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Değerli Müşterimiz,
Firmamızdan bir bisiklet tercih ettiğiniz ve bize
güvendiğiniz için teşekkür etmek isteriz. Bu alışverişiniz
ile, size çok zevk verirken aynı zamanda sağlığınızı da
geliştirecek olan yüksek kaliteli ve çevre dostu bir
seyahat aracı elde ettiniz. Bisikletçiniz sizin için,
tavsiyelerine uyma ve son montaj aşamalarında da çok
önemli olacaktır. O, sizin bakım, servis, değişiklik ve
tüm tamir çeşitleri için irtibat noktanızdır. Eğer ürünler ile
ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bisikletçiniz ile
irtibata geçin.

Aşınma

Bar

Moment

DIN

EN

1

Bu kullanıcının el kitabı
hakkında

1.1

Kullanımlar

1.1.1 Simgeler
Dikkat!
Sizin özel dikkatinizi gerektiren ögelere dikkat
çeker.

Jantlardaki bir radyal sapma halk
arasında “aşınma” olarak bilinir.
Hava basıncı için olağan birim.
Sıkıştırma momenti de denir.
Vida bağlantılarının ne kadar “sıkı”
sıkıldığını gösterir.
Alman Standartlaşma Enstitüsü

Avrupa Standardı (genellikle ASE ile
ilişkili).

Almanya’da: Bu Kullanıcı Kılavuzu’nda
“Uzman bayii” ve/ya da “uzman işyeri” söz
konusu bölgedeki sorumlu makamlar
Uzman Bayii/ tarafından kendilerini yetkili gösterme
Uzman İşyeri konusunda ve bisiklertlerin satısışı ve
tamiri için yetki verilmiş işyerlerini gösterir.
Yetkilendirdiğimiz uzman bayii:
Firmamız ürünlerimizi satmaları ve tamir
etmeleri için sadece seçilmiş uzman bayilere
izin vermektedir.

Uyarı!
Sizi hafif kişisel yaralanma ve olası maddi
hasar olasıklarından haberdar eder.
El kuvveti

El kitapçığı

Tehlike!
Sizi ölüme bile yol açabilecek ağır kişisel
yaralanma olasılığından haberdar eder.

Yanık Riski!
Sıcaklık 45°C’yi aşar (yumurta beyazının
katılaştığı sıcaklık) ve insanlarda yanıklarla
sonuçlanabilir.

Dağ, Kros ve Fitness Bisikletleri
Trekking ve Şehir Bisikleti, Yol bisikleti

IHK

1.1.2

Konum Göstergeleri

Eğer bu Kullanıcının El kitabı “sağ”, “sol”, “ön” ya da “ arka”
diyorsa, bu her zaman “seyahat yönünde” konumunda
görüldüğü gibi anlamına gelir.

1.1.3

Kısaltmalar Listesi

1.1.4

Terimlerin Tanımları

Almanya’da:Sanayi ve Ticaret Odası

MTB

Dağ bisikleti

nm

Newton metre; moment birimi

Pedelec

Türkçe

Ortalama yetişkin bir insanın eliyle,
düşükten orta seviyeye kadar
sarf edebileceği kuvvet.

psi

StVo

StVZo

Elektrik Pedallı Bisiklet
Libre-inch kare/ inç kare başına
düşen pound; Amerikan basınç birimi;
1 psi = 0.06897 bar

Alman Otoban Kodu
Alman Karayolu Trafik Ruhsatlandırma
Yönetmeliği
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Doğru
Sıkıştırma

"Doğru Sıkıştırma" terimi, vida
başlarının tüm yüzeyleri boyunca
bileşene sabitlendiği durumu belirtir.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
1.2

Kullanıcının El Kitabı
Kişisel yaralanma ve
Maddi hasar Riski!
Bu kullanıcı el kitabı birine nasıl bisiklet
süreceğini öğretmek için hazırlanmamıştır.
Bu kullanıcı el kitabında yer alan talimatlara
uyulmaması, tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlar ile
sonuçlanabilir.
Bisikletinizi ilk defa kullanmadan önce bu
talitmaları dikkatli bir biçimde okuyun.

•
Yanlış
Sıkıştırma

Gevşek bir vida genellikle çıkıntılı
vida başı ile fark edilebilir.

•
•

•

Bisiklet parçaları için kullanılmış olan
teknik terimleri manşet sayfalarındaki
plakaların içinde ya da tekil resimlerde
bulacaksınız.

Mevzuat:
StVo (Alman Karayolu Trafik Yasası) ve
StVZo (Alman Karayolu Trafik
Ruhsatlandırma Yönetmeliği) sadece
Almanya’da geçerli olan yasalardır.

Bisikletinizi ilk kez kullanmadan önce,
kendinizi ülkenizdeki bisiklet kullanımı
yasaları hakkında bilgilendirin. Bu konuda
ilgili makamlar ve yetkili satıcınız ile irtibata
geçin.

Bisikletinizi ilk defa kullanmadan önce bu
talitmaları dikkatli bir biçimde okuyun.
Lütfen Bölüm 15’teki tüm alanların tamamıyla
doldurulduğundan emin olun.
Bu el kitabının bisikletinizin özel bileşenleri ile
ilgili olarak kendi dilinizde ayrı parçalar
talimatları içermesi gerektiğini unutmayın.
Bunlar açık bir şekilde Bölüm 16, Teslimat
Belgesi kısmında listelenmişlerdir.

düşmeler, kazalar ve mal zararlarına sebep
olabilir.

•

Eğer “...hepsine sahip...”,
“... bisikletine sahip ...” ya da benzeri ifadeler
ile karşılaşırsanız, bunun her zaman çocuk
ya da genç ve onun bisikletine yöneltilmiş ve
ondan bahsetmekte olduğunu unutmayın.

•

Özellikle tehlike uyarlarına ilişkin, bu
Kullanıcının El Kitabı’ının üzerinden birlikte
geçin ve tüm bölümleri çocuklarınıza açıklayın.

•

Yasal vasisi olarak, bu bisikletin güvenliğini
ve güvenli kullanımını sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır.

1.2.1

Bu kullanıcı el kitabındaki kısımlar
pedelec’ler hariç tüm CUBE bisikletleri için
örnek teşkil eder.

•

Bu kullanıcı el kitabını saklayın ve bisikleti
satar ya da hediye ederseniz onunla beraber
verin.

•

Bisikletinizi kontrol etmek ve üzerinde
yapılması gerekli işleri yapmak sizin
sorumluluğunuzdadır.

•

Eğer bu kullanıcı el kitabının bazı
bölümlerini anlamazsanız, bisiklet satıcınız
ile irtibata geçin.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Çocuklar ve gençler için Kullanıcı El Kitabı.
Bu kullanıcı el kitabı ebeveynler ya da bu
bisikleti kullanan çocuk ve gençlerin yasal
vasileri içindir.
Eğer çocuklarınız ya da sorumlusu olduğunuz
gençler bu Kullanıcı El Kitabı’nda belirtilen
talimatlara uymazsa, bu tehlikeli durumlar,

•

Bu bisiklet üzerine monte edilmiş bileşenlerin
bu kullanım kılavuzunda tarif edilmemiş
olması mümkündür.

•

Bu nedenle her zaman ilgili üreticinin
sağladığı beraberindeki parçalar talimatlarına
dikkat edin.

•

Onların talimatları temel olarak aşağıdaki
metinde yer alan herhangi bir karşıt talimattan
önceliklidir.

•

Lütfen yetkili satıcınız ile irtibata geçin.

•

1.2.3

Kişisel yaralanma ve
Maddi hasar Riski!
Lütfen sizin bisikletiniz için özel bilgiyi
bisiklet modeliniz için kullanıcı el
kitabından edinin.

•

Bu Kullanıcı El kitabı bisiklet sürmeyi
öğrenmek için uygun değildir.

•

Bu Kullanıcı El kitabı sürüş teknikleri
öğrenmek için uygun değildir.

2

Güvenliğiniz için

2.1

Bisikletinizi tasarlandığı gibi kullanmak

2.1.1 Bisikletinizi kim kullanbilir?
Kişisel yaralanma ve
Maddi hasar Riski!

•

Sürücünün bisiklet sürebilmesi gerekir, yani
bisiklet kullanımının temel bilgilerine sahip ve
bir bisikleti kontrol etmek ve yönlendirmek için
ihtiyaç duyulan gerekli denge hissine sahip
olmalıdır.

•

Bisikletli bu bisiklet için doğru fiziksel boyutlara
sahip olmalıdır. (Lütfen satıcınıza danışın)

•

Çocuklar ve gençler bisikleti güvenle
kullanabilmelidirler. Çalışma ekipmanları
(örn. Fren kolları) bir çocuğun ellerine uygun
olmalıdır.

Ekli Belgeler
Kişisel yaralanma ve maddi hasar riski! Bölümü
Talimatları.

Kişisel yaralanma ve
Maddi hasar Riski!
Mevcut bisiklet parçalarının çok sayıda
olması sebebiyle, tümü için geçerli tamamen
kapsayıcı talimatlar seti sağlamak mümkün
değildir.
Pedelec/ elektrikli bisikletlerimiz için bu
genel CUBE kullanım kılavuzunun yanı sıra
CUBE EPO Pedelec için ilaveten ayrı
kullanım kılavuzunu okumak da oldukça
önemlidir.

Resimler
Açıklamalar ile bağlantılı resimler ilgili
metinlerin hemen öncesinde veya
sonrasında bulunabilir.

Bu kullanım kılavuzu yalnızca satın alınma sırasında
bisiklet ile beraber olduğunda geçerlidir.• Eğer varsa,
lütfen ek bilgileri dikkate alın.

1.2.2

Daha fazla bilgi için, Lütfen yetkili satıcınız
ile irtibata geçin.

Uygulama alanı

Bu Kullanıcı El Kitabı model yılı 2012 ve onların
belirli bir kategorisi ile Bölüm 4’te bahsedilen serilerdeki
firmamız bisikleri için geçerlidir.

Tüm bisiklet parçaları şemalarda gösterilmiştir.

•
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Bisikletle dağa tırmanma için biniş teknikleri
kursları farklı tesisler ve antrenörler tarafndan
sunulmaktadır. Bunlar sürüş tekniğinizi
geliştirmenize ve bisikletinizi nasıl
kullanacağınıza dair size yardımcı olur.
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MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Bisikletinizi nasıl sürebilirsiniz?

•

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Seleye oturun ya da selesiz sürün, yani
ayakta bir pozisyonda pedal çevirin.

•

Sol elinizle sol gidon elciğini ve sağ elinizle
sağ gidon elciğini tutun. Sol ayağınızı sol
pedalın üzerine ve sağ ayağınızı da sağ
pedalın üzerine yerleştirin.

•

Sol ayağınızı sol pedalın üzerine ve sağ
ayağınızı da sağ pedalın üzerine yerleştirin.

•

Bisikleti sadece bir seyahat aracı olarak
kullanın.

Bisikletinizi yüksek hızda kullanırken,
sportif bir sürüş stilinde (örn. Aşırı hızlı
sürüş,hız azaltma rampaları,tümsekler, vs.),
ya da bisiklet parkında, her zaman daha
yüksek düşme riski vardır.

•

Sadece eğer bisikletinizi her durumda
kontrol edebilecekseniz yüksek hızlarda
sürün.

•

Bisikletinizin kullanılışıını sürüş becerilerinize
göre ayarlayın ve gerekli koruma
ekipmanlarını kullanın.

•

Bisikletinizi gerekli kullanım ve sizin sürüş
becerilerinize göre ayarlayın, ve gerekli
koruma ekipmanlarını kullanın.

kategori 0
Kinderfahrräder
Çocuk dağ bisikleti
Reifengrößen
16“-24“

Şu gibi döşeli yollar için çocuk bisikletleri:
- motorlu araçlar tarafından kullanılmayan asfalt yollar
ve bisiklet yolları
- motorla çalışan araçlar tarafından kullanılmayan çakıl,
kum ve benzeri maddeler döşenmiş yollar
(örn. yangın yolu, toprak yol)

tanım

Yol bisikleti
Triatlon- ve zamana
karşı yarış bisikletleri

Şu gibi döşeli yollarda sürmek içindir:
- asfalt yollar ve bisiklet yolları

Eğlence ve şehir
bisikletleri

Bu şekilde, tekerler yer ile sürekli temas halinde olacaktır.
(-> zıplama yok, ne ön ne de arka ttek tekerlek üzerinde
sürüş yok, arka tekerleğin yukarı kalkmasına neden olacak
frenlemeler yok)

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Bu yollarda ve pistlerde güvenliğiniz
hızınıza bağlıdır.
Sıçramalar ve yüksek hızda sürüş
durumlarında, ya da eğer bisiklet parkı
ya da tepe inişinde sürüyorsanız, temel
olarak bir düşme riski vardır. Sadece bu
biniş tekniğinde kesin olarak ustalaştığınızda
zıplayın ve yüksek hızda sürün.

Ne kadar hızlı sürerseniz, aldığınız risk o
kadar büyük olur!
Lütfen tüm yolların ve patikaların hasar
görmüş olabileceğini ve/ya da üstlerinde
engeller olabileceğini göz önünde bulundurun.
Böyle alanlarda, bilhassa yavaşça ve
dikkatlice sürmelisiniz. Gerekli olduğunda
bisikletinizi böyle tehlikeli alanların üzerinde
itin ya da taşıyın.

KİD 160 / KİD 200 /
KİD 240

Ebeveynlerin/ vasilerin sorumluluğu:
Tasarlanmış olan kullanım (bisikletin doğru kullanımı), nasıl
kullanılacağının talimatları, bisikletin kontrolü ve doğru
çalışması ebeveynlerin/vasilerin sorumluluğudur.

Bisikletinizi nerede sürebilirsiniz?
Firmamız tarafından üretilen bütün
bisikletler kategoriler içinde sınıflandırılmıştır.
Bisikletinizin ait olduğu kategori bu kullanıcı
el kitabının sonunda detaylandırılmıştır
(Son Sayfa). Bu satın alma sırasında
bayiiniz tarafından girilir. (Bölüm 4’e de bakın).

modeller

Bu şekilde, tekerler yer ile sürekli temas halinde olacaktır.
(-> zıplama yok, ne ön ne de arka ttek tekerlek üzerinde
sürüş yok, arka tekerleğin yukarı kalkmasına neden olacak
frenlemeler yok)

kategori 1

2.1.3

tanım
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modeller
PELOTON / AXİAL WLS
/ AGREE GTC / AXİAL
WLS GTC / LİTENİNG /
AERİUM HPA / AERİUM
SHPC

SL ROAD / EDİTOR /
HYDE
SUV HYBRİD

kategori 2
Kros ve trekking
bisikletleri
(hibrid olarak da)
Cyclecross bisikletleri

Tanım
Şu gibi döşeli yollarda sürmek içindir:
- asfalt yollar ve bisiklet yolları
- çakıl, kum ve benzeri maddeler ile döşenmiş yollar
(örn. yangın yolu, toprak yol)
- sadece birkaç kök, pist başlangıcı, kayalar ve inişler
ile döşenmiş yürüyüş yolları

Bu şekilde, tekerler yer ile sürekli temas halinde olacaktır
ya da kökler gibi küçük pürüzler yüzünden teması kısa bir
anlığına kaybedecektir
(-> zıplama yok, ne ön ne de arka ttek tekerlek üzerinde
sürüş yok, arka tekerleğin yukarı kalkmasına neden olacak
frenlemeler yok)

modeller
CURVE / NATURE /
CROSS / TONOPAH
CURVE ALLROAD /
NATURE ALLROAD
KATHMANDU / DELHİ/
TOURİNG / TRAVEL /
TOWN
(Hibrid çeşidi olarak da
bir değişken)

TK MESSE
CROSS RACE
ELLY HYBRİD/
ELLY CRUİSE

12 |
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kategori 3
Ön amortisörlü
Dağ Bisikleti
(Hibrid olarak da)

tanım
Şu gibi döşeli yollarda sürmek içindir:
- asfalt yollar ve bisiklet yolları
- çakıl, kum ve benzeri maddeler ile döşenmiş yollar
(örn. yangın yolu, toprak yol)
- kökler, pist başlangıçları, kayalar ve inişlerin daha sık
olduğu döşenmiş ya da döşenmemiş yürüyüş yolları

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
modeller

2.1.4

AİM / ANALOG /
ATTENTİON / ACİD / LTD/
RACE ONE
ACCESS WLS
ACCESS WLS HYBRİD

ACCESS WLS GTC
Bu şekilde, tekerler yer ile sürekli temas halinde olacaktır
ya da kökler gibi küçük süzensiz arazi yüzünden teması
kısa bir anlığına kaybedecektir
(-> zıplama yok, ne ön ne de arka ttek tekerlek üzerinde
sürüş yok, arka tekerleğin yukarı kalkmasına neden olacak
frenlemeler yok)

REACTİON HPA /
REACTİON GTC
REACTİON HYBRİD

kategori 4
Tam amortisörlü
maksimum 160 mm
dönüşlü
Dağ Bisikleti
(Hibrid olarak da)

tanım
Şu gibi döşeli yollarda sürmek içindir:
- asfalt yollar ve bisiklet yolları
- çakıl, kum ve benzeri maddeler ile döşenmiş yollar
(örn. yangın yolu, toprak yol)
- kökler, pist başlangıçları, kayalar ve inişlerin daha sık
olduğu döşenmiş ya da döşenmemiş yürüyüş yolları
- 0,5 m’ye kadar yüksekte aralıklı atlayış/inişleri olan
daha pürüzlü kaplamasız arazi

Tam amortisörlü
180/10 mm
dönüşlü
Dağ Bisikleti

kategori 6
Tam amortisörlü
215 mm
dönüşlü
Dağ Bisikleti

tanım
Kategori 4 gibi
Ek olarak şu gibi sürüşler
- 1 m’ye kadar yükseklikte aralıklı atlayışları olan çok
pürüzlü ve kayalık arazi
- spor ve bisiklet parkları olarak adlandırılan alanlar (nadiren)

tanım
Kategori 5 gibi
Ek olarak şu gibi sürüşler

Yeni bisikletiniz bir spor ekipmanı öğesi olup
StVZO şartnamesi ile donanımlanmadıoğı
taktirde kamusal yollarda kullanılamayabilir.
Mevcut StVZO gereksinimlerini karşılamak
için, bisikletiniz burada ayrı bir formda
listelenmiş aşağıdaki donanıma sahip
olmalıdır.

Onay bir “k” işareti, dalgalı bir çizgi ve çok
basamaklı bir sayı ile ayırt edilebilir.

Bu parçaların takılması düzenlemesi için l
ütfen bayiiniz ile irtibata geçin.

