položaj palic (2) povežite z okvirjem kolesa, zategnite z navorom 6-8 Nm,
3. Podpornike prtljažnika se pritrdi na spodnji del okvirja z vijaki M5 ali M6 – odvisno od lukenj v okvirju, zategovanje z navorom 6-8 Nm,
4. Prilagodite podpornike na primerno odprtino konektorja (1), zategnite z navorom 6-8 Nm.

Izvedite nastavitev nivoja prtljažnika s spremembo položaja vijakov v konektorju, poz. 1.
Ko dosežete želeni nivo prtljažnika, temeljito in trdno privijte vijačne povezave.
Ker je možno, da se vijaki spontano zrahljajo, vsakič pred uporabo prtljažnika preverite njihovo zategnjenost.
Če so vijaki zrahljani, jih nemudoma ponovno privijte s primernim navorom.
Nosilnost prtljažnika je 18 kg ali 25 kg, odvisno od uporabljenega modela.
Prepovedano je izvajati kakršne koli spremembe v konstrukciji nosilca. Med vožnjo z obremenjenim prtljažnikom bodite pozorni na spremenjeno
odzivanje kolesa pri zavijanju in zaviranju ter na enakomerno porazdelitev teže prtljage.
Zaradi lastne varnosti naj uporabniki namestijo rdeče odsevnike v zadnji del prtljažnika – povečajo vidljivost v prometu – zlasti v mraku in ponoči.
Če je zadnja luč nameščena na cevi sedeža, postavite prtljago tako, da ne zmanjša vidljivosti luči.

Priporočila:
•
•
•
•
•
•

Dovoljena teža kolesa in kolesarja glede na navedbe v poglavju »TIPI KOLES IN NJIHOVA UPORABA« v tem priročniku (stran 7).
Spojne elemente je treba pravilno zategniti in pogosto preverjati
Prtljažnik ni prilagojen za vleko prikolice
Prtljaga naj ne prekriva odsevnika ali luči
Vsi premični deli prtljage morajo biti zavarovani proti zapletanju v kolo
Prtljaga mora biti enakomerno nameščena na obeh straneh nosilca

Pozor!!!
•
•
•
•
•

Preverite, ali so geometrijski podatki in vzdržljivost kolesa, na katerega bo nameščen prtljažnik, v skladu s konstrukcijskimi podatki
Ne spreminjajte zasnove nosilca
Ko je prtljažnik naložen, se lahko spremenijo vozne lastnosti kolesa, zlasti enostavnost nadzora in učinkovitost zaviranja
Prepričajte se, da je prtljaga pritrjena na prtljažnik
Na nosilec je prepovedano pritrditi prikolice katere koli vrste

PRTLJAŽNIK ZA KOLESA SE NE SME UPORABLJATI ZA DIREKTNI PREVOZ POSAMEZNIKOV
Namestitev kolesarskih otroških sedežev je dovoljena pri prtljažnikih z nosilnostjo 18 kg (9–15 kg sedež) ali 25 kg (9–22 kg sedež).
Otroški sedež namestite na prtljažnik v skladu z navodili proizvajalca.
1. Otroke je treba prevažati v posebej oblikovanih in trdno nameščenih kolesarskih otroških sedežih, pri čemer mora oseba, odgovorna za prevoz, zagotoviti zaščito za vzmeti, ki so
potencialno prisotne v sedežu, da se prepreči stiskanje prstov.

SI
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MAZANJE DELOV KOLESA
Kako pogosto

SI
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Kakšno mazivo

Veriga

Po vsaki vožnji v težkih
razmerah (blato, pesek,
dež, sneg) ali vsakih 200
km

Gosta ali redka maziva za
kolesarske verige, torej
mineralna, rastlinska, na
osnovi voska, s
teflonskimi dodatki

Krmilni
elementi

Enkrat letno

Mazivo za ležaje

Osi

Enkrat letno

Mazivo za ležaje

Vzmetenje

Po priporočilih
proizvajalca

Sedežna
opora

Po vsaki odstranitvi

Mazivo za ležaje ali
gosto mazivo za
verigo

Pedala

Enkrat letno

Mazivo za ležaje

Zavorne ročice

Enkrat letno ali
po potrebi

Mazivo za ležaje ali
gosto mazivo za
verigo

Zaklep okvirja

Enkrat letno

Mazivo za ležaje

menjalniki

Enkrat letno ali
po potrebi

Dobro prodorna (redka)
maziva za verige in
ležaje

Naše priporočilo

Opombe

BRUNOX Top-Kett/IX 50 – za verige in
menjalnike; pusti vlažen zaščitnomazalni sloj, ki preprečuje oprijem praha
in umazanije; BRUNOX High Speed – olje
za točkovno mazanje verižnih valjčkov in
menjalnikov.

Izbira maziva je odvisna od
pogojev vožnje

BRUNOX Deo – za čiščenje in
vzdrževanje drsnih površin vzmetenja
(poveča obstojnost blažilnikov,
odpravi škripanje vzmeti pri kolesih),
predlagata ROCK SHOX in SITTING
BULL. Ščiti tesnila in poveča gladkost
delovanja blažilnikov.

