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Velikost kola Věk Výška postavy Max. váha uživatele / kg Max. celková váha / kg

12“ 2,5–4 90–110 35 55

16“ 4–6 100–125 45 65

20“ 6–8 105–135 55 75
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zámek sedla

sedlovka

rychloupínací 
mechanismus

VODÍTKO

PRACHOVKA

KONCOVKA LANKA

BRZDOVÝ ŠPALÍK
(BOTKA)

BRZDOVÉ ŠPALÍKY
pohled 

ze strany

ŠROUB K FIXACI 
BRZDOVÉHO LANKA

BRZDA

ROZETA

BRZDA

ROZETA
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SNOW-HOW ČR, Zděbradská 56, 251 01 Říčany

Je potřeba doporučit provedení první prohlídky a seřízení jízdního kola u prodejce po ujetí cca 
100 -200 km, nejpozději do dvou měsíců od data koupě. Tato prohlídka může odhalit vady 
a napomůže kvalitnímu seřízení komponentů  po tomto počátečním provozu.





SNOW-HOW ČR s.r.o., Zděbradská 56, Jažlovice, 251 01 Říčany
IČO: 26422212, DIČ: CZ26422212
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UTAHOVACÍ MOMENTY PRO JÍZDNÍ KOLA

Komponent Šroubová spojení Nm

Představec

Šroub objímky řidítek M5 10–12

Šroub objímky řidítek M6 14–16

Představec s kónusem – upevnění do sloupku vidlice 15–19

Aheadset – pro upevnění vidlice, šroub M5 10–12

Aheadset – pro upevnění vidlice, šroub M6 14–16

Páky brzd

Brzdové páky 6–8

Páčky řazení 5

Otočné řezení 2–3

Sedlo a sedlovka

Šroub sedlové objímky M4 3–4

Šroub sedlové objímky M5 5–8

Šroub sedlové objímky M6 9–14

Upnutí sedla v podsedlovém zámku – dva šrouby 8–10

Upnutí sedla v podsedlovém zámku – jeden šroub 16–18

Kola

Rychloupínací páčka 9–12

Šroub pro pro upevnní stabilizačních koleček 30–40

Matice kol 35–50

Středové složení Středové složení misky středového složení, pojistná matice 50–70

Kliky a převodníky

Upevňovací šroub klik – čtyřhran 30–45

Upevňovací šroub klik – octalink 35–50

Šrouby převodníků 8–10

Měnič

Upevňovací šroub měniče 5–8

Upevňovací šroub háku měniče 8–10

Šroub pro upevnění lanka 5–7

Šroub napínací a vodící kladky 3–4

Přesmykač
Upevňovací šroub přesmykače 5–7

Šroub pro upevnění lanka 5–7

Pedály Osy padálů 40

Brzdy

Šroub pro upevnění brzdy k rámu/vidlici – V–brzdy 6–8

Šroub pro upevnění brzdy k rámu/vidlici – čelisťové brzdy 8–10

Šroub pro upevnění brzdy k rámu/vidlici – kotoučové brzdy 6–8

Šroub pro upevnění adaptéru k rámu/vidlici – kotoučové brzdy 6–8

Šroub pro upevnění lanka brzdy 6–8

Šroub pro upevnění kotoučové brzdy 4–6

Šroub pro upevnění brzdových destiček 6–8

Odvzdušňovací ventil 4–6

Pojistný šroub pro výměnu obložení brzdových destiček 1–2

Košík na lahev Upevňovací šrouby k rámu 2–3

Nosiče Upevňovací šrouby k rámu, řidítkám, sedlovce 6–8

Celoodpružený rám
Pojistné šrouby hlavních čepů zadní stavby 14–16

Šroub pro upevnění zadního tlumiče 8–10

POZN.: Některé komponenty mohou mít uvedeny maximální utahovací moment na svých částech. Pokud jsou 
k dispozici, nepřekračujete hodnoty těchto utahovacích momentů doporučených výrobcem.
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GRATULUJEME VÁM K ZAKÚPENIU BICYKLA.
Bicykle sú vyrobené z kvalitných materiálov i komponentov, avšak ako každý taký výrobok, vyža-
dujú údržbu a správne zaobchádzanie.

UPOZORNENIE:
Táto príručka obsahuje mnohé varovania a upozornenia, týkajúce sa dôsledkov zanedbania údrž-
by alebo kontroly vášho bicykla. Pretože akákoľvek nehoda môže viesť k vážnemu úrazu alebo do-
konca k úmrtiu, neopakujeme upozornenie na možný vážny úraz alebo úmrtie zakaždým, keď je 
spomenuté nejaké varovanie.