2.1.5 aksesuarlar ve değişiklikler
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Birçok bisikletçi bisikletleri üzerinde değişiklik
yapmaktan ve onları kendi özel isteklerine göre
kişiselleştirmekten hoşlanır.
Maşalar, seleler, gidonlar, pedallar, frenler,
lastikler ve amortisöt öğeleri –bisikletinizi
sonradan değiştirmek için bir çok olasılık var.

AMS 100/130/150
Almanya dışında kullanırken, lütfen ülkenizde
geçerli olan trafik düzenlemelerini göz
önünde bulundurun. Bunun için, lütfen bayiiniz
ya da yetkili makama danışın.

STEREO 120/140/160
STEREO HYBRİD 120/140

Bisikletler üzerinde çalışmak, çok kolay olduğu
varsayılan işler dahil, sağlam bir eğitim, sağlam
bir bilgi birikimi ve çok miktarda deneyim
gerektirir.

STİNG WLS 120/140
FRİTZZ 160

•

İki tane bağımsız şekilde çalışan fren

•

Zil

•

Ön (Beyaz ışık) ve arka (kırmızı ışık) için dinamo ile
çalışan aydınlatma
11 kg ağırlığın altındaki yarış bisikletleri
dinamo düzenlemesinden muaftır.

Bisikletiniz üzerinde yapılan profesyönel
olmayan işler tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara neden
olabilir.

•

Sadece EN standartlarına göre onaylanmış
olan aksesuarları kullanın. Bisiklet
bilgisayaraları ve şişe tutucuları bir istisnadır,
onların uzman bir bayii tarafından seçilmesi ve
takılması sağlanır.

•

Bisikletiniz için aksesuar seçerken uzman
bayiinize danışın.

•

Firmamız üzerinde düzenleme yapma
amaçlarından dolayı ön maşanın başkası ile
değiştirilmesini yasaklamaktadır. Eğer
tamiratlar sırasında maşanın değiştirilmesi
zorunlu hale gelirse, sadece yapı ile aynı olan
ve sizin bisiklet modeliniz için firmamız
tarafından onaylanmış olan bir maşa
kullanılabilir. Yetkili uzman bayiimize danışın.

•

Hiçbir bisikletimizin elektrikli sürme düzeni
donanımının iyileştirilmesine izin verilmemektedir.

•

Bisikletinizin hiçbir parçasının durumunu
değiştiremezsiniz.

Dinamo düzenlemesinden muaf olan yarış
bisikletleri gündüzleri pille çalışan aydınlatma
taşımak zorundadırlar.

modeller
HANZZ
FRİTZZ 180

Yarış bisikletleri katılıyor olabileceğiniz
herhangi bir yarış süresince bu
düzenlemeden muaftır.

•

Beyaz ön reflektör (genellikle ön farın içine entegre
edilmiş) ve arkada kırmızı reflektör

•

Her biri ön ve arka tekerlek için olan iki sarı reflektör;
alternatif olarak her iki yanında yansıtıcı çizgileri
olan lastikler

•

Sağ ve sol pedallar için iki sarı reflektör

modeller
TWO15

Resmi olarak hazırlanmış işaretli/imzalı DH patikalarıve spor, iz
sürme ve bisiklet parkları
Bu kategorinin bisikletleri, sarf edilen yüksek kuvvetler
nedeniyle her biniş sonrasında hasarlar için yoğun olarak
kontrol edilmelidirler.

Tüm aydınlatma bileşenleri ve reflektörler
resmi olarak onaylanmış olmalıdır.

Aşağıdaki adreste detaylı çevrimiçi bilgilerle
kesin kanuni yönergeleri bulacaksınız:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/

modeller

Bu şekilde, tekerler yer ile sürekli temas halinde olacaktır
ya da kökler gibi küçük süzensiz arazi yüzünden teması
kısa bir anlığına kaybedecektir
(-> zıplama yok, ne ön ne de arka ttek tekerlek üzerinde
sürüş yok, arka tekerleğin yukarı kalkmasına neden olacak
frenlemeler yok)

kategori 5

Siz onu sürerken bisikletiniz hangi
durumda olmalıdır?

Lütfen StVZO’dan Almanya’daki seyahatler
için düzenlemelerin tüm üslubunu alınız
ya da bayinize danışınız.

ELİTE HPC/
ELİTE HYBRİD HPC
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•

Tüm parça taktırmaları, değişim yapmalar,
bakım ve yapılacak diğer herhangi bir işi
sadece uzman işyerinize yaptırın.

•

Bisikleti değiştiren kişinin de onlar için sorumlu
olduğunu unutmayın.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

•

Bu bölümün nerede olduğunu ve aşağıdaki
satırları bulabilirsiniz: Çocuğunuz ve/ya da
bagajınız ile birikteyken bile müsaade edilen
toplam ağırlık (Bölüm 3.2’deki tabloya bakın).

•

Güvenli bir yükleme sağlayın. Hiçbir bagaj
parçası hareketli bisiklet kısımları ile temasa
geçemez (yol tekerleri, direksiyon, zincir, frenler)
ya da bisikletinizin işlevlerine veya taşınmasına
karışamaz.

2.1.6 Çocukların, bagajların ve bisiklet
treylerlerinin taşınması

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Kabul edilebilir toplam ağırlığı aşmayın,
bakınız bölüm 3.2.

•

Tüm ek yükler ve sizin ağırlığınız (çocuğunuzu
dahil etmeden) dahil olmak üzere bisikletinizi
yukarı kaldırmak suretiyle kabul edilebilir
toplam ağırlığı belirleyin. Bisikletinizi havaya
kaldırdığınızda, bizim bisiklet kıyafetlerimize
ulaşmadığınızdan ve resmi olarak ayarlanmış
bir baskülün üzerinde durduğunuzdan emin olun.

Çocukların ve bavulların taşınması belirli riskler
ile ilişkilidir. Çoğu bisiklet kadrosu çocuk
koltuklarının ve bisiklet raflarının takılması için
uygun değildir.

Yüklerinizi sadece uygun taşıma sistemi ile
taşıyın.Bunlar üretici tarafından onaylanmış
bisiklet sırt çantaları ya da bisiklet rafları olabilir.
Bu konuda lütfen uzman bayiinize danışın.

•

•
Bisiklet rafları aşağıdaki seriler/modellerden
(alttaki resme bakın)sadece bu amaç için olan
bağlantı elemanlarına takılabilir

Lütfen çocuklarınızın ağırlığını banyo tartılarını
kullanarak belirleyin ve onların ağırlığını toplam
ağırlığa ekleyin.

Karbon kadrolar genellikle sadece serbest tekerlek
çalıştırıcıların (sabitlenmeyen) kullanımı için uygundur.

2.2

– Trekking/Şehir
– Bu amaçla tasarlanmış montaj seçeneği
olan MTB

•

•

Çocuk koltukları sadece uygun bisiklet
raflarına takılabilir.Lütfen bu konuda uzman
bayiinize danışın.

En fazla ek yük 25 kg ağırlığındadır.
Uyarı:
Bazı bisiklet rafları sadece daha hafif yükler için
onaylanmıştır. Bisiklet raf üreticisi tarafından
sağlanan teknik özelliklere bakın.

Sıcaklıklarını kontrol etmek için çıplak
parmağınz ile çok kısaca jantlara ve fren
disklerine dokunun.Eğer sıcak iseler birkaç
dakika daha bekleyin ve testi jantlar ve fren
diskleri soğumuş duruma gelene kadar
tekrarlayın.

2.2.4

2.2.2 Kötü kullanımdan kaynaklanan riskler

Ek yükler daha uzun frenleme mesafesine neden
olacaktır.
Sürüş stilinizi buna göre ayarlayın!

Bu Kullanıcı El Kitabı’nda yer alan talimatlara
uyulmaması tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlar ile sonuçlanabilir.

Bisiklet sürerken kask takın.

•

Biniş sırasında olası tehlikelere dikkat edin,
tetikte olun ve kendi güvenliğinizi aklında tutun.

Bu Kullanıcı El Kitabı’nda yer alan talimatlara
uyulmaması tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlar ile sonuçlanabilir.

•

Alkol etkisi altındayken bisiklete binmeyin.

•

Her zaman bisikletin kontrolünü elinizde
bulundurduğunuzu ve ani tehlikeli durumlarda
bir zorluk içinde kalmayacağınızı garantiye
alacak şekilde bisiklet sürün.

•

Bisiklet sürerken, bisikletin çalışmasını
kısıtlamayacakya da sizin görüşünüzü olumsuz
etkilemeyecek uygun kıyafetler giydiğinizden
emin olun.

•

Islaklık frenlerin tesirliliğini etkiler. Frenleme
mesefesi artar.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Sadece sıkı oturan bacak kıyafetleri giyerek bisiklete binin.
Only cycle wearing tight-fitting leg wear.
Gevşek kıyafetler bisiklete takılabilir ve ciddi kazalara
sebep olabilir.

Yanık Riski!

•

Kabul edilebilir toplam ağırlığı aşmayın,
bakınız bölüm 3.2.

•

Lütfen 12 ve 13. bölümlerdeki bakım ve tamir bilgilerine
başvurun.

Bölüm 2.1.3’te belirtilen talimatlara dikkat ediniz.

•

Her zaman bisikletinizin amaçlanan kullanımı
için olan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını
kontrol edin (bakınız bölüm 2.1, ve 4.1)

2.1.7 Tekerlek alıştırması
2.2.3 Yanık Riski

Uzun süren inişlerden sonra bisiklet jantları
ve fren diskleri çok sıcak olabilir.

•

Ülkenizin geçerli trafik kurallarına uyun.

•

•

Tekerlek alıştırması:
Kadroya, gidona ya da maşaya sıkıca takılmış
olan tekerlek çalıştırıcıların kullanımı
bisikletinize zarar verebilir.

•

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Diğer riskler ve güvenlik notları
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Doğru son montaj ve sizin için doğru olan sele
pozisyonunun ayaranması bayiiniz tarafından
onaylandı.Bu kullanıcı el kitabında yer alan
basılı formu kullanın.

•

Kadroya, gidona ya da maşaya sıkıca takılmış
olan tekerlek çalıştırıcıların kullanımına izin
verilmemektedir.

•

Bu Kullanıcı El Kitabı’nda yer alan talimatlara
uyulmaması tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlar ile sonuçlanabilir.

Ek yükler bisikletin sürüş davranışlarını etkileyecektir.

Özel olarak ilgili bisiklet modeli için onaylanmamış
olmaları şartıyla, bizim bisikletlerimizde bisiklet
treylerlerinin takılması ve kullanıması için izin
verilmemektedir.

Jantları ve fren disklerini onlara dokunmanızdan
önce soğumaya bırakın.

2.2.1 Hatalı son montajdan kaynaklı riskler

•
– Kros

•

Diğer riskler

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
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Jantlara ve fren disklerine inişten hemen sonra
dokunmayın.
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Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Dönen tekerlekler ellerinizi ve diğer vücut
parçalarınızı yaralayabilir.

•

Ellerinizi ve diğer vücut
parçalarınızı dönen tekerleklerden uzak tutun!

•

Ellerinizi ve diğer vücut
Parçalarınızı hareketli parçalardan (örn. amortisör,
direksiyon kolu, frenler vs.) uzak tutun!

İzin verilen
toplam ağırlık

Yarış Bisikleti:

115 kg

Dağ Bisikleti:

115 kg

Trekking bisikleti:

115 kg +
25 kg
donanımlı

Tam donanımlı
trekking bisikleti

Momentler, Vida bağlantıları

3.3

Parça

Üretici

İmha etme

BMX

2 vida

6-8

EA30

2 vida

8

Triathlon

Bayiinize danışın ya da bir geri dönüşüm
merkezi ile irtibata geçin.

Tedarik kapsamı,
Teknik veriler

3
3.1

Bütün bisiklet, kısmen pedallar hariç ya da

•

Kadro seti
Bu bisiklet için parçaları kullanılan üreticilerin diğer ilgili
talimatları da dahil, Kullanıcı el kitabı ve teslimat belgesi
içerir.

örnek 1:
Toplam kabul edilebilir ağırlığı 90 kg olan
yarış bisikletleri için tekerlek seti, yarış
bisikletinin kabul edilebilir toplam ağırlığını
115 kg’dan 90 kg’a düşürürür.

örnek 2:
Bicycle racks with an admissible total weight
of 20 kg’lık kabul edilebilir toplam ağırlığı olan
bisiklet rafları trekking bisikletinin kabul edilebilir
ağırlığını 140 kg’dan 135 kg’a indirir.

Karbon kadrolar ve pedeleclerin durumunda, lütfen ek
Kullanıcı el kitabındaki talimatları dikkate alın.

3.2

16.5
8-10

1 vida

12

2 vida

5-6

Alüminyum

1 vida

5-8

Titanyum

1 vida

5-8

Karbon kadro

1 vida

5-6

1 vida

5-6
Lütfen sele borusu
kılavuzuna da bakın

Tria aluminium

2 vida

4-5

Tria karbon

2 vida
(sabit)
1 vida
(mandal)

2-3
2-3

Karbon sele
borusu

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Teknik veriler
Kabul edilen toplam ağırlık
=
Tüm ek yükler ve eklenmiş parçaları dahil
olmak üzere bisiklet
+
Giyim ve bagaj (sırt çantası) dahil vücut ağırlığı

Şişe yuvası / kadro

Hiç

Hiç

Kablo kılavuzu mandalı

Hiç

Hiç

Hiç

Hiç

Güvenlikli bisiklet rafı

Montaj ve işlev

4
4.1

•

Eğer varsa, lütfen ayrı talimatlara dikkat edin.

•

Lütfen bu teknik verilerin güncelliği ile ilgili
olarak uzman bayiinize danışın.

kategoriler
Bisikletlerimizi aşağıdaki kategorilere aırdık. Bu
kategorilerin içinde, farklı seriler bulunuyor.

Yeni teknik bulgular modellerin ve onların
teknik verilerinin değişmesi ve hatta tamamen
yeni modeller ile sonuçlanabilir.

•

8-10

2 vida

Sele Mandalı
Kızağı

Sele borusu
mandalı

Tedarik kapsamı

•

2 vida

Alüminyum

Karbon

Daha fazla bilgi için,lütfen ilgili üreticiler tarafından
sağlanan parçalar talimatlarına bakın.

8-10

1 vida

Kısa TT

Sele borusu mandalı /
kadro

1 vida
+ 1 volan

SL-280

Ritchey

105 kg

Lütfen hafif-ağırlıklı bileşenler kullanmanın,
örn. özel tekerlekler, tüm bisikletin yük taşıma
kapasitesini azaltacağını göz önünde bulundurun.

Sele
Mandalı

Triathlon

(*): 16“ ya da 20“ tekerlek boyutunu gösterir.
Bu lastiğin üzerinde gösterilir. Lütfen bayiinize
danışın.

Ömrünün sonunda bisikletinzi uygun bir şekilde
imha edin.

Sıkma momenti
(nm)

türü

P6

Scape

20“e kadar çocuk bisikleti (*)105 kg

Bağlantı

Easton

Sele borusu

Seat post

2.3

bağlantı

RFR

115 kg +
25 kg
donanımlı

16“ e kadar çocuk bisikleti (*) 30 kg

Takılmış olan herhangi bir çocuk koltuğunda oturan
çocukların hiçbir dönen tekerleğe ya da hareketli parçaya
dokunamayacağndan emin olun.

Model/Tür

Syntace

FSA

•
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Dağ Bisikleti
- Fully (= ön ve arka teker amortisörleri,
Bölüm 4.2.1’e de bakın)
- Hardtail (= ön teker amortisörü, arka teker
amortisörü yok, bölüm 4.2.2’ye de bakın)

Vida bağlantılı
şişe yuvası

Bisiklet rafı ile
bağlantı

•
•
•

2 vida

3

Her vida için

3

Her vida için

6

Kros bisikleti
Yarış Bisikleti
Trekking bisikleti

•
•
•

Cyclocross
Fitness/ Şehir bisikletleri
Pedelec

Bu kullanıcı el kitabının sonunda yer alan
teslimat sertifikasında kategori ve modelin yanı
sıra bisikletiniz ile ilgili daha fazla bilgiyi de
bulabilirsiniz.
Satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde, lütfen
bisikletçinizin yardımı ile her şeyin doğru ve
tam olarak doldurulup doldurulmadığını
kontrol edin.
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4.2

Kategoriler / Modeller Genel bakış

4.2.1

Çocuk Bisikletleri / Kategori 0

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
4.2.4 Kros Bisikleti / Kategori 2
Dağ bisikleti ile aynı donanımsal karaktere sahiptir, 28 inç çaplı jantları olan yol tekerlekleri
(662 mm) ve 42 mm’ye kadar genişliği olan lastikler

Çocukların bisikleri uygulama aralığı yay dönüşü ve donanımı ile tanımlanan ön amortisörlü dağ bisikletleridir. 16, 20 ve 24
inç çaplı jantları olan lastikler . Uygulama alanı uzman bayiiniz ile birlikte belirlenmeli.(bakınız Bölüm 2.1.3)

4.2.5
4.2.2 Yarış bisikleti / Triatlon ve zamana karşı yarış bisikletleri / Kategori 1
StVZO uyarınca, vites aktarıcı, jant frenleri, 28 inç çaplı jantları olan yol tekerlekleri (662 mm) ile donanımlı değildir.

4.2.3

Fitness bisikleti/ şehir bisikleti/ Kategori 1

İlave özellikler:

StVZO uyarınca, vites aktarıcı, vites göbeği,
28 inç çaplı jantları olan yol tekerlekleri
(662 mm) ile donanımlı değildir

- düz gidon ya da 25 mm’den 42 mm lastikli dağ bisikleti
benzeri gidon
- Jant ya da disk frenleri

Trekking bisikleti/ Hibrid Trekking bisikleti / İlave özellikler:
Kategori 2
StVZO uyarıncadonanımlıdır, vites aktarıcı
ya da vites göbeği, jant frenleri, kontrapedal
frenler ya da disk frenleri, bisiklet rafı, Sıçarama
önleyici (“çamurluk”)28 inç çaplı jantları olan yol
tekerlekleri (662 mm) ile donanımlıdır.

– 42mm’ye kadar geniş lastikler
– aydınlatma donanımı, reflektörler ve zil

4.2.6 Cyclocross/ Kategori 2
StVZO uyarınca, vites aktarıcı,, 28 inç çaplı jantları olan yol
tekerlekleri (662 mm) ile donanımlı değildir.

