INSTRUKCJA OBSŁUGI
I UŻYTKOWANIA ROWERU

WŁAŚCIWY WYBÓR ORAZ ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ROWERU
W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego korzystania z roweru, należy odpowiednio dobrać
właściwy model oraz rozmiar roweru. Rower powinien być dostosowanydo indywidualnych potrzeb
użytkownika.Prawidłowe ustawienie kierownicy powinno być takie, aby tułów z rękoma opartymi
o kierownicę przyjął pochylenie około 10 stopni.
Należy także pamiętać o utrzymaniu prawidłowej
odległości pomiędzy nogami a ramą roweru.
Prawidłowe położenie siodła ustalamy siadając
na rower, opuszczamy jedno ramię korby w
najniższe położenie. Wysokość siodła należy
wyregulować w ten sposób, aby siedząc na nim
swobodnie oprzeć nogę na pedale.
Noga powinna być lekko ugięta w kolanie.
Doboru wielkości roweru należy dokonać na rowerze męskim w ten sposób aby odległość pomiędzy
nogą rowerzysty a poziomą rurą roweru wynosiła 2,5-5 cm.
WAŻNE !!!
Kupując rower skonsultuj ze sprzedawcą czy jest on odpowiedni dla Twojego wzrostu i wagi.

OPIS ROWERU

UWAGA !!!
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ROWERU
UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA HAMULCY ORAZ
CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI ROWERU SĄ DOKŁADNIE DOKRĘCONE.
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ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ORAZ JAZDY ROWEREM
1. Podstawową zasadą bezpiecznej jazdy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego.
2. Do jazdy po drogach publicznych rower musi być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne,
dzwonek, odblaski na szprychach kół i pedałach, przynajmniej jeden sprawny hamulec tak aby
spełniał on wymogi Kodeksu Drogowego. W przypadku gdy rower nie posiada jednego lub więcej
z wyżej wymienionych elementów, użytkownik powinien sam uzupełnić wyposażenie roweru.
3. W trakcie hamowania nigdy nie należy używać wyłącznie jednego hamulca. Rozpocznij
hamowanie tylnym hamulcem, a następnie użyj przedniego hamulca w celu uniknięcia poślizgu.
4. Podczas jazdy rowerem zawsze używaj kasku ochronnego, a strój dostosuj do panujących
warunków atmosferycznych. Pamiętaj zawsze, że przy zmianie warunków atmosferycznych (deszcz,
śnieg) zmienia się przyczepność nawierzchni a więc wydłuża się droga hamowania. Konieczna jest
zatem wcześniejsza reakcja.
5. Zakupiony rower służy wyłącznie celom turystycznym a nie wyczynowym. Użytkowanie roweru
niezgodnie z jego przeznaczeniem skutkuje utratą gwarancji.
UWAGI WSTĘPNE
Niniejszym przekazujemy użytkownikom podstawowe uwagi eksploatacyjne roweru. Dokładne
zapoznanie się z zawartymi wskazówkami oraz ich przestrzeganie zagwarantuje osiągnięcie
zadowolenia, oraz zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem.
Przed rozpoczęciem użytkowania roweru dokładnie zapoznaj się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI !!!
Każdorazowo przed przystąpieniem do korzystania z roweru należy dokładnie sprawdzić:
- pewność dokręcenia kół, kierownicy, siodła, mechanizmu korbowego, pedałów,
- stan luzów łożyskowań,
- stan układu hamulcowego
- prawidłowość dokręcenia elementów złącznych roweru (nakrętki, śruby, itd.)
RYZYKO UWIĘŹNIĘCIA !!!
Podczas użytkowania oraz podczas konserwacji roweru, a w szczególności układu napędzającego
rower należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uwięźnięcia części ciała oraz elementów
odzieży w napędzie roweru tj. kołach zębatych, łańcuchu napędowym a także w szprychach kół.
UTRZYMYWANIE ROWERU W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
Gwarancją bezpiecznej jazdy jest utrzymywanie roweru w dobrym stanie technicznym, co
osiągniemy poprzez poddawanie go okresowym przeglądom.
Częstotliwość przeglądów zależy od intensywności użytkowania roweru, warunków jazdy, liczby
przejechanych kilometrów itp.
W szczególności powinniśmy zwrócić uwagę na:
- sposób dokręcenia kół, kierownicy, siodła mechanizmu korbowego, pedałów.
Eksploatacja roweru z niedokręconymi elementami powoduje szybkie ich zużycie oraz może być
przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
- stan luzów w elementach łożyskowych.