UPOZORNENIE: Zaistite, aby malo dieťa pri jazde vždy na hlave prilbu a ochranné pomôcky spĺ-
ňajúce príslušné normy a predpisy (cyklistické rukavice, cyklistické chrániče ...).
Povinnosťou každého jazdca mladšieho ako 18 rokov je používať pri jazde na bicykli ochrannú 
prilbu schváleného typu. Prilba musí byť nasadená a riadne pripevnená na hlave.
Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí poranenie hlavy alebo smrteľné poranenia.
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Detské bicykle sú vyrobené podľa technických požiadaviek európskych noriem EN ISO 8098
a EN ISO 4210, ktoré sú určené pre detské bicykle a bicykle.
Detské bicykle sú určené pre použitie len na ihriskách a uzavretých plochách, a to len pod do-
zorom rodičov alebo opatrovníka. Ak ponecháte dieťa pri jazde na bicykli bez dozoru, môže: dôjsť 
k poraneniu alebo dokonca smrteľnému poraneniu.
Predajca nezodpovedá za zranenia spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.
Servisné práce zverte odbornému servisu.

Všeobecné informácie
Pre jednotlivé vekové kategórie a podľa výšky dieťaťa doporučujeme veľkosť bicykla podľa nižšie 
uvedenej tabuľky, tabuľka je len orientačná:

Veľkosť bicykla Vek Výška postavy Max. váha užívateľa / kg Max. celková váha / kg

12“ 2,5–4 90–110 35 55

16“ 4–6 100–125 45 65

20“ 6–8 105–135 55 75

Oznámenie rodičom
Ako rodičia alebo opatrovník nesiete za aktivity a bezpečnosť Vašich detí zodpovednosť. Vašou 
povinnosťou je zabezpečiť riadnu inštruktáž detí o použití bicykla skôr, než na ňom necháte dieťa 
vyjsť. Osobitnú pozornosť venujte hlavne bezpečnému používaniu bŕzd, najmä brzdy protišliapa-
cou a pravidelnej kontrole plášťov, riadenie a ráfikov a upozornenie na možnosť zväčšenia brzdnej 
dráhy za vlhkého počasia.

OBSAH

Popis bicykla.......................................................................................................................................................
Dôležité informácie–predtým než vyrazíte...............................................................................................
Montáž bicykla....................................................................................................................................................
Údržba....................................................................................................................................................................
Skladovanie..........................................................................................................................................................
Záruky....................................................................................................................................................................
Záručný list...........................................................................................................................................................
Uťahovacie momenty bicykle........................................................................................................................
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Kontrola pred jazdou a po jazde
Dĺžka životnosti daných komponentov je ovplyvnená údržbou a intenzitou používania. Jedným 
zo základných predpokladov správnej funkčnosti vášho bicykla je čistota všetkých komponentov. 
Pravidelné kontroly v odborných servisoch by sa mali stať samozrejmosťou. Týmto spôsobom je 
možné včas predísť mnohým technickým problémom. Odborné kontroly môžu eliminovať malé 
nedostatky ešte predtým, než sa stanú veľkými. Následky môžu byť v mnohých prípadoch kata-
strofálne. Zvláštnu pozornosť venujte hlavne bezpečnému používaniu bŕzd, pravidelnej kontrole 
plášťov, riadenia a ráfikov a upozorneniu na zväčšenie brzdnej dráhy za vlhkého počasia. Vy ste 
zodpovední za kontrolu bicykla pred každou jazdou. Zvyknite si nájsť chvíľku pred každou jazdou 
a skontrolujte váš bicykel.
Vykonajte kontrolu nasledujúcich dielov:
• Kolesá a plášte   • Predstavec   • Prevodník, stredové zloženie a pedále
• Reťaz    • Hlavové zloženie  • Rám a vidlica
• Sedlovka   • Brzdy 

MONTÁŽ A ÚDRŽBA BICYKLA

Montáž 
Váš bicykel ste si z obchodu odniesli zmontovaný a nastavený na bežnú prevádzku. Pri zakúpení
akýchkoľvek doplnkov odporúčame zveriť ich montáž odbornému pracovníkovi v predajni ale-
bo servise, kde vám všetko namontujú a uvedú do prevádzky.

Montáž pedálov
Pred montážou je vhodné závit pedála namazať, 
predídeme tak prípadným problémom pri ich 
demontáži. Pedále sú označené ako pravý (R) 
a ľavý (L). Vždy montujte pravý pedál do pravej 
kľuky a ľavý pedál do ľavej kľuky. Pedále doti-
ahnite ku kľuke stranovým 15mm kľúčom.

Nastavenie výšky riadidiel
Nastavte riadidlá podľa osi hornej rámovej rúrky a predného kolesa 
podľa výšky jazdca a riadne dotiahnite fixačnú skrutku krku.