İlave özellikler:
- çekiş lastikleri
- konsol ya da disk freni
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4.2.7 Hardtail/ Hibrid Hardtail/ ön amortisörlü MTB / Kategori 3
Hardtail’ler, uygulama aralığı yay dönüşü ve donanımı ile tanımlanan ön amortisörlü dağ bisikletleridir.
Uygulama alanı uzman bayiiniz ile birlikte belirlenmeli.(bakınız Bölüm 2.1.3)

4.2.8 Fully/ Hibrid Fully (max. 160 mm dönüşlü tam amortisörlü dağ bisikleti) Kategori 4
Fully’ler uygulama aralığı yay dönüşü ve donanımı ile tanımlanan ön ve arka amortisörlü dağ bisikletleridir.
Uygulama alanı uzman bayiiniz ile birlikte belirlenmeli.(bakınız Bölüm 2.1.3) .

4.2.9 Fully MTB (max. 180/190 mm dönüşlü tam amortisörlü dağ bisikleti) / Kategori 5
Fully’ler uygulama aralığı yay dönüşü ve donanımı ile tanımlanan ön ve arka amortisörlü dağ bisikletleridir.
Uygulama alanı uzman bayiiniz ile birlikte belirlenmeli.(bakınız Bölüm 2.1.3) .

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
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4.2.10 downhill bisikleti (max. 215 mm dönüşlü tam amortisötlü dağ bisikleti)/ Kategori 6
Downhill’ler uygulama aralığı yay dönüşü ve donanımı ile tanımlanan ön ve arka amortisörlü dağ bisikletleridir.
Uygulama alanı uzman bayiiniz ile birlikte belirlenmeli.(bakınız Bölüm 2.1.3) .
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Genel bilgiler

4.8

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
4.8.3 Kadro ve Maşa

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

4.8.1 Frenler
Bisiklet kadroları aşağıdaki şekillerde mevcuttur:
Bisikletiniz bir ya da iki adaet bağımsız çalışan
jant ya da disk freni ile donanımlıdır
( bakınız Bölüm 4.1 - 4.7).

•

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

- Yarış bisileti
- Cyclo-cross
- Fitness / şehir
- Trekking (tüm modeller için değil)

Frenlerin doğru olmayan kullanımı tehlikeli
sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi
hasarlara neden olabilir.

•

Kendinizi frenlerin kullanımına alıştırın.

•

Hangi fren kolunun ön freni çalıştırdığını ve
hangi fren kolunun arka freni çalıştırdığını
belirleyin.

•

Sabit pozisyonda ilgili fren kolunu defalarca
çalıştırın. İlgili disk ya da janttaki fren bloklarının
ya da fren kaliperlerinin açılan ve kapanan
hareketini gözlemleyebilirsiniz.

4.8.2 Vites kolu

•

•

•

Karbon bisiklet ve araç yapımında kullanılan
modern bir malzemedir. Ancak, karbon
bileşenler çok yüksek derecede hassastırlar.
Taşıma ya da kullanım sırasında yapılacak
hatalar kırılmalarla ve dolaysıyla tehlikeli
sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi
hasarlar ile sonuçlanabilir.

amortisörsüz: sert maşa ve sert kadro, aşağıdaki
seriler için mevcuttur

•

Yarı-amortisötlü (“hardtail”):amortisör maşası ve sert kadro
ile, aşağıdaki seriler için mevcuttur

– Dağ bisikleti

•

Karbon parçaların kullanımı ile ilgili aşağıdaki
tüm talimatlara uymanız mecburidir.

•

Karbon parçaların kullanımı ile ilgili herhangi
bir sorunuz olduğunda, lütfen uzman bayiinize
danışın. Kişisel yaralanma ve maddi hasar riski!

– Kros
– Trekking (tüm modeller için değil)

•

Bu son teknolojiye sahip ürünler el ile üretilmektedirler.
Bu nedenle bitirşte sağmalar oluşabilir, ancak, bu şikayet
için bir zemin teşkil etmiyor.

4.9.2

İstenmeyen kullanımın (bölüm 2.1.3 ve 4.1’e
bakınız) ya da taş parçalarının bir sonucu olarak
ortaya çıkabilecek olan şok ve darbe yükleri
karbon liflerinin ve/ya da tabaka kesitlerinin
göze çarpmayan hasarlar görmesine sebep
olabilir. (= bağlanmış karbon katmanların
çözülmesi)

Tam amortisörlü bisikletler için eklemlerin farklı sayısı ile farklı
amortisör sistemleri vardır.

Bisikletiniz bir vites aktarıcı ve bir, iki ya da üç
zincir tekerli aynakol ile donanımlanmıştır.Bu
vites kolu size her hız için en uygun vitesi
sağlayacaktır ve örneğin yokuş yukarı daha
kolay bir şekilde sürmenizi sağlayacaktır.

Böyle bir hasar, bisiklet kullanımdan ortaya
çıkan kuvvet ile de birleşince aniden karbon
parçaları kırabilir ve dolayısıyla tehlikeli sürüş
durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlar
ile sonuçlanabilir.

Vites sayısını şöyle belirleyebilirsiniz:
Vites aktarıcı:ön zincir tekerlerinin sayısını
arkadaki zincir dişlisi çarkının sayısı ile çarpın,
örn. 2 zincir tekeri x 10 zincir dişlisi çarkı =
20 vites.

Dişli göbeği: Lütfen göbek kapağının üzerindeki
göstergeleri alın ya da vites kolu üzerindekikileri
hesaba katın.

4.9.1 Kadro yapımı ile ilgili bilgiler

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Tam-amortisörlü (“Fully” ya da “Tam Amortisörlü”):
Amortisör maşalı ve arka tekerlek amortisörlü

Dört-eklemli kadro
Eklemlerin sayısını kolayca sayabilirsiniz. Dönüş elementi için olan
destek eklem olarak ele alınmaz.

4.9

Kadro malzemesi/ Karbon malzeme
hakkında bilgi

Modern bisiklet kadroları alüminyum alaşımları, karbon çelik ya da
titanyumdan oluşur.
Kadro malzemenizi 16 numara altında, devir
teslim sertifikasında , ya da uzman tamircinize
danışarak bulabilirsiniz .

•

Bisikletiniz sadece tasarlandığı amacı doğrultusunda
kullanılmalıdır.(bölüm 2.1.3 ve 4.1’e bakınız)

•

Normal sürüş işlemleri sırsında öngörülemeyen
düşüşler ya da diğer büyük mekanik
gerilmelerden sonra, karbon kadro ve karbon
bileşenler daha fazla kullanılmamalıdır.

•

Lütfen bir düşüşten hemen sonra yetkili uzman
bayiiniz ile temasa geçin.

Karbon Parçalarınızı doğru olarak
nasıl kullanırsınız

1.

Hiçbir koşulda, kollar, vidalar, mandallar ya da
karbon tüp üzerine basınç uygulayacak olan diğer
bileşenleri monte etmeyin.

2.

Bisiklet ayakları veya diğer duvar dirseklerinin üzerine
sıkma:

•

Bisikletinizi asla bisiklet ayaklarındaki sıkıştırma
kelepçesinde bir karbon tüp ya da karbon sele
borusuna sıkıştırmayın.

3.

Lütfen kelepçeli kilitler kullanırken dikkatli olur! Bunlar
belirli şartlar altında kadronuza zarar verebilir.

•

Kelepçeli kilitleri kullanırken, olsa olsa sadece ilgili karbon
tüpe dokunduğunuzdan ve bir basınç sarf etmediğinizden
emin olun.

4.

Sele mandalı / sele borusu:

•

Sele mandalı civatasının öngörülen sıkma momenti
5-6 Nm.’dir.

•

Sele borusu ovulmamalı ya da mekanik olarak diğer
başka bir lşekilde işlem görmemelidir.

•

Lütfen bir düşüşten hemen sonra yetkili uzman
bayiiniz ile temasa geçin.

•

Sele borusunda ve alt sele borularında yağlama
yapılmamaldırı. Sadece karbon montaj pastası
kullanılbilir.

•

Alüminyum sele boruları sadece karbon montaj pastası
kullanılanark monte edilebilir.

•

Sele borusu yerinden çıkrılmış olduğunda, sele mandalı
kapanmayabilir.

5.
Karbon, plastik takviyeli karbon fiber için sıklıkla kullanılan
bir terimedir. Bu karbon liflerinin plastik bir matriks ile
birçok katman içine gömülü olduğu bir lifli plastik kompozit
yapıyı anlatmaktadır.
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Şişe tutucu:

•

Disli setleri standard şişe tutucuları bağlamak için
kullanılır.Kadroya şişe tutucu takmak için vidaların
maksimum sıkma momenti 4 Nm.dir.
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6.

Bisiklet silindirleri

•

Sabitlenmiş mandalları olan bisiklet silindirlerinin
kullanılmasına izin verilmemektedir. İletm
kayıplarını ve mandal göbeği dingillerini katı bir
şekilde kısıtlayarak, normal sürüş işlemleri için
müsaade edilenleri şiddetle aşan mekanik
gerilimler ortaya çıkar. Bu bisiklet kadrosunda
hasar ile sonuçlanabilir.

7.

Taşıma:

•

Karbon kadro ile tekerlekleri taşırken gerekli özen
gösterilmelidir.

•

Kadronun, örneğin bir kaplama kullanan parça gibi
diğer parçalar ile temas ettirilmesinden özellile
kaçınılmalıdır.

•

Takma ve montaj için kelepçeli parçalar kullanan
taşıyıcı ya da diğer sistemlerin kullanılmasına izin
verilmemektedir. Bu kelepçe kuvvtleri tüplerde ya da
ayrılan parçalarda hasara sebep olabilir.

•
•

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

•
•

Bölüm 8.2 ve 8.3.’te açıklandığı şekilde kendiniz
ince ayarları ve küçük değişikleri tek başınıza
yapabilirsiniz.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Sadece EN standartlarına göre sertifikalandırılmış ve bu
kadronun montajı için uygun olan ticari markalı ekipmanları
kullanın.
Eğer aşağıdaki bilgiler varsa sunulan belgelerdeki doğru
ekipmanı ayırt edebilirsiniz:

Yola çıkabilecek durumda olmayan bir bisiklet
dolayısıyla tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir. Aynı
bu tehlike yeni bisikletinize ve onun kontrolüne
hakim olmadığınız durumlarda da vardır.

•

Bisikletinizi 7. Noktaya göre kontrol edin.

- En numarası ile birlikte yaşpılan dentimler ve
denetimlere ilişkin bilgiler

•

Bisikletinizi ilk kez kullamadan önce kendinizi
bu bisiklete iyice alıştırın. Özellikle, hangi fren
kolunun ön freni ve hangisinin arka freni
çalıştırdığını kontrol edin.
– bakınız Bölüm 4.8.1

- kendi dilinizde detaylı ve açık bir şekilde sunulmuş olan

•

Modern frenler çok güçlü bir frenleme etkisine
sahiptirler. Fren kollarındaki haddinden fazla
basınç ilgili tekerleğin kendini kilitlemesi ve
dolayısıyla düşmenize sebebiyet vermesi ile
sonuçlanabilir. Güvenli bir alanda
bisikletinizdeki frenleme etkisine kendinizi
yavaşça alıştırın.

ürün bilgileri ve montaj notları

•

•

Bisiklet kadrosu /
Bisiklet kadrosu seti

5

İlk kez kullanmadan önce

6

- tam adresi ile birlikte üretici bilgileri

Kadroya hiçbir nesne koymayın.
Lütfen bisikletin taşıma sırasında bağlanmış ve
sabitlenmişbir pozisyonda durduruğundan emin olun.

Bu kullanıcı el kitabı, sizin bisiklet kadronuzun
birleştirilmesi için bir yönerge değildir.

Uygun aksesuarlar ile ilgili sorularınız varsa, lütfen
uzman bayiiniz ile iletişime geçin.

Lütfen bölüm 2.1.5’teki ön maşalar hakkındaki bilgileri
göz önünde bulundurun.

•

Güvenli bir konumda, bisikletinizin frenleme
yanıtını yavaşça test edin ve bun alışkın hale
gelin.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Yen jant frenleri ve fren bloklarının
değiştirilmesinden sonra, tam frenleme tepkisi
ancak belirli bir çalışma süresinin sonunda
gelişir. Dolayısı ile lütfen frenleme
mesafenizin başlangıçta daha uzun olacağını
unutmayın.

- Yarış bisikleti, tüm modeller
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Kadronun doğru olmayan montajı ciddi düşmelere
sebep olabilir!
Bizim bisiklet kadrolarımızdan bazılarını ayrı ayrı satın
alabilir ve bireysel isteklerinize göre monte edebilirsiniz.
Lütfen aşağıdaki önemli notları göz önünde
bulundurduğunuzdan emin olun.

- Fitness / şehir, tüm modeller

•

Disk frenleri başlangıçta çalıştırılmaya gerek
duyarlar. Tam frenleme verimliliği ancak bu
çalıştırma sürecinden sonra gelişir. Lütfen
ekteki fren üreticisinin çalıştırma talimatlarını
göz önünde bulundurun.

•

Eğer bisikletiniz isteğe bağlı ayarkkabıyı pedal
ile sıkıca bağlayan kilitli pedallar ile uyumluysa,
takarak ve çıkararak bunlarla alıştırma
yapın.Kilitli pedallar güvenli pedallar değildir.

- Cyclo-cross, tüm modeller
- Katı bir maşa geometrisi olan trekking,
tüm modeller

•

Kardolarımızın birleştirilmesi sadece bizim tarafımızdan
yetkilendirilmiş olan uzman bayiiler tarafından
gerçekleştirilebilir.

•

Eğer satın almadan sonra taşımak için sele
desteğini ve ön ve/ya da arka tekerleği
çıkarttıysanız, lütfen Bölüm 11’deki uygun
talimatları uygulayın.

•

Kadroyu bütün bir bisikletin içinde imal eden kişi üretici
olarak görülür ve herhangi bir muhtemel montaj hatası ya da
arızasından sorumludur.

1.

Bayiinize, bisikletinizin son montajının doğru bir
biçimde gerçekleşmiş olduğunu ve bisikletinizin
yola çıkmaya hazır durumda olduğunu teyit
ettirin. Bayiinize doğru sele pozisyonunu
ayarlatın.
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2.

Bu bisikleti ancak bayiiniz sizi bisikletinizin teknik özellikleri
ile ilgili kısa bir bilgilendirme ile bisikletinize aşina hale
getirdikten sonra kullanın.

3.

Bisikletinizi aerosol balmumu cilası ile damgalayın,
bakınız Bölüm 11.

4.

Bisikletinizi ilk kez kullanmadan önce, lütfen Bölüm 8’i de
okuyunuz.

Her sürüşten önce

7

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Yola çıkabilecek durumda olmayan bir bisiklet
dolayısıyla tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir.
Bisikletinizin gözetimsiz bırakıldığı ya da biri
kurcaladığı zaman devrilebileceği ihtimalini de
göz önünde bulundurun.

•

Her binişten önce bisikletinizin yola çıkablecek
durumda olduğunu kontrol edin.

•

Bisikletinizin fiili durumunu yeniyken ezberleyin
ki daha sonra fiili durumundaki görüntü
bozukluklarını fark edebilesiniz. (Kendi
çektiğiniz fotoğraflar değerli bir yardım olabilir).

•

Eğer bisikletininzin fiili durumunda, bilirtilmiş
olan durumuna göre sapmalar keşfederseniz,
hemen uzman bayiiniz ile iletişime geçin.

•

Bisikletinizi ancak uzman bayii tarafından uygun
bir şekilde tamir edildikten sonra tekrar kullanın.
TBundan sonraki alt bölümlerde tanımlanan
parçalar her bisiklete ilave edilmemektedirler.
Bazı parçalar da uyarlanmış olabilir.
Bölüm 4 ve aşağıdaki resimlerde yer alan
bilgilerin yardımı ile bisikletinizin ekipmanlarını tanımlayın.
İlgili denetimleri uygulayın.
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Eğer emin olmadığınız şeyler ya da sorularınız
varsa, lütfen uzman bayiinize danışın.
Bisikletinizi ancak bayii tarafından yeniden
düzenlendiketen sonra tekrar kullanın.

1.

Sıkılmış tüm vidaların doğru sıkılığını kontrol edin
(bakınız Bölüm 3.3)

•

Ezikler yırtılmalar, derin çizikler ve diğer mekanik hasar
biçimleri açısından kontrol edin.

7.1

Eğer görsel incelemeler tanımlanandan herhangi bir
sapma içeriyorsa, bayiiniz ile irtibata geçin.

Yol tekerleklerinin kontrolü
Ön ve arka tekerleklerin her ikisi de yol tekerlekleri
olarak adlandırılır.
Bir yol tekerleği şunları içerir :

•
•
•
•
•

göbek
Sadece arka tekerlek göbeğinin üzerinde dişli
ve dişli rublesi.
Fren diski, eğer uyuyorsa
Jant telleri
Sırasıyla şunlardan oluşan jant ve lastik
ekipmanları:
- Lastik kaplamaları
- boru
- Ek jant bandı
Şu anda, lastiğin üç farklı çeşidi vardır:
Telli lastikler ya da katlanabilir lastikler: Bu en
yaygın lastik çeşidi aşağıdaki bileşenlerden
oluşur:

•

•

Şambriyelsiz lastik:
Özel jantlar (hava ve su sızdırmaz bir şekilde
contalanmış jant telleri deliği olan ya da
olmayan) ve hava geçirmez bir sızdırmazlık
oluşturan lastikler şambriyel kullanımını
gereksiz hale getirir. Bununla birlikte, iç lastik
bir arıza durumunda hala takılabilir.

Tüm bisikleti görsel olarak inceleyin:

•

2.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

Uygulama alanı:
Dağ bisikletleri, kros bisikletleri, yarış bisikletleri/
sokak bisikletleri.

•

Şambriyelli lastik:
Şambriyel lastiğin içine dikilmiştir. Birleştirme
sırasında,şambriyeli olan lastik bu amaç için
özel olarak tasarlanmış olan janta yapıştrılır.
Lastiğin, yapıştırıcının ve jantın üreticilerinin
birleştirilme talimatları, bu kapsamda göz
önünde bulundurulmalıdır. Lütfen Bölüm
7.1.3’deki notları da dikkate alın.

7.1.1 Uygunluk Kontrolü
1.

Yol lastiklerinin her ikisini de seyahat yönüne dik açıda
olacak şekilde kuvvetlice sarsın.

-

Yol lastikleri maşada hareket etmemeli.

-

Mandallar kapalı omalı (bakınız Bölüm8.8).

-

Duyulabilen hiçbir gıcırtı veya tıkırtı sesi olmamalıdır.

2.

Eğer bu kontrolde bahsedilenden herhangi bir sapma
görürseniz, bayiiniz ile irtibata geçin.