Łożyska nie mogą wykazywać luzów, aby zapewnić swobodne i ciche obracanie się elementów
łożyskowanych. Nakrętki kontrujące muszą być mocno dokręcone.
- stan układu hamulcowego.
Należy sprawdzić stan linek, klocków hamulcowych, oraz sprawdzić skuteczność hamowania
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dalszej części instrukcji.
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UWAGA:
Klocki hamulcowe powinny być stale wyregulowane, a w przypadku wytarcia wymienione
na nowe. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie oryginalnych części
zamiennych. Klocki hamulcowe i obręcze kół należy utrzymywać w szczególnej czystości
i każdorazowo przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić poprawność działania hamulców.
HAMULEC NOŻNY (TORPEDO)
Hamulec nożny (torpedo) umieszczony jest w piaście koła tylnego roweru. Aby prawidłowo
zahamować rower za pomocą hamulca nożnego należy przekręcić pedałami w stronę odwrotną
(do tyłu) do kierunku pedałowania napędzającego rower. Konserwacji lub ewentualnej naprawy
hamulca nożnego ze względu na złożoną konstrukcję należy dokonać w specjalistycznym serwisie
rowerowym.
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PEDAŁY
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie osi pedałów:
R - pedał prawy (gwint prawy), wkręcamy w prawo
R
L
w prawą korbę z kołem zębatym
L - pedał lewy (gwint lewy), wkręcamy w lewo w lewą korbę
Osie pedałów powinny być dostatecznie mocno dokręcone do korb (40 Nm).
Nieprawidłowe wkręcenie i dokręcenie pedałów powoduje obluzowanie połączenia
gwintowego, a w konsekwencji zniszczenie gwintu osi pedału i korby.
Uszkodzenie to nie podlega gwarancji.
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REGULACJA PRZERZUTKI WEWNĘTRZNEJ W PIAŚCIE TYLNEGO KOŁA
1. Ustaw dźwignię REVOSHIFT w położeniu 2
(drugi bieg), a następnie odkręć nakrętkę
kontrującą (G) i obróć śrubę regulacyjną linki (A)
tak aby dopasować czerwoną linię (D) na pręcie do
końca (C) osi piasty.
(A)- śruba regulacyjna (B)- pręt
linki
(C)- koniec piasty
(D)- czerwona linia na pręcie
(E)- białe linie
(F)- żółta część elementu
(G)- nakrętka
łączącego
kontrująca
UWAGA
Podczas regulacji należy
sprawdzić położenie
dwóch białych linii przez
okienko od góry
2. Ruchem obrotowym przesuń dźwignię
REVOSHIFT z położenia 3 w położenie 1
i z powrotem w położenie 3. Powtórz tę czynność
dwa lub trzy razy i sprawdź, czy odczuwalna jest
zmiana przełożeń. Obróć dźwignię REVOSHIFT
z powrotem z położenia 1 w położenie 2 i upewnij
się, że czerwona linia na pręcie jest dopasowana do
końca osi piasty. Jeśli nie są dopasowane, wykonaj
ponowną regulację.
3. Ustaw dźwignię REVOSHIFT w położeniu 2
(drugi bieg), a następnie obróć śrubę regulacyjną
linki (A) tak aby dopasować czerwoną linię (D) na
pręcie do końca (C) osi piasty.
4. Po zakończeniu regulacji dźwigni kątowej
zablokuj śrubę regulacyjną linki (A) za pomocą
nakrętki kontrującej (G) .
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KOŁA I OBRĘCZE KÓŁ - KONSERWACJA
Jak już wcześniej wspomniano w niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania roweru,
prawidłowo wyregulowane koła powinny obracać się lekko i płynnie bez zacięć
i wyczuwalnych luzów. W przypadku stwierdzenia luzu w łożyskowaniu piasty koła należy
luz niezwłocznie usunąć poprzez dokręcenie stożków (konusów) piasty,
lub zlecić wykonanie tej czynności w specjalistycznym serwisie rowerowym.
Następnym ważnym elementem koła rowerowego są obręcze, które podczas użytkowania
roweru ulegają naturalnemu zużyciu, a w szczególności gdy obręcz stanowi element układu
hamulcowego roweru (hamulce szczękowe). Obręcze kół
na swej bocznej części posiadają znaczniki zużycia w postaci widocznego wpustu
na całym obwodzie obręczy. Jeżeli znacznik ten przestanie być widoczny, należy
bezzwłocznie wymienić obręcz koła na nową, gdyż dalsze użytkowanie roweru ze zużytą
obręczą stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia rowerzysty. W
przypadku mechanicznego uszkodzenia obręczy należy poddać ją ocenie specjalistycznego
serwisu rowerowego celem oceny przydatności do dalszego
użytku. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie obręczy kół rowerowych
w odpowiedniej czystości, gdyż zabrudzone obręcze kół znacząco zmniejszają
skuteczność hamowania hamulców szczękowych.