Nastavenie riadidiel pri bicykloch s predstavcom typu A–HEAD
Predstavec typu A–HEAD je prichytený zvonku na stĺpiku vidlice. 
Pri predstavci typu A–HEAD nie je možné nastavovať výšku bez spo-
lupráce s odborným servisom. Pre zmenu výšky riadidiel odporúčame 
voľbu iného typu riadidiel alebo predstavca s iným uhlom a dĺžkou. Túto 
prípadnú zmenu konzultujte s odborným servisom.

Nastavenie riadidiel u kolies s predstavcom s rozperným klinom
Predstavec sa zasúva do stĺpika vidlice. Upevňuje sa doťahovaním 
rozperného kline pomocou skrutky v osi predstavca. Predstavec 
uvoľnite povolením skrutky v jeho osi. Predstavec potom nastavte 
vo zvislom smere do vhodnej výšky, v pozdĺžnom smere rovnobežne 
s predným kolesom a zaistite dotiahnutím skrutky.

kľučka

skrutka

15 mm kľúč

strmeň
na fixáciu riadidiel

podložka

doťahovacie krytka
a skrutka

skrutky 
predstavca

strmeň 
na fixáciu riadidiel

rozťahovací klin

maximálna výška/ 
značka minimálneho 
zasunutia

skrutka krku
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UPOZORNENIE: Pri nastavení výšky riadítok dbajte, aby krk riadidiel nebol vysunutý nad limit 
bezpečnostné značky. Značka minima definuje bezpečnú mieru vysunutie krku tak, aby nedošlo 
pri jazde k ublíženiu na zdraví. Pri vysunutí krku na značku „MAX“ môže dôjsť k ohnutiu, zlomeniu 
či iného poškodenia predstavca alebo hlavovej trubky, čo môže spôsobiť stratu kontroly nad ria-
dením a môže dôjsť k pádu.

Sedlo
 –Namažte sedlovku a vložte ju do rámu, najmenej však na či-
aru minimálneho zasunutia. Sedlovňa nesmie byť vysunutá 
nad maximum, ktoré je vyznačené na sedlovke.
 –Upevnite pomocou upínacej skrutky. Pred dotiahnutím po-
zorne preštudujte predpísané uťahovacie momenty.
 –Nastavte uhol sedadla vodorovne so stojanom. Dotiahnite 
zámok sedla.
 –Skúste otočiť sedlom pre kontrolu dotiahnutie.

POZNÁMKA: Sedlo môže byť posunuté do blízkej alebo vzdialenej polohy od riadidiel. To mož-
no dosiahnuť posúvaním sedla na dvoch vzperách a zaistiť zámkom sedla. Správne nastavenie 
sedla je dôležité pre maximálnu účinnosť pri šliapaní a pohodlie pri jazde. Výšková poloha sedla 
sa nastavuje povolením skrutky alebo povolením rýchloupínacej skrutky v hornej časti rámovej 
sedlovej trubky a zasúvaním alebo vysúvaním sedlovky do / zo sedlovej rámovej trubky.

UPOZORNENIE: Nikdy nevysúvajte sedlovku nad rysku označujúcu MAX alebo STOP, v opač-
nom prípade môže dôjsť k ohnutiu, zlomeniu alebo inému poškodeniu rámu a sedlovky, 
čo môže spôsobiť stratu kontroly riadenia a zapríčiniť pád.

Brzdy
U kolies o veľkosti 12 „a 16“ je zadná brzda riešená tzv. protišlapná 
brzdou (torpédo). Mechanizmus protišlapná brzdy je umiestnený 
vo vnútri náboja zadného kolesa a má kumulovanú funkciu:

a) k prenesenie sily užívateľa pomocou pedálov kolesá k jazde vpred,
b) otočením pedálov vzad, plní funkciu brzdy zadného kolesa.

ZADNÝ NÁBOJ S BRZDOU

Brzdy V–brake
Brzda musí byť nastavená tak , aby pri stlačení brzdovej páky najviac o jednu tretinu jej zdvihu do-
sadli brzdové klátiky celou plochou na boky ráfika. Dosadnutí musia byť súčasné . Symetria dosad-
nutí brzdových klátikov docielime pomocou nastavovacích skrutiek , ktoré sú umiestnené na boku 
brzdové čeľuste. Udržujte brzdové klátiky v optimálnej vzdialenosti 2–3mm od ráfika, kontrolujte 
ich opotrebenie a ak je to nutné, vymeňte ich. Čistota 
brzdových pätiek a brzdové plochy ráfikov ovplyvňuje 
brzdnú účinnosť a ich životnosť .
Pozíciu brzdovej páky nastavte tak, aby Vaše dieťa prsty 
dosiahlo na páku, bez toho, aby ruka musela meniť polohu 
na riadidlách. Pri brzdení používajte obe brzdy súčasne.
Pravidelne kontrolujte lanká a bowdeny (lanovody), ich 
pravidelná údržba Vám zabezpečí ľahký a presný chod 
brzdového mechanizmu. Údržbu mazanie lanovodov 
vykonávame pomocou riedkeho oleja. Rozstrapkané 
lanko okamžite vymeňte. BRZDA TYPU „V“