Aşınma belirtisi

7.1.2 Jantların kontrolü
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Aşınmış jantlar ve/ ya da önemli eğilmeler ya
da Worn rims and/or substantial warping ya da
tükenmeler tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep
olabilir.

Uygulama alanı: Yarış bisikleti/sokak
Lastik türüne ve lastik boyutuna ilişkin bilgiler
Bölüm 16’dan, teslimat sertifikası kısmından, ya
da bu konuda uzman bayiinize danışarak elde
edilebilir.
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•

StVZO’ya göre donanımlı hale getirilmiş bisikletlere jant
reflektörleri takılmış olabilir.

Aşınmış jantlar yenileri ile değiştirilmeli ve
eğilmeler ya da tükenenler tamir edilmeli!

Aşınma belirtisi olmayan jantlar:
Görsel olarak kontrol

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Tırnak kontrolü: Tırnağınızı jant yamacında gezdirin.
Hiçbir çentikleme hissedilmemeli.

Jant frenleri ile: kirli jantlar frenleme
etkinliğini azaltabilir.

•

Eğer aşınma belirtisi artık görünmez durumdaysa
ya da eğer jantta gölse görülebilir çentiklenmeler
varsa, jant değiştirilmelidir.

2.

Jantları tükenmler için kontrol etmek:

•

Bisikleti havaya kaldırın ve önce ön ve daha sonra
arka tekerleği çevirin.

•

Jant ile fren papuçları arasındaki mesafeyi ve disk
frenlerinde kadro desteği ve maşa ayağı
arasındaki mesafeyi not edin.Her dönüş için izin
verilebilir sapma 2 mm kadardır.

3.

Jantlarınızda kir kontrolü yapın, özellikle yağ
ve makine yağı için.Kirli jantlar hemen
temizlenmeli (bakınız Bölüm 12).

•

Kirli jantlar hemen temizlenmeli.

1.

Jantları aşınmalar için kontrol etmek:
Aşınma belirtisi olan jantlar:
Görsel olarak kontrol

lastik
- Eğer herhangi bir kayıp kısım varsa:
- lastik bandı (sadece jant teli delikleri olan
jantlar için)
Lastiğin içinde,lastik şişirildiği zaman kendini
jant flanşına bağlayan bir tel ya da ped vardır.

Uygulama alanı:Tüm kategoriler.
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MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Lastiklerin Kontrolü
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Şambriyelsiz lastiklere uygulanmaz.
sübap açılı ise, sübabın tabanı sürüş sırasında
sökülebilir ve bu da ani lastik basıncı kaybına
sebep olur. Bu durum tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep
olabilir.

•

Lastiğin oturuşunun uzman bir bayii tarafından
düzeltilmesini sağlayın.
Eğer yol lastiklerini takmak ve değiştirmek ve
lastik ve iç lastiği değiştirmek konularına aşina
iseniz bu işi kendi üzerinize alabilirsiniz. (bakınız
Bölüm 11.1)

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Lastik basıncını kontrol etmek:
1. Lastik tipinizi belirleyin
Dağ bisikletleri yarış bisikleti tipi lastiklerle ve yarış bisikletleri
trekking bisikletleri ile uyumlu olabilir.

Birçok lastik basıncı "psi" olarak verilmiştir. Aşağıdaki tabloyu kullanarak basıncı dönüştürebilirsiniz.
psi

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

bar

2.1

2.8

3.5

4.1

4.8

5.5

6.2

6.9

7.6

8.3

9.0

9.7

Gerçek izin verilen lastik basıncı lastik ve jant
üreticisinin talimatlarında bulunabilir. İzin verilen
lastik basıncı, çoğunlukla lastik duvarına
kabartılarak işlenmiştir. Lütfen bayiinize danışın.

Temel Kural:
Dağ bisikleti lastikleri: Lastik genişliği 40 mm’den büyük
Trekking / ülkeler arası ve fitness bisikleti lastikleri:
Lastik genişliği 28 mm-40 mm aralığında
Yarış bisikleti tarzı lastikler:
Lastik genişliği 28 mm’den daha az

Vücut ağırlığınız ne kadar yüksekse, lastik
basıncının o kadar yüksek olması gerekir.

Lastik tipinizi belirlemek için bayiinize danışın.

Lastik basıncını bir basınç löçme aleti ile kontrol edin.
Basit ölçme aletleri genellikle bisiklet şamyelleri ile
birlikte gelir ve daha yüksek kaliteli ölçme aletleri
bayiinizden temin edilebilir. Bunları nasıl
kullanacağınız ya kullanım talitmaları ile ya da
bayiinizden size göstermesini istemeniz ile detaylıca
anlaşılabilir.

Basınçlar:
• Dağ bisikleti lastikleri: 2.5–3.5bar
•Trekking ve şehir bisikleti lastikleri: 3.5-5.0 bar

•
•

Sübap somununu kaldırın.
Sübap pozisyonunu kontrol edin:
Sübaplar doğrudan yol tekerleklerinin merkez
ekseni yönünü işaret etmelidir.

• Yarış bisikleti lastikleri: 6.0- 10.0 bar
Burada listelenmeyen doğru hava basıncı değerleri için,
• lastiğin üstündeki değerleri göz önüne alın ya da
bayiinize danışın.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Lastik kağuçuğu tüm yüzey üzerindeki orijinal model
ile aynı olmalı.

•

Kağuçuğun altında yer alan lastik brandası görünebilir
olmamalıdır.

•

Hiçbir şişkinlik ya da yırtık olmamalı

3.

Lastiklerinizin oturmasının kontrol
edilmesi:
Ön ya da arka yol lastiğini kaldırın ve eliniz ile
döndürün.

•

- Eğer basınç çok yüksek ise: yeterli havayı sübap
aracılığıyla serbest bırakın ve sonrasında tekrar
ölçme aleti ile kontrol edin.

•

Lastik 360 derece boyunca dönmelidir. Yükselmeler
ya da alçalmalar olmamalıdır.

1.

Yol tekerleklerinizin, örneğin ayrı bölümlerin parçaları,
kalıntılar, gevşek jant teli reflektörleri vs. gibi gevşek
kısımlarını kontrol edin.

Eğer gevşek kısımlar var ise:
Birçok sübap çeşidi vardır. Tüm sübaplara bir
toz kapağı takılabilir. Kapağı çıkardıktan sonra,
pompa başını doğrudan ya Schrader(otomatik)
sübap ya da ekspres sübap (Dunlop) olarak
bilinen sübapların üzerine yerleştirebilirsiniz.
Sclaverand (Fransız) sübap durumunda,
öncelikle sübabın üzerindeki emniyet kilidini
açılabildiği kadar gevşetmelisiniz, daha sonra
lastik şişirmenizden sonra onu tekrar tamamen
sıkmalısınız.

Bu, tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Lastiklerinizi doğru basınca göre şişirin.

•

Sübap çaprazlanmış bisiklet merkezini işaret etmez.

Lastiklerinizin dışsal hasar ve aşınmalar için kontrol
edilmesi:

- Eğer basınç çok düşük ise: Uygun bir pompa ile
şişirerek basıncı yükseltin.

Basınç ölçme aletli bir pompa kullanarak,
basıncı lastiği şişirirken esnasında ölçebilirsiniz.
Önce lastiğin dışına bir miktar hava çıkmasına
izin verin ve daha sonra basıncı istenilen
düzeye yükseltin.

Lastik virajlarda janttan kopabilir ve lastiğin
janttan ayrılmış bir hale gelmesine neden olabilir.

•

2.

7.1.4 diğer kontroller

Çok düşük hava basıncı, delinme ihtimalinin
artmasına ama çoğunlukla tehlikeli yol tutuşuna
sebep olur.

Sübaplar doğrudan yol tekerleklerinin merkez
ekseni yönünü işaret etmelidir.
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Size sübapların çalışmasını göstermesi için
bayiiniz ile irtibata geçin.

•

Eğer yüksek bir kuvvet uygulamadan mümkün
oluyorsa bunları çıkarın.

•

Yol tekerleklerinizin bu gevşek parçalardan hasar görüp
görmediğini kontrol edin.

•

Örneğin jant teli reflektörleri gibi gevşeyen bisiklet
parçalarını sıkılaştırın. Eğer bunun mümkün omadığı
gerçeği ile karşılaşırsanız, hemen bayiiniz ile temasa
geçin.

•

Tüm reflektöerlerin StVZO’ya (bakınız Bölüm 2.1.4) uygun
olarak bulunduğunu lütfen unutmayın, doğru şekilde
emniyetlendirilmiş ve silikleşmemiş ya da kirlenmemiş.
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MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Sele ve sele borusu kontrolü

7.2

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Gidon ve boğaz kontrolü

7.3

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Eğer sele borusu yeterince takılmamış durumda ise,
sele gevşek gelebilir.

Gidon ve goğaz sizin sürüş güvenliğiniz açısından çok
önemli bileşenlerdir.

Bu, tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

Doğru sele borusu takılma mesafesini not edin. Lütfen
bilgi için bölüm 8.3’ü okuyun.
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Onlara hasar verilmesi ve montaj sırasında olan hatalar
çok ciddi düşüşlere neden olabilir.

•

Eğer bu parçalar ile ilgili bir hata keşfettiyseniz ya da
onlarla ilgili şüpheleriniz varsa, hiçbir koşul altında
bisikletinizi sürmeye devam etmemelisiniz.

•

Diğer eliniz ile fren kollarını döndürmeyi
deneyin.
Triatlon eki

Eğer gerekli teknik bilginiz varsa bunu kendiniz
sıkabilirsiniz.

•

Uzmaan bir tamirci ile hemen irtibata geçin.

•

Ön tekerleği bacaklarınızın arasında sıkıca tutun.

1.

Gidon ve boğaz birleşimini kontrol edin.

•

•

Lütfen bilgi için Bölüm 8.2, 8.3 ve 11.2 okuyun.

•

Boğaz mutlaka ön lastik jantına paralel omalıdır.

Diğer elinizi kullanarak vites kollarını döndürmeyi
deneyin.

•

Elcikleri ve kol uçlarını gidondan çekmeyi deneyin.

1.

Sele ve sele borusunun sıkılığını kontrol etme:

•

ve gidon buna dik açıda olmalıdır.

•

Seleyi ve sele borusunu elinizle çevirmeyi deneyin.Seleyi
ve /veya sele borusunu çevirmek mümkün olmamalıdır.

•

Milli boğazlar durumunda ise, "Max" ya da
"Dur" ya da benzer gösterge görünür durumda
olmamalıdır.

Parçaların herhang birinin dönemesi ya da kayması
mümkün olmamalıdır.

•

Duyulabilir hiçbir gıcırdama ya da tıkırdama sesi
olmamalıdır.

•

Bir zilin gidona takılmış olduğu durumlarda, bu zile
bir parmak ya da başparmak ile kolayca
erişebilmenin mümkün olması gerekmektedir ve
zili hareket ettirmek mümkün olamalıdır.

•

Ön tekerleği bacaklarınızın arasında sıkıca tutun.

•

Gidopnu her iki ucundan sıkıca kavrayın.

•

Gidonu eliniz ile her iki yöne döndürmeyi deneyin.

•

Eliniz ile gidonu boğazda döndürmeyi deneyin.

•

Parçaların herhang birinin dönemesi ya da kayması
mümkün olmamalıdır.

•

Duyulabilir hiçbir gıcırdama ya da tıkırdama sesi
olmamalıdır.

7.4
1.

•
Alternatif yukarı ve aşağı hareketler ile seleyi mandalında
hareket ettirmeyi deneyin.seleyi hareket ettirmek mümkün
olmamalıdır.

Eğer sele ve/ veya sele borusu hareket ettirilebilir
durumdaysa, onları sıkılaştırın(bakınız Bölüm
8.2, 8.3, ve 11.2).

Gidon kontrolü-monte edilmiş parçalar
Doğru oturmaları için vites değiştirme/fren kollarını,
elcikleri (sadece düz gidonlarda), ve triatlon
dinlendiricilerini (yalnızca Triatlon bisikletlerinde)
kontrol edin:

7.5

Maşa duruşu kontrolü
Maşa duruşu, maşanın maşa
boğazındaki duruşudur.

Ön tekerleği bacaklarınızın arasında sıkıca
tutun ya da gidonu eliniz ile sabit bir şekilde
tutun.
1.

Maşanızın duruşunu kontrol edin. Ön tekerlek
hareketsiz olarak her iki yöne de mil üzerinde
kolaylıkla dönmek zorundadır:

•

Bisikletinizin yanında durun ve her iki elinizle gidon
elciklerini tutun.

•

Ön fren kolunu çekin ve freni uygulamaya devam
edin.

•

Bisikletinizi kısa, sarsıntılı hareketler ile ileri ve geriye
doğru itin.
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Maşa duruşunda hiçbir oynama olmamalı:hiçbir
tıkırdama görülmemeli ya da hissedilmemeli.
Tıkırdama seslerini de duymamalısınız.

Tüm bisikleti arka tekerlek ön tekerlekten daha
yüksek olacak şekilde havaya kaldırın.

•

Duyulabilir hiçbir gıcırdama ya da tıkırdama sesi
olmamalıdır.

•

Ön tekerleği bacaklarınızın arasına sıkıştırın ve
gidonu kullanarak bisikletinizi yukarı doğru çekmeyi
deneyin.

•

Denge borusu kendini atlayış borusundan ya da maşa
köprüsünden kurtarmamalı.

•

Lütfen maşanız için olan ayrı kullanım talimatlarını da
dikkate alın.

1.

Fren sisteminizin işlevini kontrol etmek:

•

Sabit pozisyonda, her iki fren kolunu da frenler
sıkıca temas edene kadar çalıştırın.

•

Bu pozisyonda fren kolu ve gidon elciği
arasındaki en az mesafenin en az 35 mm olması
gerektiğini unutmayın.

2.

7.7

•

Arka tekerlek amortisörlerinin kontrolü

1.

Arka tekerlek amortisörlerinizi kontrol edin:

•

Bisikletinizin üzerine oturun ve ayakta pozisyonda
şiddetli yukarı aşağı hareketlerini kullanarak
amortisörü etkinleştirin.

Ön tekerleği direksiyondan kenarlara doğru
döndürerek hareket ettirin ve sonra tekrar kendi haline
bırakın.

•

Bisikletin arkası kolayca yukarı ve aşağı dönmelidir.

•

Duyulabilir hiçbir gıcırdama ya da tıkırdama sesi
olmamalıdır.

7.8 Frenlerin kontrolü
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
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•
35mm

Tüm fren sisteminin doğru bir şekilde
emniyetlendirilmiş ve vidalanmış olup olmadığını
kontrol edin:
Frenleri çataldan (ön) ve kadrodan (arka) el ile çekmeye
çalışın.

• Frenleri çekip çıkartmak mümkün olmamalıdır ve sabitleme
civatalarında hehangi bir oyanama olmamalıdır.

•

Bisikleti frenler bu şekilde çalıştırılmışken çekmeyi
deneyin. Her iki teker de kilitli kalmak zorundadadır.

7.8.1 jant frenlerinin ve kablonun kontrolü (yarış
bisikleti versiyonu)
1.

Fren kablolarını ve onların mandallarını kontrol edin::

Yarış bisikleti jant freni

3.

Fren papuçlarının durumunu kontrol edin.

•

Fren sıkılı haldeyken,fren papuçları tüm uzunlukları
boyunca jant yamacına temas ediyor olmalıdır.

•

Fren sıkılmadığı durumlar bile dahil olmak üzere,
hiçbir koşulda fren papuçları lastiğe değmemelidir.

Eğer frenler kötü çalışıyorsa, can kaybı riski
söz konusudur.

•
•

Ön tekerlek otomatikman kendi orijinal
pozisyonununa dönmek zorundadır.

•

Ön tekerlek hiçbir pozisyonda kitlenip
kalmamalıdır.

7.6

Ön amortisörlerin kontrolü

1.

Ön amortisörlerinizi kontrol edin:

•

Ön fren kolunu çekin ve freni uygulamaya devam
edin.

•

Ön amortisörlerin sapması için vücut ağırlığınız ile
gidonu aşağı doğru bastırın.

•

Maşa kolayca aşağı ve yukarı dönmek
zorundadır.

Fren sisteminizi özellikle dikkat ederek
kontrol edin.
Birkaç günlük bisiklet turlarında,fren diskleri,
fren blokları ve fren pedleri büyük boyutta
aşınmalara dayanabilir.
Bu gibi gezintilerde, yanınızda yedek fren blokları ve
yerleştirme pedleri taşıyın.
Yalnızca bu iş ile aina bir durumda iseniz bunları kendi
kendinize değiştirin. Lütfen bayiinize danışın.

Eğer bunları kendiniz değiştiremezseniz, bunun
eğitimli bir uzman tarafından yapılmasını sağlayın.

•

Fren kabloları hasar görmüş ya da aşınmış olmamalıdır..

•

Kablo frenlerinde, fren kabloları tüm uzunlukları boyunca
güvenli bir şekilde kıstırılmış olmalıdır.
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4.

Fren bloğu aşınmasını kontrol edin.

•

Fren blokları aşınma göstergesinin ötesinde yıpranmış
olmamalıdır.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
7.8.3 hidrolik jant frenlerinin kontrolü
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4.

Fren bloğu aşınmasını kontrol edin.

•

Fren pedalları aşınma göstergesinin çok daha ötesinde
bir seviyede yıpranmış olmamalıdır.

7.8.4 Hidrolik disk frenlerinin kontrolü
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Kirli fren diski frenleme etkinliğini azaltabilir.

5.

•

•

Frenleri yuvalarından elinizle gevşetmek mümkün
olmamalıdır. Küçük bir miktar oynama normaldir.

3.

Fren papuçlarının durumunu kontrol edin.

•

Fren sıkılı haldeyken,fren papuçları tüm uzunlukları
boyunca jant yamacına temas ediyor olmalıdır.

Fren papuçlarının ortalanmasını kontrol edin.
Fren papuçları jantın her iki yanında eşit uzaklıkta
olmalıdır.

7.8.2 Jant frenlerinin ve kablonun kontrolü
(dağ bisikleti versiyonu).
1.

Fren kablolarını ve onların mandallarını kontrol edin:

4.

Fren bloğu aşınmasını kontrol edin.

•

Fren kabloları hasar görmüş ya da aşınmış olmamalıdır..

•

•

Kablo frenlerinde, fren kabloları tüm uzunlukları boyunca
güvenli bir şekilde kıstırılmış olmalıdır.

Fren sıkılmadığı durumlar bile dahil olmak üzere, hiçbir
koşulda fren papuçları lastiğe değmemelidir.Frenleri
menteşelerinden sökün. (bakınız Bölüm 11.1)

•

2.