Za zunanje površine (potopne
noge spredaj, vilice za
blaženje udarcev) se lahko
nanese majhna količina
maziva za amortizerje, ki ne
vsebuje litija

Na površino, ki je vstavljena v
okvir, nanesite majhno
količino maziva
Notranji ležaji
BRUNOX Bike Fit – večnamenski
pripravek v pršilu za splošno
vzdrževanje (nevtralen za lak,
gumo, usnje in plastiko)

Nanesite majhno količino
maziva na os vrtenja ročice

BRUNOX High Speed – olje za
točkovno mazanje verižnih
valjčkov in menjalnikov

Vsaj enkrat letno očistite in
namažite kolesca na menjalniku.
Os vrtenja po potrebi.

Servis

DIAGNOZA
Okvara
Zavore med zaviranjem spuščajo cvileče zvoke

Veriga »skače«

Pedala se med vožnjo premikajo vstran,
pokajo ali se zasukajo

Cvileči zvoki

Menjalnik udarja ob napere

Škripajoči zvoki

Togost krmilnega sklopa
Zvito kolo

Verjeten vzrok

Servis

Napačna nastavitev zavornih oblog
Obroč onesnažen z mazivom
Zrahljane zavorne čeljusti
Zavorni rotor onesnažen z oljem ali mazivom
Umazana ali zarjavela veriga
Obrabljena veriga
Nepravilno nastavljen menjalnik
Obrabljen zadnji menjalnik
Ukrivljen zadnji menjalnik
Ohlapen menjalnik
Upognjeni zobci račne
Ohlapna gonilka
Nepravilno privita pedala na gonilko
Ukrivljena os pedala
Ohlapna ali upognjena opora
Ukrivljena gonilka
Zrahljani ležaji pedala
Nenamazani ležaji osi ali opora sedeža
Sedež povzroča škripanje
Nenamazani pritrdilni elementi v vzmetenju zadnjega kolesa
Zarjavela ali neoljena veriga
Nevzdrževani elementi vzmetenja.
Nenamazana vzmetna opora sedeža
INepravilno nastavljen menjalnik
Zvit menjalnik ali nosilec menjalnika
Nenamazano krmilo / opora
Neusklajen spoj opore in krmila
Nenamazana objemka opore sedeža
Krmilni ležaj se premika v notranjosti okvirja
Ohlapna gonilka
Počen okvir
Nenamazana os pogona
Premočno privijačeni deli krmilnega sklopa
Nepravilno prilagojene napere
Počene napere
Zvit obroč
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PREDLAGANI ZATEZNI NAVORI JEKLENIH IN ALUMINIJSKIH DELOV
Opora sedeža na sedež

18-22 Nm

Prestavne ročice / zavorne ročice

Opora sedeža na okvir

20-25 Nm

Os pogona / gonilke

35-45 Nm

Povratna matica krmilnega sklopa

15-20 Nm

Os pogona, nameščena skozi zgib

48-52 Nm

Opora krmila na vilico

18-22 Nm

Sprednji menjalnik (na okvir)

4-6 Nm

Krmilo na oporo krmila

15-20 Nm

Zadnji menjalnik brez kljuke

8-12 Nm

Matice prednjega in zadnjega kolesa

25-35 Nm

Zadnji menjalnik s kljuko

5-8 Nm

A-head opora krmila na vilico in krmilo

8-12 Nm

Pritrdilni vijak zagozde gonilke (M7)

12-14 Nm

Opora krmila (nastavljiva) na lokaciji prilagoditve

15-20 Nm

Zavorne obloge

6-9 Nm

Pritrdišča napeljav

5-8 Nm

6-8 Nm

Stranska / sredinska opora

10-15 Nm

Zadnji amortizer

10-14 Nm

Zaščita verige

3-6 Nm

PREDLAGANI ZATEZNI NAVORI KARBONSKIH ELEMENTOV
Opora sedeža na okvir
6 Nm
Opora krmila na vilico
4-6 Nm
Krmilo na oporo krmila
4-5 Nm
A-head opora krmila na vilico in krmilo
4-5 Nm
Sprednji menjalnik (na okvir)
3-5 Nm
Zadnji menjalnik s kljuko
6-8 Nm
Čeljust disk zavor na okvir
7-8 Nm
Cestna čeljust zavor na okvir
7-8 Nm
Podporna kaseta na okvir
maks. 50 Nm
Nosilec bidona
3 Nm
SI
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ZAPISKI
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Lastniške avtorske pravice za materiale, vsebovane v tem priročniku, pripadajo KROSS S. A. Vse blagovne znamke so bile uporabljene samo v informativne
namene in pripadajo njihovim lastnikom. Vsebina garancijskega lista in vsi njegovi elementi so zaščiteni s poljskim in mednarodnim pravom, zlasti
opredeljeni v zakonu o avtorskem pravu in podobnih zakonih. Tiskanje in kopiranje z uporabo tiskarskih ali digitalnih tehnik, spreminjanje in distribucija
materialov, ki jih vsebuje ta garancijski list / uporabniški priročnik, delno ali v celoti, za namene, ki niso nekomercialni, je možno le po pridobitvi
dovoljenja KROSS S. A.
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ZAPISKI

PRIDRUŽITE SE NAM NA
FACEBOOK.COM/KROSSBIKES
INSTAGRAM.COM/KROSSBIKES
YOUTUBE.COM/KROSSBIKESTV
FACEBOOK.COM/LEGRANDBIKES
INSTAGRAM.COM/LEGRANDBIKES

WWW.KROSS.EU
WWW.LEGRANDBIKES.COM
KONTAKT V VAŠI DRŽAVI

WWW.KROSS.PL/EN/
DYSTRYBUTORZY
KROSS S.A.
UL. LESZNO 46
06-300 PRZASNYSZ
TEL./FAX +48 29 752 44 45
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