podložka

rýchloupínací 
mechanizmusvzpera sedla

zámok sedla

sedlovka

VODIDLO

PRACHOVKA

KONCOVKA LANKA

Brzdové klátiky

SKRUTKA K FIXÁCIU
BRZDOVÉHO LANKA

BRZDA

ROZETA

BRZDOVÉ KLÁTIKY
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Brzdové páky
Brzdové páky sú umiestnené na riadidlách a musí k nim byť vždy pevne pripevnené. Ľavá brzdová 
páka ovláda prednú brzdu (predné koleso), pravá brzdová páka ovláda zadnú brzdu (zadné koleso). 
Brzdové páky sa aj pri maximálnom stlačení nesmú dotýkať riadidiel (gripu). Ak sa dotýkajú, je nut-
né dotiahnuť lanko brzdy. Brzdové páky sa dá tiež nastaviť podľa veľkosti Vašej ruky (dĺžky prstov). 
K tomu, je určený skrutka naproti brzdovej páke, ktorým možno nastaviť vzdialenosť páky od riadidiel.

Opotrebenie jednostenných ráfikov:
• zmena šírka ráfikov spôsobí samovoľné brzdenia kolesá, ale plášť je bezpečne usadený
• po opotrebení brzdné plochy nastáva vyklonenia bočnice, deformácie brzdné plochy a rozšírenie ráfiku

Indikácie opotrebenie jednostenných ráfikov:
• deformovaná brzdná plocha
• vyklápanie bočnice ráfika
• samovoľné brzdenie

DOVOLENÉ OPOTREBOVANIA BRZDNEJ PLOCHY 0,3 mm.
PZN: Ráfiky sú opatrené systémom kontroly opotrebovania. Ráfiky sú vybavené ryskou, ktorá zna-
čí maximálne opotrebenie, ak ryska zmizne, ráfik je už opotrebovaný. Na bicykli nejazdite a zverte 
bicykel do odborného servisu.

Balančné kolieska
Balančné kolieska slúžia k zlepšeniu stability. Tieto kolieska je možné namontovať a demonto-
vať 15mm kľúčom. Vždy sa uistite, že s balančnom kolieskom je pevne uchytené aj zadné koleso, 
na ktorého osi balančné kolieska drží. Balančné kolieska majú byť umiestnené maximálne 25mm 
nad základňu, inak nedôjde ku kontaktu zadného kolesa so zemou. Pri montáži nie je potrebné 
uvoľňovať upevnenie osi náboja zadného kolesa.

POZNÁMKA: Všetka balančné kolieska spĺňajú požiadavky národných a európskych noriem ako 
na ich funkčnosť, tak možnosť nastavenia, montáž a demontáž podľa normy. Všetky kolesá 12“ 
a 16“ sú plne funkčné bez pomocných koliesok a ich demontáž nemá na obvyklé použitie detské-
ho bicykla vplyv. V prípade problémov s funkčnosťou či montážou kontaktujte odborný servis.

UPOZORNENIE: Nespoliehajte na to, že balančné kolieska zabráni pádu alebo prevrátenia kole-
sá s dieťaťom. Pri nadmernom náklonu dieťaťa idúcim na bicykli do boku môže dôjsť k prevráteniu 
bicykla vybaveného aj pomocné kolieska a môže dôjsť k úrazu dieťaťa.

Radenie
Radiaca páčky môžu byť samostatné alebo integrované s brzdovými pákami. Pravá radiacej páč-
ka ovláda zadný menič prevodov , ktorý posúva reťaz z jedného pastorka na druhý. Ľavá radia-
cej páčka ovláda predný menič prevodov, ktorý presúva reťaz na prevodníkoch. Preradenie sa 
vykonáva stlačením páčky umiestnený pri palca alebo ukazováka ruky o interval zodpovedajúci 
preradenie o jeden stupeň. Tento interval je indikovaný zaskočením polohového mechanizmu 
o jeden krok.