•

Fren pedalları aşınma göstergesinin çok daha ötesinde
bir seviyede yıpranmış olmamalıdır.

Tüm fren sisteminin doğru bir şekilde
emniyetlendirilmiş ve vidalanmış olup olmadığını
kontrol edin:
Eliniz ile frenleri yuvalarından dışarı çekmeye çalışın.

Kirli fren diski frenleme etkinliğini azaltabilir.
1.

Tüm fren sisteminin doğru bir şekilde
emniyetlendirilmiş ve vidalanmış olup olmadığını
kontrol edin:
.
•
Eliniz ile frenleri yuvalarından dışarı çekmeye
çalışın.

•

Frenleri yuvalarından elinizle gevşetmek mümkün
olmamalıdır. Küçük bir miktar oynama normaldir.

2.

Fren sisteminizin keçelerini kontrol edin:

•

Her fren kolunu sabit bir pozisyonda çalıştırın ve fren
kollarını bu konumda tutun.

•

Fren sistemini fren kollarından, kablolardan kolları boyunca1.
kontrol edin.

Fren kaliperini bütün yönlerde değişmeli olarak çekin.

•

Herhangi bir noktada hidrolik akışkanın hiçbir çıkışı
olmamalıdır.

•

Kaliperi oynatmak mümkün olmamalıdır.

3.

Fren papuçlarının durumunu kontrol edin.

2.

Fren sisteminizin keçelerini kontrol edin:

•

Fren sıkılı haldeyken,fren papuçları tüm uzunlukları
boyunca jant yamacına temas ediyor olmalıdır.

•

Her fren kolunu sabit bir pozisyonda çalıştırın ve bu
konumda tutun.

•

Fren sıkılmadığı durumlar bile dahil olmak üzere, hiçbir
koşulda fren papuçları lastiğe değmemelidir.

•

Fren sistemini fren kollarından, kablolardan kolları boyunca
kontrol edin.

•

Herhangi bir noktada hidrolik akışkanın hiçbir çıkışı
olmamalıdır.

5.

Fren papuçlarının ortalanmasını kontrol edin.

3.

Fren disklerinin hasarını kontrol edin:

•

Fren papuçları jantın her iki yanında eşit uzaklıkta
olmalıdır.

•

Hiçbir şekilde ezikler, yırtılmalar, derin çizikler ve diğer
mekanik hasarlar olmamalıdır.

4.

Ön ya da arka tekeri kaldırın ve onu elinizle döndürün:

•

Fren diskinde sadece hafif bir eksensel çıkış olmak
zorundadır.
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Aktarıcı ve zincirin kontrolü

•

Sadece aydınlatma sisteminin tamamen işlevsel olduğu
koşullarda bisikletinizi kullanın.

1.

Sağdaki krank kolunu ters yönde saat yönünün aksine
doğru çevirin ve yukarıdan zincir halkaları ile küçük
dişlileri gözden geçirin.

1.

Aydınlatma sisteminizi kontrol edin:

•

•

Zincir halkaları ile küçük dişlilerin hiçbir eksensel
çıkıntısı olmamalıdır.

Lütfen eğer varsa, farın üzerindeki açma kapama
düğmesine dikkat edin.

•

Ön tekerleği kaldırın.

•

Hiçbir kıymığın var olmaması gerekir. Eğer bunu
yapması kolaysa, sonrakini çıkartın.

•
•

Ön tekerleği elinizle kuvvetli bir biçimde çevirin.

2.

Gösterilen pozisyonda zincir maşasına karşı sol kranka
basın.

•

5.

7.9
Yetkili bir atölyede fren pedlerinin ve fren disklerinin
aşınma derecelerini kontrol ettirin. (Bölüm 11’e de bakınız):

•

Fren pedleri aşınma göstergesinin çok daha ötesinde bir
seviyede yıpranmış olmamalıdır.

•
•

Fren diskleri minimum incelikten daha az olmamalıdır.
Minimum incelik, birlikte gelen parçalar talimatlarında
belirtilmiştir.

•

Kirli fren diskleri hemen temizlenmek
zorundadırlar.(bakınız Bölüm11)

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Birkaç günlük bisiklet turlarında,fren diskleri,
fren blokları ve fren pedleri büyük boyutta
aşınmalara dayanabilir.

Gevşek veya sıkılaştırılmamış taşıyıcı kısımları
tekerleği engelleyebilir ve ciddi düşüşler ile
sonuçlanabilir.

7.8.5 Ayak frenlerinin kontrolü
1.

Bisikletinizi yürüyüş hızında sürün.

2.

Sürük yönünün aksine olacak şekilde “geriye” bir adım
atın.

3.

•
•

Sabitleme desteklerinin gevşememesi gerekir..
Çamurlukların hiçbir kızmı tekerleklere değmemelidir.

7.13 Diğer Kontroller
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Sürüş sırasında aniden fırlayan bir ayak
ciddi düşmelere neden olabilir. Daima ayağı
sürüşten önce kapatın.

7.11 Taşıyıcının kontrolü

Bu gibi gezintilerde, yanınızda yedek fren
blokları ve yerleştirme pedleri taşıyın.

Eğer bunları kendiniz değiştiremezseniz,
bunun eğitimli bir uzman tarafından
yapılmasını sağlayın

Tüm bisikleti birkaç kez bir yandan öbür yana sallayın.

Eğer varsa, arka ışığın düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.

Fren disklerinizin kirliliğini kontrol edin, özellikle yağ ve
makine yağı ile.

Yalnızca bu iş ile aina bir durumda iseniz
bunları kendi kendinize değiştirin. Lütfen
bayiinize danışın.

•

Ön far ve arka ışık uygun bir şekilde görevini
gerçekleştirmelidir.

6.
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•
•

Hiçbir içsel oynama hissetmemeniz
gerekmektedir.
Duyulabilir hiçbir gıcırdama ya da tıkırdama sesi
olmamalıdır.

3.

Zincirin hasar için kontrolü.

•

Zincir üzerindeki hiçbir noktada örneğin herhangi bir
hasarlı zincir yan çubuğu, çıkıntılı perçinlenmiş pimler, ya
da sabit veya hareketsiz zincir bağlantıları olmamalıdır.

4.

Bu arka tekerleği keskin bir şekilde frenletir.

5.

•

Bisikletinizi yine sadece taşıyıcının uzman bir atölyede
takılmasından sonra kullanın.

1.

Taşıyıcıyı elinizle bir taraftan diğer tarafa doğru sallayın.
Taşıyıcı sabitlemesi gevşek hale gelmemelidir. Taşıyıcı
lastiğe değmemek zorundadır.

•

Ön far ve arka ışık arızası karanlıkta tehlikeli
yol koşullarına ve/ veya kötü görüşe neden olur.

Eğer takılı durumdaysa, bisikletinizin ayağını
kontrol edin.

•

Vidaların ve civataların sağlamlığını görsel
olarak kontrol edin. Daima ayağı sürüş
öncesinde kapatın. Ayak kadroya güvenli
bir şekilde takılmış olmalıdır.

•

Daima sürüşten önce ayağı yukarı doğru
katlayın. Eğer bisiklet sallanıyorsa da ayak bu
pozisyonda kalmak zorundadır.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Eğer varsa, çalıştığından emin olmak için arkasındaki yan
lambayı kontrol edin.

Bükülmüş, çok kısa ya da çok uzun bir ayak bisikletiniz
için güvenli bir sürüş standı sağlamaz.

Bisikletiniz devrilerek sizi ya da diğer insanları
yaralayabilir.
Buna ek olarak, sizin bisikletiniz ve çevredeki diğer
bisikletler, arabalar vs. gibi nesneler hasar görebilir.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Bükülmüş ayakları uzman bir işyerinde tamir ettirin
ya da değiştirtin.

•

Ayarlanabilir uzunluğu olan ayaklara gelince:
uzman bir atölyede ayarlaması yapılmış olarak
doğru uzunlukta kullanın.

1.

Eğer var ise bisiklet ayağınızı kontrol edin.

•

Vida bağlantılarını görsel olarak kontrol edin. Ayağın
güvenli bir şekilde kadroya monte edilmiş olması
gerekir.

•

Her sürüşten önce ayağı yukarıya katlayın. Ayağın
kendiliğinden açılmaması gerekir.

Gevşek veya sıkılaştırılmamış sıçrama siperi
kısımları tekerleği engelleyebilir ve ciddi düşüşler ile
sonuçlanabilir.

•

Bisikletinizi yine sadece sıçrama siperinin uzman bir
atölyede takılmasından sonra kullanın.

1.

“Çamurluğunuzun” sabitliğini kontrol edin:

7.10 Aydınlatma setinin kontrolü
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Daima ayağı sürüşten önce kapatın

7.12 Sıçrama siperinin (çamurluk) kontrolü

Hareketsiz bir pozisyonda, sağ krankı sürüş yönünün
tersine döndürün ve değişim mekanizmasındaki vites
değiştirme silindirlerinde zincirin çalışmasını gözlemleyin.

Zincir değişim silindirleri üzerinde sarsıntısız bi şekilde
çalışmalı ve zıplamamalı.

•
1.

•

Çamurluk ve onun sabitleme destekleri kırılmış ya da hasar
görmüş olmamalıdır.

•

Sabit bir pozisyonda, gidonu kullanarak ön tekerleği
kuvvetli bir şekilde bir taraftan öbür tarafa doğru hareket
ettirin.
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•

Ayarlanabilir uzunluğu olan ayaklar için:
Uzatılabilen parçanınel kuvveti uygulayarak hareket
ettirilebilir olup olmadığını kontrol edin.

2.

Bisikletinizin güvenli ayağını kontrol edin.

•
•
•

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Hasar görmüş bisiklet parçaları keskin uçlara sahip olabilir
ve sizi yaralayabilir.

Bisikletinizi açılmış olan ayağın üzerine yaslayın
ya da yerleştirin.

•

Sürüş sırasında tmeasa geçeceğiniz bütün bisiklet
parçalarını kontrol edin.

Bisikletinizin kendi kendine ayakta durabilmesi
gerekir..
Herhangi bir yöne doğru hafif bir şekilde itildiği zaman,
bisikletinizin ayakta kalması ve kendi üzerine düşmemesi
gerekir.

•

Hasarlı parçaları hemen yetkili bir tamircide tamir ettirin ya
da değiştirtin.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Bisikletinizi ayarlama ve
kullanma

8

Doğru takılmamış ya da gevşek hale gelmiş
aksesuarlar sürüş sırasındaki güvenliğinizi
tehlikeye atar.

•

Burada açıkça listelenen herhangi bir aksesuarı
uygun bir şekilde sağlamlaştırıldığından emin
olmak için kontrol edin.

•

Aşağıdaki şartlardan birinin karşılanmaması
durumunda, hemen uzman bayiiniz ile temesa
geçin.

3.

Uyarlanmış tüm aksesuarları kontrol edin.

•

Vida bağlantılarını görsel olarak kontrol edin.

•

El kuvveti sarf edip döndürerek ya da hareket ettirirerek
aksesuarların pozisyonlarını değiştirmeyi deneyin.

•

Tüm bisikleti seyahat yönünün aksine doğru yan yatırın
ve ileri geri doğru birkaç kez hareket ettirin.

3.

8.4
1.

•
•

Seleyi arzu edilen pozisyona getirin.

•

İki tane sabitleme vidası olan sele mandalları için : bir
vidayı sadece çeyrek ya da yarım tur sıktıktan sonra diğer
vida ile aynı şekilde devam edin. Bunu doğru momente 2.
ulaşıncaya kadar yapın (bakınız Bölüm 3.3.).
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Bölüm 11.2’de gösterildiği gibi sele boğazını
mandallayın.

Ön amortisörleri ayarlama
Ön amortisörlerinizi ayarlamak için lütfen ön
amortisör üreticisinin parça talimatları kısmındaki
talimatları okuyun.

Sadece tek bir sabitleme vidası olan sele mandalları
için: sele mandalını her zaman doğru, belirtilen tork ile
sıkıştırın.Tüm gevşemiş parçaların doğru hizada
birleştirildiğinden emin olun. (bakınız Bölüm 3.3)

Bisikletinizde kendi kendinize değiiklikler
yapabilirsiniz.
Bu düzenlemeleri yalnızca uygun teknik bilgi ve
deneyime sahipseniz ve bu iş için doğru aletleriniz
varsa kendi başınıza yapın.

8.1

Ayarlanabilir boğazı ayarlamak
(isteğe bağlı)

•
8.3

Lütfen tablo 3.3’te belirtilmiş sıkma torklarını inceleyin.

Sele yüksekliğini ayarlama
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Yardım almadan güvenli bir şekilde bisiklet
süremeyen çocuklar için selenin çok yüksek
ayarlanması tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara ile sonuçlanabilir.

•

•
Birçok bisiklet yüksekliği ve açısı ayarlanabilir olan
ayarlanabilir boğazlar ile uyumludur. Ayarlamaları sadece
uzman işyerlerinde yaptırın!

•

Bisikletinizi havaya kaldırın (bir- iki santimetre kadar) ve
tekrar yere bırakın.

•

Aksesuarlar gevşek, hareketli ya da bükülmüş
olmamak zorundadır.

•

Aksesuarların hiçbir parçası tekerleklere dokunmamalıdır.

•

Eğer monte edilmiş ise, bisiklet ayağı açılmış
omamalıdır.

1.

Selenizin yatay konumunu ve eğimini ayarlayın:

•

Bisiklette fark edilebilir bir ses olmaması gerekir.

•

Sele kolayca dönecek ya da eğim açısı ayarlanabilecek
hale gelene kadar sıkılabilir vida ya da vidaları birkaç tur
gevşetin.

8.2

Seleniz bir ya da iki adet sıkılabilir cıvata ile güvenli hale
getirilmiştir. Ayarlamak için
Bunu ayarlamak için, doğru boyutta bir altıgen soket ve
tork anahtarına ihtiyacınız olacaktır.

Seleyi çocuğun ayağı oturur pozisyondayken yere
dokunabilecek yükesklikte ayarlayın.

•

Civatalı mandal kıskacında, doğru boyutlardaki altıgen
soket ve tork anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Mandallı
keleğçeler için, lütfen Bölüm 7.8’e bakınız.

1.

Bölüm 11.2’de açıklandığı gibi mandalı gevşetin

2.

Seleyi ve sele boğazını arzu edilen pozisyona
getirin. Sele boğazı ekleme mesafesine ilişkin
Bölüm 11.2’de yer alan talimatları lütfen
uygulayın.

Sele pozisyonunu ayarlamak

Eger çatalınız resimde gösterildiği gibi bir
sabitlenmiş ayarlama mekanizmasına sahip ise,
lütfen ön amortisör üreticisinin parça talimatları
kısmındaki ilgili talimatları okuyun.

Elastomerli ön amortisörler ve / veya çelik
yaylar yalnızca tek bir genel kilo ağırlığı için
uygundur (= sürücünün ağırlığı + herhangi bir
bagaj). Bu ağırlık genellikle 20 kg civarındadır.

Sadece ön gerilimli maşalar bir ayar vidası
vasıtasıyla yayların sıkıştırılması ile
ayarlanabilir. Bu yalnızca maşanın başlangıç
kırılma momentini değiştirir.
Yani,daha büyük ön gerilim ile maşalar yalnızca
daha yüksek çalışma kuvvetlerinde sapar.

Eğer maşalar çok fazla ön gerilimli ise,
Amortisör hareketi buna uygun olarak daha azdır..

Maşalarınızın yer aldığı amortisör bileşenlerinin
ağırlık aralığı maşa üreticisinin talimatlarında
bulunabilir ve/ veya bayiinize danışabilirsiniz..
Eğer sizin toplam ağırlığınız bu aralığın dışında
kalıyorsa, bayiinize sizin ağırlığınıza ile örtüşen
amortisör bileşenlerini taktırın.
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Arka amortisörü ayarlamak
(tam amortisörlü bisikletlerde)

1.

2.

Lütfen amortisör/titreşim azaltıcı bileşenlerinizi ayarlamak
için ön amortisör üreticisinin parça talimatları kısmını
okuyun.Lütfen bayiinize danışın

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

•

Kolların her ikisini ya da vites değiştirme nahtarlarının her
ikisini birden aynı anda asla çalıştırmayın!

•

Aynakol (sol taraftaki kol)vites göbeği için lütfen
not edin: Yük olduğunda asla değiştirmeyin!

2.

8.6

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Elektronik vites aktarıcı kullanırken (Di2 by
Shimano olarak adlandırılan), değiştirme
düğmelere basarak yapılır.
Di2 bağlantısı analogdur.
Daha fzla bilgi için, lütfen üretici tarafından
sağlanan özel çalıştırma talimatlarına bakın.

1.
Bisikletin, sürücünün ağırlığını taşırken ön ve arka tekerleri
eşit bir biçimde saptırması için amortisör/ titreşim azaltıcı
bileşeninizi ayarlayın.

Viteslerin bakımı
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Lütfen görselleri esas alarak bisikletinizin hangi vites
değiştirme sistemine sahip olduğunu belirleyin. Eğer
hangisi olduğundan emin değilseniz , lütfen bayiinize
danışın..
Eğer vites değiştirme kolunuz görsellerde yer almıyorsa,
lütfen birlikte gelen vites değiştirme kolu üreticisinin
talimatları kısmına bakın ve/ ya da bayiinize danışın.

Shimano EZ Fire

Vites değiştirme kollarının yanlış çalıştırılması
viteslerinize hasar verebilir.

Shimano Rapidfire

Shimano Dual Control

Shimano Di2
Aktarıcı sistemlerinde, vites zinciri diğer zincir
dişlisine kaydırarak değiştirilir.
Aynakolda, bu zincir dişlileri “zincir halkası” olarak
adlandırılır ve arka zincir dişilisi rublesi de
“küçük dişili” olarak adlandırılır.
Sram Force / Rival / Red

Shimano Rapidfire 2-Way-Release_Deore

3.

Lütfen yukarıda gösterildiği gibi belirlenmiş olan
zincir pozisyonuna dikkat edin.

•

Şunlardan kaçınılmalı:
En büyük zincir halkası + en büyük küçük dişli

•

En küçük zincir halkası + en küçük küçük dişli
Zincir halkası

Shimano Rapidfire 2-Way-Release_XT

Shimano STI

zincir

STi bağlantıları mekaniktir.
Sol taraftaki kol zincir halkası aktarıcısını
çalıştırır ve sağ taraftaki kol da vites değiştirir.
Twist Grip Shift

Küçük dişli
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8.6.1 Shimano Rapidfire/ Shimano
Rapidfire 2-Way-Release/
Shimano eZ Fire
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•

Vitesinizde iki adet kol bulunmaktadır. A kolu daha büyük bir
zincir halkasına ya da zincir dişlisine kaydırmak içinken, B 2.
kolu daha küçük birine kaydırmak içindir.