BAGAŻNIK
Bagażnik zamontowany jest nad tylnym kołem roweru. Przed przystąpieniem do używania
roweru należy sprawdzić skuteczność dokręcenia śrub mocujących bagażnik do ramy
roweru. Śruby mocujące bagażnik powinny być dokręcone momentem 5-6 Nm
Informacja o MAKSYMALNYM OBCIĄŻENIU zamontowanego bagażnika umieszczona jest
przez producenta na bagażniku. UWAGA: Bagażnik przystosowany jest do przewozu osób
w foteliku rowerowym wyłącznie o wadze maksymalnej (wraz z fotelikiem) nie
przekraczającej MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA BAGAŻNIKA !!!
W przypadku korzystania z bagażnika, należy każdorazowo sprawdzić obciążenie bagażnika,
gdyż przekroczenie maksymalnego obciążenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia
konstrukcji bagażnika. Niedopuszczalna jest również zmiana konstrukcji bagażnika, gdyż
może doprowadzić to do uszkodzenia bagażnika a w szczególności jego właściwości
nośnych. Zastosowany w rowerze bagażnik nie został zaprojektowany do ciągnięcia
wózków i przyczepek. W przypadku obciążenia bagażnika, podczas jazdy rowerem należy
zwrócić uwagę na właściwości jezdne roweru, gdyż mogą one ulec zmianie,
a w szczególności zmianie może ulec droga oraz skuteczność hamowania. Uwagę należy
zwrócić także na skuteczność przymocowania bagażu lub fotelika rowerowego, tak aby
bagaż nie spadł podczas podróży pomiędzy szprychy koła. Po zamocowaniu bagażu
sprawdzić należy także czy nie pozostały luźne paski, linki lub inne ruchome elementy
bagażu, które mogą ulec wkręceniu w szprychy kół lub inne ruchome części roweru.
Uwagę należy zwrócić rownież na równomierne obciążenie bagażnika po obydwu stronach
w celu zapewnienia odpowiedniej równowagi podczas jazdy. Przewożony bagaż należy
zamocować w taki sposób, aby nie przesłaniał urządzeń odblaskowych oraz
oświetleniowych zamontowanych w rowerze.
16

UWAGA !!!
BAGAŻNIK ROWEROWY NIE MOŻE SŁUŻYĆ DO BEZPOŚREDNIEGO PRZEWOZU OSÓB.

ROWERY DZIECIĘCE
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA KAŻDORAZOWO PRZED KORZYSTANIEM
Z ROWERU OSOBA DOROSŁA (OPIEKUN) POWINNA DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ
POPRAWNOŚC DZIAŁANIA HAMULCY ORAZ CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI ROWERU SĄ
DOKŁADNIE DOKRĘCONE.
MONTAŻ KÓŁEK POMOCNICZYCH (rys.22)
Po odkręceniu nakrętki 3 i zdjęciu podkładki 4, należy na oś piasty nałożyć uchwyt osi 5,
w ten sposób aby występ wszedł w wycięcie haka ramy.Ramię z kółkiem
pomocniczym przykręcamy na osi piasty do ramy, przy użyciu uprzednio odkręconych
elementów złącznych. W ten sam sposób należy zamontować drugie kółko
pomocnicze. Po ustawieniu odległości między kółkami pomocniczymi a nawierzchnią
(rys.23), należy nakrętki 3 dokręcić momentem 20-22 Nm.
rys.23

rys.22
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UWAGA RODZICE (OPIEKUNOWIE) !!!
Podczas używania roweru z dokręconymi kółkami pomocniczymi należy uważać na
przeszkody lub nierówności terenu, które mogą spowodować zmianę toru jazdy,
a w konsekwencji przewrócenie roweru, które może spowodować okaleczenia
lub otarcia części ciała dziecka. Rodzice (opiekunowie) powinni zwrócić szczególną
uwagę, aby dziecko zachowało szerszy tor jazdy przy przeszkodach, krawężnikach itp..