Otočné rukoväte sú samostatne bez brzdových pák. Pravá otočná rukoväť ovláda zadný menič 
prevodov , ktorý posúva reťaz z jedného pastorka na druhý. Ľavá otočná rukoväť ovláda predný 
menič prevodov , ktorý presúva reťaz na prevodníkoch. Preradenie sa vykonáva otočením ruko-
väte (Grip alebo Revo – shift) okolo osi riadidiel smerom k sebe alebo od seba. Tento interval je 
indikovaný zaskočením polohového mechanizmu o jeden alebo viac krokov.
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Prehadzovanie vykonávajte plynule a len ak šliapete. Nikdy sa nepokúšajte zaradiť bez šliapania 
alebo dokonca pri pohybe vzad. Pri radení prešmykačom na prevodníka (ľavý radič) je nutné otá-
čať kľukami prevodníka bez silového faktoru , len tak docielite plynulého a bezproblémového 
priebehu radenia.
Nikdy nenastavujte pri jazde prevod tak , aby dochádzalo k maximálnemu kríženiu reťaze (najväč-
ší prevodník – najväčší pastorok / najmenší prevodník – najmenší pastorok).
Pravidelne kontrolujte lanká a bowdeny (lanovody), ich pravidelná údržba Vám zabezpečí ľahký 
a presný chod radiaceho mechanizmu. Rozstrapkané lanko okamžite vymeňte.

UPOZORNENIE: Základné nastavenie radiaceho systému budete pravdepodobne schopní vy-
konávať samostatne, zásadné opravy a údržbu ako je výmena reťaze alebo výmena ťahov, prene-
chajte odbornému servisu.

Údržba
Kontroly vykonávajte pravidelne.
Riadenie – Ak je povolené, dotiahnite ich. Vykonávajte pravidelnú údržbu a mazanie.
Kľučky – Pravidelne kontrolujte dotiahnutie.
Predné a zadné prevod – Pri znečistení vyčistite a namažte. Pravidelne kontrolujte.
Brzdy – Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzdové botky, napnutie a upevnenie brzdového 
lanka. Brzdy kontrolujte podľa frekvencie používania, v prípade opotrebenia vymeňte. Výmenu 
zverte odbornému servisu.
Brzdová páka – Brzdová páka musí byť vždy pevne upevnená k riadidlám a to v takej polohe, 
aby bola ľahko dosiahnuteľná. Keď je úplne stlačené, nesmie sa dotýkať riadidiel. Ak sa dotýka, je 
treba pritiahnuť brzdové lanko. Pre nastavenie sklonu brzdovej páky povoľte upevňovaciu skrut-
ku na jej objímke, nastavte požadovaný sklon a skrutku pevne dotiahnite.
Stredové zloženie – V prípade znečistenia alebo hlučnosti vyčistite. Kontrolujte dotiahnutie stre-
dového zloženia upevňovacie skrutky prevodníkov a skrutky, ktorými sú kľučky pripevnené k osi.
Voľnobeh – V prípade znečistenia vyčistite a každý mesiac namažte.
Kolesá – Pravidelne kontrolujte dotiahnutie lúčov. V prípade povolenia alebo rozcentrovanie ko-
lies sa obráťte na odborný servis. Zaistite správne pripevnenie kolies k rámu a vidlici.
Náboja kolesa – Náboje kolies sú uložené na ložiskách. Ich hladký chod závisí na správnom na-
stavení, mazania a dobrom utesnenie ložísk. Ložiská nábojov musí byť dotiahnutá bez vôle a ľahko 
otočná. Pokiaľ je poznať odpor v otáčaní, zadrhávaní alebo škrípavé zvuky, je nutné vykonať vyčistenie, 
premazanie a správne nastavenie ložiskovej vôle. Na bicykli sa nesmie jazdiť, ak je zistená akákoľvek 
vada na ložisku kolesa. Hrozí zničenie celého náboja. Pravidelne je ptori kontrolujte a premazávajte.
Pedále – Pravý pedál je označený „ R „ a ľavý „ L „. Pravidelne kontrolujte ich dotiahnutie.
Pneumatiky – Správny tlak v pneumatikách je uvedený na strane pneumatiky. Nikdy nejazdite 
na podhustených pneumatikách, hrozí nebezpečenstvo zranenia.
Reťaz – Slúži k prenosu sily z pedálov na zadné koleso. Pri používaní bicykla sa reťaz zanáša nečis-
totami, preto je nutné venovať jeho údržbe zvýšenú pozornosť, podľa potreby vyčistiť, dôkladne 
premazať a prekontrolovať jeho napnutie a opotrebenie. U bicyklov vybavených iba jedným pre-
vodom alebo prevodovkou je nutné pravidelne kontrolovať napnutie reťaze.
Správne napnutá reťaz sa pozná tak, že pri zatlačení prstom na reťaz cca v polovici jeho dĺžky 
medzi pastorkom a prevodníkom dôjde k prehnutiu reťaze o max 1 cm. Pri väčšom priehybu ho 
napnite posunutím zadného kolesa smerom dozadu v pätkách rámu. Zadné koleso musí byť v osi, 
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aby nedochádzalo k nesprávnemu nábehu reťaze na zadnej pastorok. Ak je reťaz opotrebovaná, 
nesedí pevne na prednom prevodníku, preskakuje na ozubenie zadných pastorkov a má veľké 
stranové vôľa, je nutné ho vymeniť. Mieru opotrebenia a prípadnú výmenu posúdi a prípadne 
vykonajú v odbornom servise.