•
•

Birçok zincir dilşlisi aracılığıyla hızlı geçiş için, kolu sağ
alta bastırın ve istenilen vites seçilene kadar basılı
olarak tutun.

Burada daha büyük küçük bir dişliye geçişin nasıl
olacağını görebilirsiniz:
Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Bastırın (sadece 2-Way-Release ‘de) ya da yerine
oturana kadar B kolunu çekin ve sonra yine
duraksamadan bırakın.

8.6.2 SRaM gear shift

8.6.3 Twist grip shift

Vitesinizde iki adet kol bulunmaktadır. A kolu daha büyük bir
zincir halkasına ya da zincir dişlisine kaydırmak içinken, B
kolu daha küçük birine kaydırmak içindir.

1.

•
•

A Kolu
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Vites değiştirme elciğinizde,her iki yönde
döndürülebilir olan bir halka vardır.Bu halkayı
döndürerek bir sonraki vitese geçersiniz.

Üreticisine bağlı olarak, tek bir dönme
doğrultusundadaha yüksek bir ya da daha düşük
bir vitese geçersiniz. Kesin işleyişin detayları birlikte gelen
parçaların talimatları kısmında bulunabilir ve/veya bayiinize
danışabilirsiniz.

Burada daha büyük dişliye geçişin nasıl olacağını
görebilirsiniz:
Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Kola ilk durağın dışındaki başparmağınız ile
aşağı doğru bastırın ve istenilen vites seçilene
kadar basılı olarak tutun.

A
1.

•

Birçok zincir dilşlisi aracılığıyla hızlı geçiş için, kolu sağ alta
bastırın ve , istenilen vites seçilene kadar basılı olarak
•
tutun.

2.

Burada daha büyük küçük bir dişliye geçişin nasıl
olacağını görebilirsiniz:
:
Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Bastırın (sadece 2-Way-Release ‘de) ya da yerine
oturana kadar B kolunu çekin ve sonra yine
duraksamadan bırakın.

B kolu

1.

Burada daha büyük dişliye geçişin nasıl olacağını
görebilirsiniz:

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir..
Kola ilk durağın dışındaki başparmağınız ile aşağı
doğru bastırın ve istenilen vites seçilene kadar basılı
olarak tutun.

•

•

•
•

B

Burada vites göbeği ile nasıl vites değiştireceğinizi
görebilirsiniz:
Vites değiştirmek için pedal çevirin.
Döndürülebilir halkayı arzu edilen vites seçilene kadar
istenen yönde döndürün.

2.

Vites aktarıcı ile nasıl değişim yapacağınız burada:
daha büyük bir zincir dişlisine doğru

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.

•

Döndürülebilir halkayı arzu edilen vites seçilene kadar
döndürün.

•

Birçok zincir dilşlisi aracılığıyla hızlı geçiş için,
Döndürülebilir halkayı arzu edilen vites seçilene kadar
döndürün.

3.

Daha küçük bir zincir dişlisine doğru değişimi nasıl
yapacağınız burada:

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Döndürülebilir halkayı arzu edilen vites seçilene kadar
döndürün.

•
•

Birçok zincir dilşlisi aracılığıyla hızlı geçiş için,
Döndürülebilir halkayı arzu edilen vites seçilene kadar
döndürün.
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8.6.4 Shimano STi

2.

Vitesinizde iki adet kol bulunmaktadır.A kolu– bu aynı
zamanda da fren koludur - daha büyük bir zincir halkasına •
ya da zincir dişlisine kaydırmak içindir and B kolu
•
daha küçük birine kaydırmak içindir.

Daha küçük zincir dişlisine nasıl geçiş yapacağınız
burada:
Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.

Vites değiştirme / fren kolunuzda, vitesi hem yüksek hem
alçak olana geçirmek için kullanılabilen.

1.

Daha yüksek bir vitese geçmek için, lütfen aşağıdakileri
yapın:

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Vites değiştirme kolunu içe doğru bastırın ve arzu edilen
vites seçilene kadar basılı tutun.

•
•

A

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Yerine oturduğunu kadar B koluna bastırın ve sonra yine
duraksamadan bırakın.

8.6.5 Sram Force / Rival / Red

B

Frenlerin bakımı

8.7

Frenlerin doğru olmayan şekilde çalıştırılması
tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

Kendinizi frenlerin çalışması ile aşina hale getirin.

•

Hangi fren kolunun önü çalıştırdığını ve hangi
fren kolunun arka freni çalıştırdığını belirleyin.

•

İlgili fren kolunu sabit durumda birçok kez
çalıştırın.

| 45

•

Mandal merkez aksınızın tutulması ile ilgili
aşağıdaki tanımı okuyun ve ve buna uygun bir
şekilde talimatları uygulayın.

•

Kendinizi mandal merkez aksını tutma ile aşina hale
getirin.

•

Yol tekerleklerinizi mandal merkez aksına monte
ederek ve ondan sökerek defalarca alıştırma yapın.

•

Aksa monte edildiği her seferden sonra yol
tekerleklerinizi Bölüm 7.1.1’deki talimatları
uygulayarak kontrol edin.

•

Yol tekerleklerinizin doğru monte edilip
edilmediğinden emin olmadığınız durumlarda,
bisikletinizi sürmeyin ve uzman bayiinize danışın.

Fren bloklarının ve fren kaliperlerinin ilgli
disk ya da jant üzerindeki açılma ve
kapanma hareketlerini gözlemleyebilirsiniz.
1.

Yanık Riski!
Freni çalıştırmak için, kolu gidon yönünde çekiniz.

Birçok vites birden değiştirmek için, kolu tamamen aşağı
doğru bastırın ve arzu edilen vites seçilene kadar basılı
tutun.

Disk frenlerindeki mandal kolları sürüş
sırasında sıcak hale gelebilir.

•

Mandal koluna parmağınız ile çok kısa bir
şekilde dokunun.Eğer sıcak hissettiriyor ise,
soğumaya bırakın.

Bizim bisiklet göbeklerimiz ve büyük ihtimalle sizin sele
boğazlarınız da hızlı-bırakma parçaları ile uyumludur.
(Genellikle “hızlı-bırakma mandalı” olarak da adlandırılır
ya da basitçe “hızlı-bırakmalar” )
1.

Daha büyük zincir dişlisine nasıl geçiş yapacağınız burada:

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
A Koluna ilk durağın dışındaki başparmağınız ile
aşağı doğru bastırın ve istenilen vites seçilene
kadar basılı olarak tutun.

•

•

Birçok zincir dilşlisi aracılığıyla hızlı geçiş için, A
kolunu sağ alta bastırın ve istenilen vites seçilene
kadar basılı olarak tutun.

2.

Daha düşük bir vitese geçmek için, lütfen aşağıdakileri
yapın:

•

Vites değiştirmek için, pedal çeviriyor olmanız
gerekmektedir.
Kola bir durma noktasına geldiğini hissedene kadar basın
ve sonra yine bırakın.

•

B

1

2

Açıklamalar:
1: Aks
2: somun

3:
4:

3

kol
yay

Bu hızlı-çıkarma donanımları, herhangi bir alet
olmadan hızlı bir şekilde bu donanımları sökmeyi ve
takmayı mümkün kılmaktadırlar.

8.8

A

4

4
Eğer her iki fren kolunu dengeli ve koordineli bir
biçimde sıkarsanız, en iyi frenleme etkisini elde
edersiniz.

Mandal devinimini çalıştırma

Yapı ve İşlev.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Bir tarafında somun ve diğer tarafında dışmerkezli olarak
monte edilmiş kol bulunan ,uzun vida dişi açılmış aks

Yol tekerleklerinin mandal merkez aksına yanlış
monte edilmesi tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

Somun ile merkez arasında ve merkez ile kol arasında
küçük bir yay bulunur.
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•

Yayın daha küçük çağlı olan uçları, her zaman
merkezle yüzyüzedir.

•

Hızlı çıkmaları kitleyen sele boğazında, yay yerine altıgen
Allen anahatarı uçlu başı olanı bir vida vardır.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
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2. Tekerlek kadrodan ya da ön maşadan hiçbir büyük
çaba sarf etmeden ayrılıncaya kadar somunu saat
yönünün tersine doğru çevirin.
Somun vidanın sağına gelmelidir, lütfen küçük
yayların kaybolmadığından emin olun.

Özel türler:
Bazı yol tekerlekleri dalgalı akslar ya da dalgalı akslar ve
hızlı- bırakma kolunun bir kombinasyonu ile donanımlı ya
da diğer aks bağlama sistemi ile teçhizatlanmışlardır.
Lütfen ön amortisör üreticisi tarafından sağlanan bu
parçaların kullanımı ile ilgili birlikte gelen talimatlara
bakınız ve/ veya uzman bayiinize danışınız.

Hızlı-bırakmayı açmak:
3. Sele boğazı hızlı-bırakma kolunda:
cıvata somunu yerine, allen anahtarlı cıvata başının
kendini saat yönünde çevirin.

1. Dış merkezli kolu merkezden iterek uzaklaştırın.Şimdi
aksın etrafında 180° dönebilir.

3. Sele boğazı hızlı-bırakma kolunda: Gevşetmek için,
cıvata somunu yerine, allen anahtarlı cıvata başının
kendini saat yönünün tersine çevirin.

4. Eksantrik kolu yaklaşık olarak merkezi eksenin
uzantısını oluşturacak şekilde yatırın. Kolu bu
pozisyonda tutun.

Sıkılaştırma: Prosedürün tersi
1. Eğer hızlı-bırakma kolu tamamen çıkarıldıysa, o zaman
onu göbek boyunca sola doğru itin (sürüş yönünde)

5. Şimdi somunu ya da allen anahtarlık civatayı eksantrik
kola kadar çevirin, yatağının etrafında 90°’den fazla
döndüğünde hafif bir dirençle karşılaşmak için (şimdi
yaklaşık olarak merkez aksın düz bir uzantısını
oluşturuyor)

6. şimdi, son noktasına ulaşana kadar, kola bir 90° daha
bastırın
2. Yayları ve somunları civatanın üzerine yerleştirin.
Şimdi sağ ucu merkezden dışarıya doğru ve somunu da
saat yönünde döndürün.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Frenlerin doğru olmayan şekilde çalıştırılması
tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.
Eğer kol durma pozisyonunda basılı halde ise,
Tekerlek yeterince güvenli sıkılaştırılmamıştır
ve sürüş sırasında çıkabilir ya da gevşek hale
gelebilir.
Düşme tehlikesi vardır.
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•

Kolu tekrar açın ve yine eğer gerekiyorsa
somununu saat yönünün aksine çevirin.

•

Tekerleklerin Bölüm 7.1’de anlatıldığı sıkı bir
şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

8.9
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1.
2.

a) Pedalı aşağıya, en düşük pozisyonuna geitirin.

Kilitli pedalların kullanımı (isteğe bağlı)
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Kilitli pedallar güvenli pedallar değillerdir.
Eğer aşırı yüksek ayırma gücüne
ayarlanadıysa, acil bir durumda ayakkabınızı
pedalın dışına yeterince hızlı almanız mümkün
olmacaktır.
Eğer .çok yumuşak bir ayırma gücüne
ayarlandıysa, sürüş sırasında ayakkabının
istemeden pedaldan ayrı duruma gelmesi
olasıdır.
Her iki durumda da, artmış bir düşme ve
yaralanma riski vardır.

•

Kendinizi kilitli pedallar ve nasıl kullanılacakları
ile aşina hale getirin.

•

Hareket halinde değilken pedallara takılmanın
ve pedallardan ayrılmanın alıştırmasını yapın.
Seleye oturun ve sabit bir nesneye tek eliniz
ile tutunun. Her iki ayakkabıyı da dönüşümlü
olarak takın ve çıkarın. Lütfen bayiiniz ile
iletişime geçin.

•

Kendinizi dikkatli deneme sürüşlerini serbest
bırakma ile aşina bir hale getirin.

•

Sizin için en uygun olan sıkılık ayarını keşfedin.

•

Farklı bırakma ayarlarında takmayı ve çıkartmatı
deneyin.

•

Bırakma ayarlarını nasıl ayarlayacağınız ile ilgili
detayları birlikte gelen parçaların talimatları
kısmında ve/ veya bayiinize danışarak
bulabilirsiniz.
Beklenmedik trafik durumlarında ve zorlu
arazide, genellikle bir ya da iki ayakkabının
“kilitlenmesi” bir zorunluluktur.

•
•

Her iki ayağınızla dönüşümlü olarak alıştırma
yapın.
Pedal çevirme sırasında, kilitlememek için
ayağınızı pedaln merkezine yerleştirin. Eğer
gerekirse, kendinizi zemindeki bir ya da iki
bacağınız ile destekleyebilirsiniz.

Bu takma işlemini bayiinize yaptrın.
.
Ayağınızın pedalın üzerindeki doğru pozisyonu:

Yol bisikleti

b) Ayak başparmağınız aşağıyı işaret ederken,
ayakkabının kanca burnunu pedal takıma noktasına
yerleştirin.

Dağ Bisikleti/ MTB

Külütlü pedallar ile, ayakkabı ve pedal dikey
bir düzlemde sıkıca bağlanır. Pedal çevirme
sırasında, pedalı sadec aşağıya doğru itmez
bir de yukarı doğru çekersiniz.

Kilitli pedalı tam olarak kullanabilrmek için,
pedal sistemini düşünerek özel olarak
tasarlanmış ve pedalla birlikte sağlanan
pedal kancalarının takılabileceği ayakkabılara
ihtiyaç duyacaksınız.
c) Kanca burun pedalın üzerinde doğru bir
şekilde yerleştirildiği zaman, tüm ayak yüzeyini
mandallama mekanizması açık ve duyulabilir bir
şeilde birleşene kadar keskin bir biçimde
aşağıya doğru ittirin.

Aşağıdaki açıklamanın sadece bir örnek olması
amaçlanmaktadır.
Lütfen pedal-ayakkabı kombinasyonunuz ile
ilgili olarak üretici tarafından sağlanan
talimatları takip edin ve/ veya kilitli pedal
sisteminizin doğru olarak monte edildiği ve
sizin doğru kullanıp kullanmadığınız ile ilgili
olarak bayiinize danışın.

Yol bisikleti

MTB/ Dağ bisikleti

•

Ayakkabı şimdi sıkıca dikey olarak pedal bağlıdır.

•

Pedal sistemine bağlı olarak, ayakkabı yanlamasına
hareket özgürlüğüne sahiptir.

3.

Ayakkabınızı pedaldan gevşetmek için:

•

Topuğunuzu keskin bir biçimde bisikletten uzağa
doğru bükün.
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8.10 Taşıyıcının yüklenmesi
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Sürüş sırasında

9

(Sorun giderme)

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Bu taşıyıcı hantal ögelerin ya da insanların
taşıması için uygun değildir.

Sadece azami 20 kg ağırlığı olan kompakt
bagajlar taşıyın ve uygun bir emniyet
sistemi kullanın.
Bagaj parçalarınızı taşıyıcının ortasına
yerleştirin.

•

Eğer sepet kullanıyor iseniz, bunun taşıyıcınız
için uygun olduğundan da emin olun. Bu
kullanıcı el kitabına uygun olacak şekilde takın.
İlgili kullanım talimatlarına uyun ve/ veya
bayiiniz ile iletişime geçin.

•

•

Bir germe klipsi ya da özel olarak uygun olan
elastik bir maddeden yapılmış bungee
kordonlarını kullanarak bagaj parçalarınızı
bağlayın.
Bisikletinizi yğklemeden sonra ileri ve geri
“sallayın”.

•

Bagaj, sepet ya da bunların parçaları gevşek
olmamalıdır.

•

Bagajınızi sepetiniz ya da bunların parçaları
sürüş sırasında özgürlüğünzü kısıtlamamalıdır.

•

Ne bagajınız, ne sepetiniz ne de bunların
parçakaları tekerleklere değmemelidir.

•

Ne bagajınız, ne sepetiniz ne de bunların
parçakaları ışıklarınızı ya da reflektörlerinizi
kapatmamlıdır.

Vites ve aktarıcı

Sorun

Muhtemel sebep

Düzeltme işlemi

Vites değişmiyor
ya da
rahat değişmiyor

Vites kolu doğru çalıştırılmıyor
Ayarsız vites

Tekrar çalıştırın

Gerçekleştirmeye yetkili olmadığınız bakım
işlemleriniz yürütürseniz, bu tehlikeli sürüş
durumları, düşmeler, kazalar ve maddi
hasarlara sebep olabilir

Taşıyıcının yanlış kullanımı tehlikeli sürüş
durumları, düşmeler, kazalar ve maddi
hasarlara sebep olabilir.

•

9.1

Aşağıdaki tabloda listelenmiş olan tüm
sorunların üzerinden bayiiniz ile birlikte
geçin ve gerektiğinde düzelttirin.

Uzman bir atölyede ayarlatın
Çok dik yokuşta,pedala çok
fazla basınç uygulanması
ya da çok yavaş pedal çevirme

Aktarıcı vites değişimi
sırasında ve sonrasında
bloke oluyor

Zincir sıkıştı

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

•

Vites değişimizini düz bir arazi üzerinde tekrarlayın;
Sabitken değiştirin:Arka tekeri kaldırın, istenilen
vitese ulaşıncaya kadar aynakolu sürüş yönüne doğru
döndürün.

Durun, vites değişimini tersine yapın,
arka tekeri kaldırın ve aynakolu sürüş
yönünün tersine doğru çevirin.
Eğer aynakol hareket ettirilemiyorsa,
hiçbir koşul altında güç uygulamayın.
Hemen uzman bir atölyeye danışın.

Eğer bu bölümde yer almayan herhangi bir
olağan dışı tutuş, alışılmadık ses ya da arıza
fark ederseniz, bu tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep
olabilir.

Yüksek sesle sürtme ve
/veya vurma, Tıklama
ya da çatlama gibi
alışılmadık sesler

Fark ettiğiniz ve aşağıdaki tabloda listelenmemiş
tüm sorunların üzerinden derhal bayiiniz ile
birlikte geçin ve gerektiğinde düzelttirin.