OŚWIETLENIE
Lampa przednia ( reflektor) i lampa tylna z odbłyśnikiem - powinny zapewnić
widzialność zgodnie z kodeksem drogowym.Powierzchnia odbłyśnika lampy powinna
być prostopadła do jezdni i płaszczyzny obrotu koła.Miejsce zamocowania lampy tylnej
- z lewej strony roweru lub w osi podłużnej roweru( np.na błotniku), tak aby zapewnić
widoczność światła z tyłu. Prądnica powinna być tak ustawiona i zamocowana, aby
przedłużenie osi obrotu prądnicy przecinało się z osią piasty współpracującego koła.
Elementy mocujące prądnicę i lampy muszą umożliwiać przewodzenie prądu przez
metal pokryty lakierem (połączenie przez tzw:masę). Obwód elektryczny zamyka
izolowany przewód.
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CZĘŚCI ZAMIENNE
W przypadku zużycia lub konieczności wymiany, części zamienne należy dobrać
w specjalistycznym serwisie rowerowym.
URZĄDZENIA ODBLASKOWE
Urządzenia odblaskowe mogą stanowić wyposażenie uzupełniające do oświetlenia
elektrycznego roweru (najczęściej są to dwa odbłyśniki boczne umocowane na
szprychach kół roweru), lub podstawowe w rowerach nie posiadających oświetlenia
elektrycznego odbłyśnik biały z przodu, odbłyśnik czerwony z tyłu oraz dwa odbłyśniki
na szprychach kół roweru. W odbłyśniki wyposaża się także pedały rowerów.
UWAGA ! Odbłyśniki świecą światłem odbitym.Dlatego zapewnij ich dobrą widoczność
oraz utrzymuj stałą czystość ich powierzchni odblaskowej.
KONSERWACJA, CZYSZCZENIE ORAZ PRZECHOWYWANIE ROWERU
Rower należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie zapominając o
systematycznym jego czyszczeniu.Zaleca się stałe utrzymywanie roweru w czystości,
a w szczególności w przypadku jazdy w czasie jazdy w czasie deszczu, po nawierzchni
posypanej środkami chemicznymi(zima),oraz zabłoceniu.Po każdej takiej jeżdzie
należy dokładnie rower wyczyścić za pomocą mokrej gąbki lub szmatki często
przepłukiwanej wodą.Wymyty rower należy wytrzeć do sucha czystą szmatką.Części
chromowane ( kierownica, wspornik kierownicy, wspornik siodła, piasty kół,
mechanizm korbowy, obręcze kół) należy każdorazowo czyścić i konserwować za
pomocą oliwki maszynowej lub specjalnych środków do tego przeznaczonych.Pokrycie
siodła z tworzywa sztucznego myjemy wodą z dodatkiem mydła i po spłukaniu
wycieramy do sucha ( Nie należy używać rozpuszczalników benzynowych, Nitro
itp.).Łańcuch oraz tryby zębatek należy poddać konserwacji co najmniej dwukrotnie
w ciągu roku. Przed konserwacją należy łańcuch dokładnie wyczyścić, a następnie
zakonserwować za pomocą preparatów do tego przeznaczonych np.oliwki z teflonem.
Stan łańcuch ma duży wpływ na właściwą pracę całego układu napędowego roweru.
Rower należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach suchych oraz wolnych od
działania środków żrących( nawozy,sól,preparaty chemiczne itd..)
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ZALECANE NARZĘDZIA
Rowery nie posiadają na wyposażeniu zestawu narzędzi
Zaleca się stosowanie następujących narzędzi:
Pedały - klucz płaski 15
Siodło - klucz 13, 14, imbus 6
Łożysko kierownicy - klucz 30-32
Hamulce - klucz 10, imbus 2,3,4,,5,6
Korba prawa lub lewa - klucz nasadowy 13, 14

Koła - klucz 13, 15
Kierownica - 13, imbus 5, 6
Mechanizm korbowy - klucz 24, 25, 42
Przerzutki - klucz 9, imbus 5, śrubokręt

RODZAJE ROWERÓW I ICH ZASTOSOWANIE
Rowery przeznaczone są wyłącznie do transportu osobowego.Inny rodzaj wykorzystania
może spowodować osłabienie lub uszkodzenie konstrukcji roweru lub zastosowanego
zespołu połączeń poszczególnych elementów.
Maksymalna masa całkowita( waga roweru plus waga rowerzysty plus waga bagażu) nie
może przekraczać dla rowerów dziecięcych( rozmiar 12'' - 20'') 45kg, dla rowerów dla
dorosłych( rozmiar koła 24'' - 28'') - 100kg.