Ak Vaše technické zázemie alebo zručnosti nie sú dostačujúce, obráťte sa na odborný 
servis. Náročnejší nastavenie a údržbu uvedených komponentov odporúčame prene-
chať výhradne odbornému servisu.

Originálne náhradné diely
Vami zakúpené koleso je osadené originálnymi dielcami, ktoré boli použité s ohľadom na maximálnu 
funkčnosť a bezpečnosť, s prihliadnutím na národné normy danej krajiny. Pre súčiastkach kritických 
z hľadiska bezpečnosti (najmä predná vidlica, riadidlá, predstavec, brzdy a brzdové trecie prvky, 
sedlovka, plášte a duše) je vyžadované, aby boli tieto diely udržiavané podľa požiadaviek na údržbu 
uvedených v návode na obsluhu a nahradzované výhradne originálnymi dielmi. V prípade potreby 
výmeny za iný ako originálny typ konzultujte túto skutočnosť s odborným servisom alebo predajcom, 
u ktorého bol bicykel zakúpený. Tam dostanete informácie o náhradných dieloch a doplnkoch, ktoré 
sú z hľadiska bezpečnosti vhodné k vášmu typu bicykla.

Montáž a používanie doplnkov alebo príslušenstva kola:
Pred zakúpením akýchkoľvek doplnkov alebo príslušenstva k vášmu bicyklu (tachometer, zvon-
ček, brašna, osvetlenie, stojan, sedlo, atď) vždy kontaktujte odborný servis a poraďte sa s ním, či 
je vhodné pre váš typ bicykla. Pri montáži postupujte podľa návodu daného výrobcom alebo do-
dávateľom príslušenstva.
UPOZORNENIE: Nesprávne namontovaná, nevhodná alebo neschválené príslušenstvo môžu zhoršiť 
funkciu kolesa a spôsobiť stratu kontroly nad bicyklom a pád.

Čistenie
Pre zachovanie dokonalej funkcie je veľmi dôležité udržiavať bicykel čisté. Špina a prach poškod-
zujú hlavne pohyblivé časti bicykla, jedná sa najmä o reťaz, prevodníky, pastorok a ráfiky. Ak jazdí-
te v bahnitom teréne, je nutné koleso po každej jazde dôkladne očistiť.
Pozor – nečistite Váš bicykel pomocou vysokotlakového vodného zariadenia, mohlo by dôjsť k vy-
mytiu maziva ak následnému poškodeniu ložísk.

Mazanie
Venujte pozornosť všetkým pohyblivým súčastiam bicykla, hlavne reťaze. Mazacie prostriedky 
určené pre automobily a motocykle nie sú vhodné pre použitie na bicykle. Vyvarujte sa naneseniu 
mazacieho prostriedku na ráfiky a kotúčové brzdy, mohlo by to byť veľmi nebezpečné. Premaza-
nie lanovodov (laniek a bowdenov), nábojov, hlavového zloženia, osky a pedálov je vhodné pre-
nechať skúsenému mechanikovi. Tieto komponenty je nutné rozobrať, vyčistiť, premazať, znovu 
zostaviť a nastaviť.

Reťaz
Reťaz patrí medzi najviac namáhané a najmenej chránenej časti bicykla. Preto je treba venovať 
jeho údržbe zvýšenú pozornosť. Reťaz udržujte čistý a namazaný. Pred každým namazaním treba 
reťaz starostlivo vyčistiť. Používajte doporučené čistiace a mazacie prípravky. Namáhaním reťaze 
dôjde časom k jeho vytiahnutie a treba ho vymeniť. Ak ho nevymeníte včas, môže dôjsť k poško-
deniu pastorkov a prevodník.
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Skladovanie kolesá
Nie je vhodné bicykel ponechávať vplyvu poveternostných vplyvov. Chráňte ho pred dažďom, sne-
hom a slnkom. Pri skladovaní na dlhšiu dobu bicykel zaveste, zabránite tak poškodeniu plášťov. Bicy-
kel neklaďte na pravú stranu, mohlo by dôjsť k poškodeniu meniča a znečisteniu reťaze nečistotami.

Garančná prehliadka

ZÁRUKY

Predávajúci (ďalej len „�rma“)  poskytuje prvému 
majiteľovi bicykla na zakúpený výrobok záruku podľa platných predpisov.
Na rám bicykla sa vzťahuje záruka iba v originálnom laku. Neručíme za výrobné postupy iných 
�riem. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia vzniknuté pri používaní bicyklov a ich 
komponentov. Každý je osobne zodpovedný za škodu alebo poškodenie spôsobené nezodpo -
vedným používaním bicykla a jeho komponentov.