Pedal çevirme

Eğer burada listelenen önlemler bir çare
sunmuyorsa, lütfen hemen uzman bayiiniz ile
irtibata geçin.
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Hasarlı aktarıcı/ vites bileşenleri

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Hasarlı aktarıcı/ vites bileşenleri

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Yanlış vites değişimi
(bakınız bölüm 8.6)
Ayarsız a da hasar görmüş vites
Elverişsiz koşularda olunması
muhtemel

Durun, zinciri elinizle bir sonra zincir dişlisi
üzerine kaldırın, arka tekerleği kaldırın,
aynakolu sürüş yönünde çalıştırın (sadece
kolaylıkla mümkün oluyorsa).

sırasında eşit
olmayan direnç
Zincir attı

Eğer bu şekilde tamir etmek mümkün olmuyor ise,
hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.
Vites değiştirme
sırasında ya da
sonrasında zincir
atıyor

Yanlış vites değişimi
(bakınız Bölüm 8.6)

Durun,vites kolunu ters yönde çalıştırın, arka tekerleği
kaldırın, aynakolu sürüş yönünde çalıştırın (sadece
kolaylıkla mümkün oluyorsa).

Ayarsız ya da hasar
görmüş vites
Elverişsiz koşularda
olunması muhtemel

Zincir sürekli olarak atıyor Sürekli vites değişiminin
yanlış yapılması
Ayarsız ya da hasar
görmüş vites

Vitesi yalnızca Bölüm 8.6’da yer alan talimatlar
uyarınca çalıştırın
Eğer çalışması doğruysa, hemen uzman bir
atölye ile iletişime geçin

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

52 |

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

Fren

9.2

Sorun

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Söz konusu güvenliğiniz olunca, bisikletinizdeki frenler en önemli parçalar arasındadır.
Doğru olarak çalışmayan frenler tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep
olabilir.

•

En ufak bir sorunda ve eğer frenleme etkisi kötüleşirse, hemen bayiinizle irtibata geçin.

•

Yalnızca bayiiniz tarafından düzgün bir şekilde yeniden ayarlandıktan sonra bisikletinize
binin ve onu sürün.

Sorun

Frenler çalışmıyor

Muhtemel sebep

Düzeltme işlemi

Fren doğru bir şekilde
monte edilmemiş

Montajı bölüm11.1 uyarınca düzeltin

Fren hasar görmüş

Yanlış montaj
Sele borusu kadronun içine
doğru kayıyor ya da pozisyonu
Sele borusunun çapı çok küçük
dışına bükülüyor

Doğru çapı olan bir sele borusu m onte edin.

Amortisör doğru olmayan bir
biçimde ayarlanmış

Birlikte gelen parçalar kullanım kılavuzuna
göre ayarlayın.

Doğru bir biçimde ayarlanmış
olmasına karşın zayıf
amortisör tepkisi

Amortisör hasar
görmüş

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Sıçrama siperi, Taşıyıcı ve Aydınlatma sistemi

9.4

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Fren kablosu gergin, aşınmış
ya da kelepçe/ kelepçeleri
hasar görmüş

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Sıçrama siperi, Taşıyıcı ve Aydınlatma sistemindeki hatalar tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Hidrolik frenlerde, fren sistemi
sızdırıyor

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

•

En ufak bir arızada hemen bayiinizle irtibata geçin.

•

Yalnızca bayiiniz tarafından düzgün bir şekilde yeniden ayarlandıktan sonra bisikletinize
binin ve onu sürün.

Ses çıkarıyor: sürtme, vurma,
çatlama ya da diğer

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Kadro ve amortisörlerdeki hatalar tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

En ufak bir arızada hemen bayiinizle irtibata geçin.

•

Yalnızca bayiiniz tarafından düzgün bir şekilde yeniden ayarlandıktan sonra bisikletinize
binin ve onu sürün.

Muhtemel sebep

Düzeltme işlemi

Sıçrama siperi ya da taşıyıcı
gevşemiş

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Aydınlatma parçaları
(ampuller, LED’ler) yanmış

Aydınlatma parçalarını değiştirin. Lütfen bayiinize
danışın.

Aydınlatma sistemi kısmen ya da
tamamen işlevsiz
Kablolama hatalı
Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Sorun

Muhtemel sebep

Düzeltme işlemi

Ses çıkarıyor: sürtme, vurma,
çatlama ya da diğer

Kadro ve/ veya amortisör hasar
görmüş

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Sele borusu kadronun içine doğru
kayıyor ya da pozisyonu dışına
bükülüyor

11.2 maddesine göre sökün ve doğru
olarak monte edin.

Zayıf amortisör tepkisi

Kadro ve amortisör

9.3

Düzeltme işlemi

Uzman bir atölyede hemen fren bloklarını
ya da fren balatalarını değiştirtin.

Aşınmış fren blokları ya da
fren balataları
Azalmış frenleme etkisi,
fren kolları çok fazla
çekilmek zorunda

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Muhtemel sebep

Sıkma torku çok düşük

Sıkma torkunu kontrol edin ve düzeltin
(bakınız Bölüm 3.3).

Karbondan yapılmış olan kadro
ve/ veya sele borusu durumlarında

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.
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Yol tekerlekleri ve lastikler
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Yol tekerleklerinin ya da lastiklerin zarar görmesi tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi
hasarlara sebep olabilir.

•

En ufak bir arızada hemen bayiinizle irtibata geçin.

•

Yalnızca bayiiniz tarafından düzgün bir şekilde yeniden ayarlandıktan sonra bisikletinize
binin ve onu sürün.

Sorun

Muhtemel sebep

Düzeltme işlemi

Yol teklerlekleri yukarı ve aşağı
“hopluyor”

Lastik hasar görmüş
Arızalı jant teli

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.
Kalıntıları giderin.Daha sonrasında, bisikletinize
özel bir dikkatle binin.

Tekerleğe yapışmış kalıntılar
Ses çıkarıyor: sürtme, vurma,
çatlama ya da diğer

Süngerimsi tutuş

Bisikletinizi bu durumlardan doğabilecek
hasarlar için uzman bir atölyede kontrol ettirtin.

Yol tekerleği hasar görmüş

Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.

Hava basıncı çok düşük

Hava basıncını yükseltin (bakınız Bölüm 7.1.3).
Eğer kısa bir süre sonra aynı tutuş tekrar
oluşursa, yavaş bir delinme vardır. (bir
sonrakisatıra bakınız)

Düşmeler ya da kazalardan
sonra

•

Bir hasar ya da düşüşten sonra, bayiinize
danışmanız gerekmektedir.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

•

Bisikletinizi yalnızca o hasar görmüş parçaları
değiştirdikten sonra ya da size bisikleti hiçbir
endişeniz olmadan kullanmaya devam etmenizi
temin ettikten sonra kullanın. or assured you
that you can continue to use the bike without
any worries.
Lütfen Bölüm 4.8’de verilen bilgiyi de göz önünde
bulundurun.

Bir düşmeden ya da kazadan sonraki
hasarlar tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

Bir düşüşten ya da kazadan sonra, hemen bayiinizle
irtibata geçin.

•

Yalnızca bayiiniz tarafından düzgün bir şekilde yeniden
ayarlandıktan sonra bisikletinize binin ve onu sürün.

•

gidon

•

Triatlon / zaman karşı yarış eklentileri

•

Bağlantı çubuğu uçları

•

Gidon bağazı

•

Sele borusu (eğer karbondan yapılmış ise)

•

Sele (eğer sele çerçevesi karbondan yapılmış ise)

•

Jantlar (eğer karbondan yapılmış ise)

•

ynakol

Diğer tüm bisiklet parçaları bayiiniz tarafından kontrol edilmeli
ve eğer gerekli ise değiştirilmelidirler.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Lastikleri değiştirme
Hemen uzman bir atölye ile iletişime geçin.
(*). Bisiklet o zamana kadar kullanılmamalıdır.
Increasingly spongy handling
Very unusual rolling characteristics (you can feel every stone)

Flat tyre

Gitgide daha fazla bisiklet karbonfiber parçalar
ile uyumlu hale geliyor.
Karbon fiber parçalar çok hassastır ve
eğer yanlış bir biçimde takılırlarsa ve
hafifçe zarar görürlerse bu tehlikeli
sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve
maddi hasarlara sebep olabilir.

(*): tüp, lastik ve jant bandının değiştirilmesi
yalnızca gerekli deneyime sahip olunması ile
üstlenilebilir.
Bayiiniz bu prosedürü size göstersin ve bununla
aşina hale gelene kadar bu işin alıştırmasını
yapın.
Yol bisikletlerini değiştirmek ve onarmak için
Bölüm 8.8 ve 11.1.’e bakın.

•

11

•

•

Uygun olmayan bir taşıma sistemi
bisikletinizin sizin güvenliğiniz için önemli
olan parçalarını hasara uğratabilir ve
tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

•

Bu bisikleti yalnızca arabanızın içinde taşıyın.

•

Neseneler veya öğere bu bisikletin üzerine ya da
kadrosuna yerleştirilmemeli.

•

Bisikletin ya da kadronun monte adilmesi ya da
kelepçelenmesini gerektiren herhangi bir
taşıma sistemi (örn. tavan,arka uç) bu bisiklet
için uygun değildir.

Bu bisiklet ancak bir aracın içinde taşınabilir. Taşıma sırasında
lütfen bisikletin güvende olduğundan ve örneğin diğer paketler
tarafından hasar görmeyeceğinden emin olun.

Taşımak için, eğer mandallar ile takılmışlar ise ön ve arka
tekerlekleri ve sele ile birlikte sele borusunu çıkartabilirsiniz.
Bu çıkarma işlemini ancak bu parçaların yeniden monte
edilmesini gerçekleştirebileceğinizden eminseniz
üzerinize alın.
Bakınız Bölüm 8.3, 8.8
Yol tekerlekleriniz kadroya birleştirilmiş ise (örn. vites göbeği
durumunda), bayiinize danışın.

Maddi Hasar Tehlikesi!

Lütfen birlikte gelen parçalar talimatlarına göre
bu parçaların montajı, bakımı, servisi ve kontrol
edilmesi ile ilgili tüm talimatları uygulayın.

Karbon fiber parçaların montajlarını sadece
uzman bir atölyede yaptırın.

Bisikletinizin taşınması
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Bir düşüşten sonra temelde hasarlı tüm bisiklet bileşenlerini
yenilemeniz gerekir, şunlar gibi

Tüpü ve eğer gerekli ise lastiği ve
şambriyelsiz sistemlerde bantı değiştirin.
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Eğer bisikletiniz bir aracın içinde ise, güneş
ışınları lastiğin patlamasına ya da janttan
çıkmasına neden olabilir.

•

Taşımadan önce lastiklerin içindeki havayı
boşaltın ve taşımadan sonra tekrar doldurun.
(bakınız Bölüm 7.1.3)
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Yol tekerleklerini takma ve çıkarma
Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Doğru olmayan bir şekilde takılmış yol
tekerlekleri tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep
olabilir.

•

Bayiiniz yol tekerleklerinizin takılmasını ve
çıkarılmasını size göstermiş olmalıdır.

•

Bu işi onun gözetiminde ve kontrolünde en az
bir kez deneyin.

•

Sele borusunu ve seleyi yalnızca bu konuda
uzman olduğunuzdan eminseniz çıkarın ve takın.

Yanık Riski!
Uzun yokuşlardan sonra bisiklet jantları ve fren
diskleri çok sıcak hale gelebilir.

•

Bir yokuştan hemen sonra jantlara ya da fren
disklerine dokunmayın.

•

Siz dokunmadan önce, jantların ve fren
disklerinin soğumasına izin verin.

•

Sıcaklığı kontrol etmek için, jantlara ve fren
disklerine parmağınız ile çok kısa bir anlığına
dokunun. Eğer sıcak iseler, birkaç dakika
bekleyin ve testi jantlar ve fren diskleri
soğuyana kadar tekrarlayın.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Sadece jant frenleri:
Takarken ve çıkarırken fren blokları bükülebilir.

Yol tekerleklerinin patinaj yapması ellerinizde
yaralanmalara sebep olabilir.

•
•

Yol tekerleklerini takarken, lütfen fren bloklarının
doğru bir şekilde yerleştirildinie dikkat edin.
(Bakınız Bölüm 7.8).

•

Eğer bunlar doğru yerlerinde değillerse uzman
bir atölyeye danışın.
Eğer hızlı çıkışlar takılı ise bisikletinizdeki yol
tekerleklerinizi taşımak amacıyla çıkarabilir ve
daha sonra tekrar takabilirsiniz.

Eğer bisikletinizinjant feneleri varsa, lütfen
fren bloklarının lastik ile olan pozisyonunu
değiştirmemeye dikkat edin. Bu özellikle
büyük hacimli lastiklerin durumunda
gerçekleşebilir.Eğer lastik fren kaliperi blokları
arasından rahatça geçemiyorsa, içindeki
havanın yeterli miktarını dışarı salın.

•

Elinizi asla patinaj yapan yol tekerleğinin yakınına
koymayın.
Bisikletlerin üzerinde ya da etrafında çalışmalar
düzenlemeden önce, tam bir durma haline getirin.

•

Bunu yapmak için, bisikletin arkasını yukarıya
kaldırın, ilgili vites kolunu harekete geçirin ve
zincir en küçük küçük dişliye yerleşinceye kadar
aynakolu sürüş yönünde elinizle çevirin.

•

Yol tekerleğini tamamen durur hale gelinceye
kadar frenleyin. (bakınız bölüm 8.7).

3.

Freni açın (Yalnızca jant frenlerine uygulanır, disk
frenlerine değil)

•

a) Kablo kontrollü jant frenlerine gelince
(örn. Shimano’dan):
Tek elinizle fren papuçlarına birlikte bastırın ve kablo
kılavuzunu kaliperden çıkartın.

4.

•

•

Hidrolik frenler hiçbir koşul altında yol bisikleri
çıkarıldıktan sonra çalıştırılmamalıdırlar!

•

Eğer bisikletinizin disk freni varsa, yol
tekerleğinin çıkarılmasından sonra taşınması
için bu amaçla sağlanan zorunlu ulaşım
takozlarını kullanın.

•

Bunları yol tekerlekleri yerlerine takılmadan
hemen önce çıkartın.
Lütfen buradaki birlikte gelen parçalar
talimatlarına uyun.

Merkez dinamolu ön tekerleklerde (takılmış ise):
Dinamo ve kablo arasındaki sıkı geçirme bağlantısını
kaldırın.

5.

Lastik merkezlerini gevştin.

•

Yol tekerleğinizdeki hızlı çıkışı açın
(Bölüm 8.8 Kolay Çıkışlar’a da bakınız)

•

Bisikletin arkasını kaldırın, ilgili vites kolunu
çalıştırın ve zincir doğru bir şekilde en küçük zincir
dişlisine oturana kadar aynakolu sürüş yönünde
çevirin.

•

Aks üzerinde yeterli alan sağlamak için
Diğer sıkıştırma türleri ile birlikte.

•

Birlikte gelen parçalar talimatlarında belirtildiği gibi
kelepçeyi gevşetin.

6.

Yol tekerleklerini kadro ve maşadan çıkartın.

•

Ön tekerlek: Bisikleti gidondan havaya kaldırın ve yol
tekerleğini ön maşa terklerinden ayırın.

•

Arka tekerlek: Bisikleti arkasından hafifçe
yukarı kaldırın, ve vites mekanizmasına geriye
doğru basın. Bu pozisyonda, arka tekeri terk açılımı
yönünde nazikçe itin.

Sonrasında, lastikleri uygun basınca kadar
şişirin.

11.1.1 Yarış bisikleti/triatlon kategorileri hariç tüm
kategoriler/seriler
1. İlk olarak ön tekerleği çıkarın.
(3 ile devam edin).

Maddi Hasar Tehlikesi!
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2. Arka tekerleğin zincir dişlisi rublesini en küçük küçük
dişliye aktarın.(bakınız Bölüm 8.6).

b) Magura’da: hidrolik jant frenleri:

•

Sabitleme kolunu hareket ettirin ve fren papuçlarından fren
güçlendiriciler dahil tüm fren tertibatını kaldırın

•

Lütfen gevşeyebilecek herhangi bir mesafe pulunu
kaybetmediğinizden emin olun.
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•

Bisikletin arkasını yukarıya kaldırın,
Arka tekerleği zincirin en küçük zincir halkasının
üzerinde olmas için onun altına yerleştirin.

•

Disk frenleri: Fren dizki fren balataları arasında kolayca
itilebilsin diye yol bisikletini takın.

•

7.

Çıkardıktan sonra, bisikleti dikkatli bir şekilde sol
yanına yerleştirin

Aks sağ ve sol anlardaki terk noktasında olana kadar
bisikletin arkasını yavaşça indirin.

1.

b) Ön tekerleği takarken:

•

bisikleti gidondan yukarıya doğru kaldırın.

•

Ön tekerleği ön maşa terklerinin altına yerleştirin.

•

Disk frenleri için: Tekerlekleri disk frenleri disk
balataları arasında serbestçe hareket edebilecek
şekilde birleştirin.

•

Aks sağdaki ve soldaki terk noktalarına yanaşıncaya
kadar maşayı dikkatli bir biçimde alçaltın.

2.

Tekerlek merkezlerini sıkılaştırmak.

•

Hızlı bırakmalar ile sıkıştırırken: bakınız Bölüm 8.8.

•

Diğer keleğçeleme biçimleri için: merkezleri
beraberinde gelen parçalar talimatları uyarınca sıkın.

3.

a) Jant frenlerini kapatın

3.

b) hidrolik jant frenlerinde:çıkardığınız gibi takın
yalnızca ters sırayla.

•

Fren güçlendiriciyi kurşun vidanın üzerine yerleştirin.

•

Herhangi bir mesafe pulunu doğru pozisyonda
takın ve freni fren topuzunun üzerine yerleştirin.

•

Frenin tekrar yerine takılması için kilitleme kolunu
döndürün.

4.

Lütfen fren bloklarının çalıştırıldıkları zaman jant
yamaçlarını doğru olarak kapladığından emin olun.

Kablolu frenlerde:

•

Fren papuçlarına beraber basın.

Maddi Hasar Tehlikesi!
Arka tekerlek olmadan, kadro ve/ veya vites
mekanizması hasarlanabilir.

•
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Arka tekerleği çıkardıktan sonra bisikleti sol
yanına doğru ya da uygun bir montaj standına
yatırın.
Yol tekerleklerinizi takmak için.Önce arka tekerleği takın.

1. a) arka tekerleği takarken

•

Kabloyu kalipere yerleştirin.
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5.

Merkez dinamolu ön tekerleklerde (eğer takılmış
ise):

•

a) Yarış bisikleti frenlerinde:
Shimano ve Sram:

•

•

İtme konvektörünü tekrar merkez dinamo ve kablo
arasına takın.

•

Kolu yukarı doğru hareket ettirin.

•

6.

Kurulumu kontrol edin:

•
•

•

•
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Yol tekerleğinizdeki hızlı çıkışı açın
(Bölüm 8.8 Kolay Çıkışlar’a da bakınız)
Aks üzerinde yeterli alan sağlamak için
Diğer sıkıştırma türleri ile birlikte.