GÓRSKIE MTB – wszechstronne rowery przeznaczone do jazdy po pagórkowatym
i górzystym terenie. Zapewniają dobrą sterowność na różnych nawierzchniach. Szerokie
opony i amortyzacja zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Tego rodzaju rowery,
a w szczególności ich układ hamulcowy został zaprojektowany do obciążenia
maksymalnego nieprzekraczającego 100kg. Np. w przypadku roweru o wadze 15kg
z 5kg bagażem maksymalnym waga użytkownika wynosi 100-15-5=80kg.
SZOSOWE (WYŚCIGOWE) – lekkie, do szybkiej jazdy i ścigania się na drogach
asfaltowych. Tego rodzaju rowery, a w szczególności ich układ hamulcowy został
zaprojektowany do obciążenia maksymalnego nieprzekraczającego 100kg.
Np.. w przypadku roweru o wadze 15kg z 5kg bagażem maksymalna waga użytkownika
wynosi 100-15-5=80kg.
MIEJSKIE I KLASYCZNE (CITY, CLASSIC) –przeznaczone do bezpiecznego poruszania się
po ulicach miasta. Łączą komfort z funkcjonalnością . Tego rodzaju rowery,
a w szczególności ich układ hamulcowy został zaprojektowany do obciążenia
maksymalnego nieprzekraczającego 100kg. Np. w przypadku roweru o wadze 15kg
z 5kg bagażem maksymalna waga użytkownika wynosi 100-15-5=80kg.
CROSSOWE I KOMFORTOWE (CROSS, COMFORT) – uniwersalne i wielofunkcyjne.
Przeznaczone do jazdy po drogach szutrowych i asfalcie. Rowery crossowe
i komfortowe będą się dobrze sprawowały także podczas wycieczek ze znajomymi.
Nadają się do jazdy w mieście i poza nim. Tego rodzaju rowery, a w szczególności ich
układ hamulcowy został zaprojektowany do obciążenia maksymalnego
nieprzekraczającego 100kg. Np. w przypadku roweru o wadze 15kg z 5 kg bagażem
maksymalna waga użytkownika wynosi 100-15-5=80kg.
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TREKKINGOWE (TREKKING) –dobrze sprawdzają się na utwardzonych nawierzchniach
i ścieżkach. Łączą w sobie komfort i dynamikę jazdy. Posiada mocną ramę i duże,
28-calowe koła. Pozwala to szybko pokonywać kilometry i to nie tylko po asfalcie.
Pozycja na rowerze jest bardzo wygodna i umożliwia wielogodzinną jazdę.
Tego rodzaju rowery, a w szczególności ich układ hamulcowy został zaprojektowany do
obciążenia maksymalnego nieprzekraczającego 100kg. Np. w przypadku roweru
o wadze 15kg z 5kg bagażem maksymalna waga użytkownika wynosi 100-15-5=80kg.
DZIECIĘCE (JUNIOR) – zaprojektowane specjalnie dla dzieci, by zapewnić im wygodę
jazdy i bezpieczeństwo. Tego rodzaju rowery, a w szczególności ich układ hamulcowy
został zaprojektowany do obciążenia maksymalnego nieprzekraczającego 45kg.
Np.. w przypadku roweru o wadze 12kg z 1kg bagażem maksymalna waga użytkownika
wynosi 45-12-1=32kg.
UWAGA !!!
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania
oraz w warunkach gwarancji, może spowodować utratę gwarancji roweru.
CZYNNOŚCI PRZEDSPRZEDAŻNE
Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest przekazać nabywcy rower pełnosprawny
przeznaczony do natychmiastowej eksploatacji, po wykonaniu następujących
czynności:
- rozpakowaniu roweru z opakowania transportowego,
- zamontowaniu wyposażenia oraz pedałów. kierownicy i siodła w położenie do jazdy,
- regulacji przerzutek i hamulców,
- uzupełnienia powietrza w ogumieniu,
- dokręcenie połączeń śrubowych,
- usunięcie śladów zanieczyszczeń.
Wyjątkiem od powyższego jest zakup roweru w sklepie internetowym, gdzie rower
dostarczany jest częściowo rozmontowany w opakowaniu transportowym. W takim
przypadku kupujący powinien zlecić wykonanie powyższych czynności w serwisie
rowerowym na koszt własny. Zlecenie montażu oraz regulacji roweru
w specjalistycznym serwisie rowerowym pozwoli uniknąć nieprawidłowości
w działaniu poszczególnych jego elementów, oraz zapewni bezawaryjną i przyjemną
eksploatację zakupionego roweru. W przypadku samodzielnego przygotowania roweru
do jazdy, instrukcja prawidłowego jego montażu znajduje się na naszej stronie
internetowej www.neext.pl w zakładce DO POBRANIA.
UWAGA !!!
Powyższe czynności nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.
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