Nárok zo záruky zaniká:
 –Na bežné opotrebovanie jednotlivých dielov sa záruka nevzťahuje,
 –ak bolo zistené, že k poškodeniu výrobku nedošlo vinou výrobcu, ale užívateľa (neodborno 
opravou, používaním na účely, na ktoré rám a komponenty nie sú určené atď.),
 –ak nebol výrobok riadne používaný a udržovaný podľa Návodu na používanie bicykla,
 –neuplatnením nároku zo záruky v záručnej lehote,
 –ak nebol pri uplatnení nároku zo záruky predložený riadne vyplnený záručný list.

Záruka na rám a vidlice
poškodenia spôsobené haváriou alebo neodbornou opravou. Tiež nie je možné reklamovať vy -
trhnuté alebo zdeformované závity rámu pre stredové zloženie, ohnutie rámu alebo vidlice a zlo -
menie rámu v mieste hlavovej a sedlovej rúrky. Tieto chyby sú spôsobené nevhodným používa -
ním alebo haváriou.

Stredové zloženie
Záruka sa vzťahuje na preukázateľnú chybu materiálu. Bežné nastavovanie vôlí nie je predmetom ga-
rančných opráv. Tiež nie je možné reklamovať vytrhnuté závity dielu a deformovaný štvorhran kľúk.

Pedále
Záruka sa vzťahuje na preukázateľnú chybu materiálu. Opotrebovanie prevádzkou, uvoľnenie či prask-
nutie spojov rámčeka alebo ohyb čapu spôsobené nárazom nie sú dôvodom na uznanie reklamácie.

Hlavové zloženie
Záruka sa vzťahuje na materiálové chyby, ako záručnú poruchu nie je možné uplatniť zadrhávanie 
riadenia alebo jeho nadmernú vôľu, pretože je spôsobené zlou údržbou.

Kolesá
Do bežnej záruky patria chyby materiálu (prasknutý rá�k, náboj, os, pastorok) vrátane chýb povr -
chovej úpravy, povolenie výpletu nespadá do záručných opráv. Kritériom pre reklamáciu na pre -

SNOW-HOW ČR, Zděbradská 56, 251 01 Říčany

Je potrebné doporučiť vykonanie prvej prehliadky a nastavenie  bicykla v servise po najazdení cca 
100–200 km, najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu kúpy. Táto prehliadka môže odhaliť chyby 
a napomôže kvalitnému nastaveniu komponentov komponentov po tejto počiatočnej prevádzke. 





Záručný list bicykla

Záručná lehota na bicykel je 24 mesiacov odo dňa predaja prvému majiteľovi.

Dodávateľ SK: 

Názov bicykla:

…………………………………                                   ……………………………………..
Dátum predaja       Pečiatka a podpis predávajúceho

GARANČNÁ PREHLIADKA: Vykonaná dňa:

POZN.:

SNOW-HOW ČR s.r.o., Zděbradská 56, Jažlovice, 251 01 Říčany
IČO: 26422212, DIČ: CZ26422212

Model bicykla:      Výrobné číslo rámu:
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UŤAHOVACÍ MOMENT PRE BICYKLE

Komponent Skrutkové spoje Nm

Predstavec

Skrutka objímky riadidiel M5 10–12

Skrutka objímky riadidiel M6 14–16

Predstavec s kónusom – upevnenie do stĺpika vidlice 15–19

Aheadset – pre upevnenie vidlica, skrutka M5 10–12

Aheadset – pre upevnenie vidlica, skrutka M6 14–16

Páky bŕzd

Brzdové páky 6–8

Páčky radenia 5

Otočné riadenie 2–3

Sedlo a sedlovka

Skrutka sedlovej objímky M4 3–4

Skrutka sedlovej objímky M5 5–8

Skrutka sedlovej objímky M6 9–14

Upnutie sedla v Podsedlová zámku – dve skrutky 8–10

Upnutie sedla v Podsedlová zámku – jedna skrutka 16–18

Kolesá

Rýchloupínacia páčka 9–12

Skrutka pre pre upevnenie stabilizačných koliesok 30–40

Matice kolies 35–50

Stredové zloženie Stredové zloženie misky stredového zloženia, poistná matica 50–70

Kľuky a prevodníky

Upevňovacia skrutka klik – štvorhran 30–45

Upevňovacia skrutka klik – Octalink 35–50

Skrutky prevodníkov 8–10

Menič

Upevňovacia skrutka meniče 5–8

Upevňovacia skrutka háku meniča 8–10

Skrutka pre upevnenie lanka 5–7

Skrutka napínacie a vodiace kladky 3–4

Prešmýkač
Upevňovacia skrutka prešmykovača 5–7

Skrutka pre upevnenie lanka 5–7

Pedále Osi padal 40

Brzdy

Skrutka pre upevnenie brzdy k rámu / vidlicu – V–brzdy 6–8

Skrutka pre upevnenie brzdy k rámu / vidlici – čeľusťové brzdy 8–10

Skrutka pre upevnenie brzdy k rámu / vidlici – kotúčové brzdy 6–8

Skrutka pre upevnenie adaptéra k rámu / vidlici – kotúčové brzdy 6–8

Skrutka pre upevnenie lanka brzdy 6–8

Skrutka pre upevnenie kotúčové brzdy 4–6

Skrutka pre upevnenie brzdových doštičiek 6–8

Odvzdušňovací ventil 4–6

Poistná skrutka pre výmenu obloženia brzdových doštičiek 1–2

Košík na fľašu Upevňovacie skrutky k rámu 2–3

Nosiče Upevňovacie skrutky k rámu, riadildlám, sedlovke 6–8

Celoodpružený rám
Poistné skrutky hlavných čapov zadnej stavby 14–16

Skrutka pre upevnenie zadného tlmiča 8–10

POZN.: Niektoré komponenty môžu mať uvedené maximálny uťahovací moment na svojich častiach. Ak sú 
k dispozícii, nepresiahne hodnotu týchto uťahovacích momentov odporúčaných výrobcom.



 www.amulet.cz

AMULET
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Wielkość roweru Wiek Wzrost Maks. ciężar  
użytkownika/ kg

Maks. ciężar  
całkowity / kg

12“ 2,5–4 90–110 35 55

16“ 4–6 100–125 45 65

20“ 6–8 105–135 55 75
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Trzeba zdecydowanie podkreślić wagę wykonania pierwszego przeglądu  i regulacji
w serwisie  po przejechaniu około 100 - 200 km, najpóźniej w czasie do dwóch miesięcy od daty 
kupna. Ten przegląd może odkryć wady i pomóc w dobrej regulacji komponentów po tej 
początkowej pracy.
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SNOW-HOW ČR s.r.o., Zděbradská 56, Jažlovice, 251 01 Říčany
IČO: 26422212, DIČ: CZ26422212
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MOMENTY DOKRĘCANIA DLA ROWERÓW

Komponent Šroubová spojení Nm

Mostek

Śruba obejmy kierownicy M5 10–12

Śruba obejmy kierownicy M6 14–16

Mostek z konusem – mocowanie do kolumny widelca 15–19

Aheadset – do mocowania widelca, śruba M5 10–12

Aheadset – do mocowania widelca, śruba M6 14–16

Dźwignie hamulców

Dźwignie hamulców 6–8

Dźwignie przerzutek 5

Manetki przerzutek 2–3

Siodełko i sztyca

Śruba obejmy siodełka M4 3–4

Śruba obejmy siodełka M5 5–8

Śruba obejmy siodełka M6 9–14

Mocowanie siodełka w zamku – dwie śruby 8–10

Mocowanie siodełka w zamku – jedna śruba 16–18

Koła

Dźwignia szybko mocująca 9–12

Śruba do mocowania kółek bocznych 30–40

Nakrętki kół 35–50

Suport Zespół suportu, nakrętka zabezpieczająca 50–70

Korby i prowadnice

Śruba do mocowania korba – czworokąt 30–45

Śruba do mocowania korba – octalink 35–50

Śruby przekładni 8–10

Przerzutka

Śruba do mocowania przerzutki 5–8

Śruba do mocowania haka przerzutki 8–10

Śruba do mocowania linki 5–7

Śruba rolki napinającej i prowadzącej 3–4

Prowadnica
Śruba do mocowania prowadnicy 5–7

Śruba do mocowania linki 5–7

Pedały Osie pedałów 40

Hamulce

Śruba do mocowania  hamulca do ramy/widelca – V–hamulec 6–8

Śruba do mocowania  hamulca do ramy/widelca – szczęki hamulca 8–10

Śruba do mocowania  hamulca do ramy/widelca – hamulec tarczowy 6–8

Śruba do mocowania  hamulca do ramy/widelca – hamulec tarczowy 6–8

Śruba do mocowania linki hamulca 6–8

Śruba do mocowania tarczowego hamulca 4–6

Śruba do mocowania płytek hamulcowych 6–8

Zawór odpowietrzający 4–6

Śruba zabezpieczająca do wymiany płytek hamulcowych 1–2

Koszyk na butelkę Śruby mocujące do ramy 2–3

Sakwy Śruby mocujące do ramy, kierownicy, sztycy siodełka 6–8

Amortyzowana rama
Śruby zabezpieczające głównych czopów tylnej części ramy 14–16

Śruba do mocowania tylnego amortyzatora 8–10

UWAGA: Niektóre komponenty mogą mieć umieszczony swój maksymalny moment dokręcania na swoich 
częściach. Jeżeli są do dyspozycji, nie przekraczamy wartości momentów zalecanych przez producenta.



 www.amulet.cz
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