Frenleri çalıştırın.

5.

Yol tekerleklerini kadro ve maşadan çıkartın.

Eğer fren blokları ya da fren janta ya da fren
diskine dokunuyorsa, bu göbeğin terklerdeki yanlış
oturumunu gösterir.

•

Ön tekerlek: Bisikleti gidondan havaya kaldırın ve yol
tekerleğini ön maşa terklerinden ayırın.

•

Arka tekerlek: Bisikleti arkasından hafifçe
yukarı kaldırın, ve vites mekanizmasına geriye
doğru basın. Bu pozisyonda, arka tekeri terk açılımı
yönünde nazikçe itin.

Bu durumda hızlı-bırakmayı bırakın, göbeği kontrol
edin ve düzeltin, ve hızlı bırakamayı tekrar kapatın.

Fren (jant frenlerinde) bu prosedür
süresinceaçılmamalıdır. Eğer bundan sonra herhangi
bir gelişme olmazsa, lütfen hemen bayiinize danışın

•

Aydınlatmanın (eğer takılı ise) çalışıyor oluduğunu
kontrol edin.

•

Yol tekerleklerinin ne çamurluklar ne de taşıyıcı
(eğer takılı ise) ile temasta olmadığından emin
olun.

11.1.2

Yarış/Triatlon

1.

İlk olarak ön tekerleği çıkarın.
(3 ile devam edin).

2.

Arka tekerleğin zincir dişlisi rublesini en küçük küçük dişliye
aktarın.(bakınız Bölüm 8.6).

b) Campagnolo:

•

Fren kol yoktur:

•

Bırakmak için fren kolundaki iğneye içten dışa doğru
bastırın.
Aynı anda fren kolunu hafifçe çekin.
Tekerlek göbeklerini gevşetin.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Yol tekerleklerinin patinaj yapması ellerinizde
yaralanmalara sebep olabilir.

•
•

4.

Elinizi asla patinaj yapan yol tekerleğinin
yakınına koymayın.
Yol tekerleğinin yanında herhangi bir çalışma
sergilemeden önce, Bisiklet tam bir durma haline
gelinceye kadar ilgili fren kolunu sıkarak patinaj
yapan yol tekerleğini frenleyin

•

Bunu yapmak için, bisikletin arkasını yukarıya kaldırın, ilgili
vites kolunu harekete geçirin ve zincir en küçük küçük
dişliye yerleşinceye kadar aynakolu sürüş yönünde elinizle
çevirin.

•

Yol tekerleğini tamamen durur hale gelinceye kadar
frenleyin. (bakınız bölüm 8.7).

3.

Jant frenini açın

6. Çıkardıktan sonra, bisikleti dikkatli bir şekilde sol yanına
yerleştirin.

Maddi Hasar Tehlikesi!
Arka tekerlek olmadan, kadro ve/ veya vites mekanizması
hasarlanabilir.

•

Arka tekerleği çıkardıktan sonra bisikleti sol yanına doğru
ya da uygun bir montaj standına yatırın.
Yol tekerleklerinizi takmak için.
Önce arka tekerleği takın.

1.

a) arka tekerleği takarken

•

Bisikletin arkasını yukarıya kaldırın
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Arka tekerleği zincirin en küçük zincir halkasının
üzerinde olmas için onun altına yerleştirin.

3.

•

Aks sağ ve sol anlardaki terk noktasında olana kadar
bisikletin arkasını yavaşça indirin.

•

Jant frenlerini kapatın
a) Yarış bisikleti frenlerinde:
Shimano ve Sram:
Kolu aşağı doğru hareket ettirin.

•

Fren kol yoktur:

•

Açmak için olanın tersi prosedürü uygulayın ve fren
kolundaki iğneye içten dışa doğru bastırın.

•

Aynı anda fren kolunu hafifçe çekin.

4.

Kurulumu kontrol edin:

•

Frenleri çalıştırın.

•

Eğer fren blokları ya da fren janta ya da fren diskine
dokunuyorsa, bu göbeğin terklerdeki yanlış
oturumunu gösterir.

•

Bu durumda hızlı-bırakmayı bırakın, göbeği kontrol
edin ve düzeltin, ve hızlı bırakamayı tekrar kapatın.

•

Fren (jant frenlerinde) bu prosedür
süresinceaçılmamalıdır. Eğer bundan sonra herhangi
bir gelişme olmazsa, lütfen hemen bayiinize danışın

Karbon fiber sele borularında, özel tipler iki adet vida ile monte
edilebilir.

Bir hızlı bırakma olmadan kelepçelemek için, bir altıgen soket ve
uygun boyuttaki bir tork gerekir. Lütfen bayiinize de danışın.

Sele borunuzu çıkarmak için:
1.

Sele keleğçesini hızlı-bırakma’dan Bölüm 8.8’de olduğuğu
gibi ya da allen vidasını bir allen anahtarı ile gevşeterek
bırakın.

2.

Seleyi sele borusu ile birlikte kadrodan ayırın.

11.2 Seleyi ve Sele Borusunu Çıkarmak Ve
Yerleştirmek

•

b) Ön tekerleği takarken:
bisikleti gidondan yukarıya doğru kaldırın.

•

Ön tekerleği ön maşa terklerinin altına yerleştirin ve

•

Aks sağdaki ve soldaki terk noktalarına yanaşıncaya kadar
maşayı dikkatli bir biçimde alçaltın.

2.

Tekerlek merkezlerini sıkılaştırmak.

•

Hızlı bırakmalar ile sıkıştırırken: bakınız Bölüm 8.8.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Doğru omayan bir şekilde takılmış sele
borusu tehlikeli sürüş durumları,
düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara
sebep olabilir.

b) Campagnolo:

•

Bayiiniz sele borunuzun takılmasını ve
çıkarılmasını size göstermiş olmalıdır.

•

Bu işi onun gözetiminde ve kontrolünde en az
bir kez deneyin.

•

Sele borusunu ve seleyi yalnızca bu konuda
uzman olduğunuzdan eminseniz çıkarın ve takın.

Taşımak için, bisikletinizin sele borusunu sele ile bir bütün
olarak çıkartabilir ve daha sonra tekrar yerleştirebilirsiniz.

Sele borusu kadro sele tüpüne bir kelepçe ile tutturulur ve ya bir
hızlı-bırakma ya da ya da altıgen bir soket ile sıkılaştırılır.
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Sele borusunuzu tekrar takmak için:
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1.

Karbon sele boruları ve/ veya sele boğazlarında:

•

Montaj macununu sele borusuna ve sele tüpünün içine
4.
uygulayın, ve bu prosedüre için montaj macununu sadece
karbon parçalar için kullanın.

•

Sele borusu ve sele tübü yağlanmamalıdır. Yalnızca
karbon montaj macunu kullanılabilir.

•

Alüminyumdan yapılmış olan sele boruları sadece karbon
montaj pastası kullanılarak takılabilir.

2.

Arzu edilen sele yüksekliğine ulaşılıncaya kadar seleyi
sele borusu ile bir bütün olarak kadro sele tüpü içine
itin. Bu pozisyondasele borusunun alt ucu üst borunun
alt ucundan minimum 10 cm aşağıda olmalıdır.

3.

5.

Selenin sürüş yönünü işaret etmesi için seleyi çevirin.

12

Kelepçenin kadroya yanaştığından ve sele tüpü yuvaları ve
mandalın kaplanmış olduğundan emin olun.

Maddi Hasar Tehlikesi!
Temizlik, yağlama ve koruma maddeleri
kimyasal ürünlerdir.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Hızlı-bırakma’dan Bölüm 8.8’de olduğuğu gibi ya da allen
vidasını bir allen anahtarı ile gevşeterek kapatın

Aşınma bisikletinizin güvenlik için önemli olan
parçalarına hasar verebilir ve artık daha fazla
güvenli olmayabilirler. Daha sonrasında bu
parçalar sürüş sırasında kırılabilir ve
dolayısıyla ciddi düşüşlere sebep olabilir.

Tablo 3.3’te gösterilen beraberinde gelen parçalar
talimatlarında belirlenmiş torku ve montaj talimatlarını
inceleyin.

Aşınma, diğer şeyler arasından, şunlardan
kaynaklanır:

Sele borusundaki işaretlemelere güvenmeyin.

Doğru yerleştirme mesafesini kontrol etmek için:

Doğru olmayan kullanım bisikletinize zarar
verebilir.

•

Yalnızca açıkça bisikletler için uygun olan ürünleri
kullanın.

•

Ürünlerin boya, kauçuk, plastik ya da metal vs
parçaları aşındırmayacağından emin olun.
Lütfen bayiinize danışın

•

İlgili üreticinin talimatlarını uygulayın.

-

Tuz ( örn. kışın yayılan tuz nedeniyle)

-

tuzlu hava ( örn.kıyı ya da sanayi alanları)

4.

Tüm bisikleti nazik bir su jeti ile yıkayın ve kurumaya
bırakın.

-

terleme.

5.

Zinciri temizleyin.

Maddi Hasar Tehlikesi!

•

Temiz, alkol içermeyen pamuklu bir beze uygun bir zincir
temizleyici damlatın ve zinciri aşağıya doğru silin. Bunu
yaparken, aynakolu yavaşça sürüş yönünün aksine
doğru çalıştırın.

•

Bu süreci mümkün olduğunca sık, bezin temiz alanı ile
zincir temizlenenene kadar tekrarlayın.

•

Temiz, alkol içermeyen pamuklu bir beze
uygun bir zincir temizleyici damlatın ve zinciri
aşağıya doğru silin. Bunu yaparken, aynakolu
yavaşça sürüş yönünün aksine doğru çalıştırın.

Buharlı temizleyici kullanmayın. Yüksek
basınçlı su jeti bisikletinize zarar verebilir.

Doğrudan kelepçenin yukarısına takıldığında,
sele borusuna karşı bir parmak ucu tutun.
Parmak ucunuzu bu pozisyonda tutun ve sele
borusunu sele tüpünden ayırın.

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!
Fazla sıkılaştırılmış bir karbon fiber sele
borusu sürüş sırasında kırılabilir ve
tehlikeli sürüş durumları, düşmeler,
kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir

Parmağınız yeniden seviyede ve doğrudan
kelepçenin üzerinde oldun diye sele borusunu
yanlamasına olarak sele tüpünün yanında
tutun.
Bu pozisyondasele borusunun alt ucu üst borunun alt
ucundan minimum 10 cm aşağıda olmalıdır

Bisikletinizin temizliği ve bakımı

•

•

Sele borusunun kadro içine doğru
alçalmasından ya da sürüş sırasında yanlara
doğru dönemsinden kaçınmak içini sele tüpü
mandalı sımsıkı bir şekilde sıkılmış olmalıdır.

Uygulanabilir maksimüm sıkma torkuna
ulaştığnız halde bile eğer sele borusu arzu
edilen pozisyonda kalmıyorsa, lütfen hemen
uzman bayiinize danışın.

Ple beraberinde gelen parçalar talimatlarında
belirlenmiş torku ve montaj talimatlarını
inceleyin.

İyi bakım, bisikletinizin ve onun parçalarının ömrünü
uzatacaktır.Bisikletinizi düzenli olarak temizleyin ve
bakım yapın
Islak temizlik için, nazik bir su jeti ya da bir kova su ve sünger
kullanın.Sadece taze temiz su ya da tuzdan arındırılmış su
kullanın.

Eğer temizleyici zincir bağlantıları arasında
kalırsa, yeni gres hemen aşağı doğru kırılmış ve
tamamen etkisiz halde olacaktır.

Bir bisiklet yıkamanın birçok yolu vardır. Çok kirli bir bisiklet için
kanıtlanmış olan bir temizleme önerisi aşağıdaki gibidir:

1.

2.
3.
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Nazik bir su jeti ile toprak, taş v kum vs gibi büyük kalıntı
parçalarını kaldrın.

•

Zincir bağlantılarına az miktarda bisikletler için uygun
bir yağ uygulayın.

Bir süre bisikleti kurumaya bırakın.

Maddi Hasar Tehlikesi!
Tüm bisikletinize uygun bir deterjan sıkın.
Çok deterjanla ve eğer sadece az seviyede bir
topraklanma varsa, basitçe sıkın ve onların
çalışması için belirlenmiş zamandan sonra su
le durulamak yeterli olacaktır.
İnatçı kirleri uğraştıktan sonra örneğin bir
radyatör fırçası ile durulamadan önce
kaldırabilirsiniz.

Motorsiklet zincirleri için olan gres, bisiklet
zincirinizi ve sürüş zinciri bileşenlerinizi bozar

•

Sadece açıkça bisiklet zincirleri için onaylanmış
olan yağları kullanın.

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking
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Servis programı:

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Islak koşullardaki her sürüşten ve her uzamış
kumlu yüzeydeki gezilerden sonra ve en geç.
Her 200 km’de zincirinizi temizleyin ve yağlayın.

Çok fazla yağ kullanılması durumunda, bu
jantlara ve fren disklerine damlyarak onları
kirletir.

•

Aşınmış parçalar ve tamir edilmemiş hasar
tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar
ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Temiz, kuru ve alkol içermeyen bir bez
kullanarak zincirlerdeki fazla yağı alın.

Uygun bir yağ arındırma maddesi ile jantları ve
fren disklerin temizleyin. Bayiinize danışın..

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Sadece üretici tarafından yetkiledirilmiş uzman atölyelerde belirtilen aralıklarla servisinizi yaptırın.

Muayenenin niteliği

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Bu frenlerin etkinliğini azaltır

•
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1. Muayene

Sık, spor, yarış ya da rekabetçi bir
yapıda kullanım

normal kullanım
en geç 200 km ya da 2 ay sonra

en geç 100 km ya da 1 ay sonra

Daha sonraki muayeneler

her 2000 km ya da yıl x1

her 500 km ya da her 2 ay

•

Bisikletinize düzenli olarak bakım ve servise
yapın.

Fren balataları/fren blokları
kontrolü

her 400 km

her 100 km

•

Bisikletinizi zorunlu bakım aralıklarında uzman
bir atölyeye götürün.

fren diski kontrolü

her 400 km

her 100 km

•

Bu sayede, aşınmış parçalar ve muhtemel
hasarlar keşfedilebilir ve onarılır.

Zincir aşınması kontrolü

her 500 km

her 250 km

Her 500 km ya da yılda bir

Her 250 km ya da her iki ay

Kişisel Yaralanma ve
Maddi Hasar Riski!

Eğer balmumu cila spreyi ya da koruyucu bir
madde jantların veya fren disklerinin ve/ veya
fren bloklarının üzerine gelirse, frenlerin etkinliği
azalacaktır.

Yetişkinler ile kıyaslandıklarında, çocuklar ve
gençler bisikletlerini malzeme ve kısımlarınaa
daha hızlı bir şekilde zarar verecek biçimde
kullanırlar.

•

Uygun bir yağ arındırma maddesi ile bu kısımları
temizleyin. Uzman bayiinize danışın.

6.

Çok kirli kalmış kısımları elinizle, temiz ve
alkol içermeyen bir pamuklu bez ve uygun
bir deterjan kullanaraktemizleyin.

•

Çocukların ve gençlerin sıklıkla kullandıkları
bisikletlerini her 6 ayda kontrol bir uzman
atölyelere götürün.

7.

Tüm bisiklete uygun bir parlatıcı cila ya da
benzer bir koruyucu madde sıkın.

•

Çocuklar ya da gençler tarafından kullanılan bir
bisiklette bir hasar tespit ederseniz, muayene
için hemen uzman bir atölyeye götürün

Tam süspansiyonlu kadrolar
için amortisör üzerindeki silindir
yatağının kontrolü ve yeniden
yağlanması dahil olarak arka
amortisör yatağı kontrolü

Gidon ve boğazın yenisi ile
değiştirilmesi

Bir kazadan sonra (bakınız Bölüm 10)
Parça üreticisinin belirlediği gibi
ya da en geç her 5 yılda

Bir kazadan sonra (bakınız Bölüm 10)
Parça üreticisinin belirlediği gibi
ya da en geç her 2 yılda bir

Elverişsiz koşular altında zinciriniz hızlı bir şekilde aşınabilir. Onu erken değiştirmeniz, zincir dişlinizin ömrünü
uzatacaktır.

13 bisikletinizin uzun bir süre için
saklanması

istisnalar:
4.

Bisikltinizi bir ya da iki tekeri tabanda olacak şekilde
yerleştirin.

Bir bisikletin yanlış depolanması rulmanlara ve
lastiğe zarar verir ve aşınmayı artırır.

•

Her 2-3 haftada bir bisikletinizi kaldırın ve tekerleklerini
birkaç tur döndürün.

•

Lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.

•

Gidonu ileri ve geri birkaç kez döndürün.

1.

Bisikletinizi Bölüm 12de anlatıldığı gibi temizleyin ve
bakımını yapın.

•

Aynakolu sürüş yönünün aksine doğru birkaç devinim
döndürün.

2.

Bisikletinizi yalnızca kuru ve tozsuz binalarda saklayın.

•

Tekrar kullanacağınızda, Bölüm 7’de açıklandığı gibi
bir kontrol yürütün.

3.

Uygun bisiklet standı kullanın ( örn. üç ayaklı, duvar
kancaları).Lütfen bayiinize danışın

•

Fren blokları ya da fren balataları

Maddi Hasar Tehlikesi!

•

Jant frenleri halinde jantlar

•

Fren diskleri

•

Gidon elcikleri/ fren kolları/ vites değiştirici

•

Sele

•

Lastik

8.

Çalışma süresinden sonra bisikletinizi temiz,
alkolsüz bir pamuklu bezle parlatın.

9.

Fren bloklarını, fren balatalarını, jantları (jant
frenleri halinde) ve fren disklerini temiz, alkolsüz
bir bez ve uygun yağdan arıncırıcı bir madde
kullanarak elinizle temizleyin.

68 |

MTB/ Yol Bisikleti/ Trekking

14 Garanti ve Ek Garanti
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14.3 Garanti Politikası

15 Deviralma denetim kontrol listesi

Tekerlerin incelenmesi:
Bisiklet jantlarının eş merkezliliği ve ortalanması,
Kaplamanın eş merkezliliği ve pozisyonu

Frenin incelenmesi

14.1 Garanti
Garanti süresi, bisikletin teslim tarihinden itibaren
başlar ve iki yıldır.

2 Senelik yasal garanti, üzerindeki komponentleri dahil
olmak üzere tüm bisikleti kapsamaktadır. Cube tarafından
sunulan ek garanti ise sadece kadro ve sabit maşayı
kapsamaktadır. Tüm diğer komponentler, boya ve grafikler
uzatılmış garantinin dışında tutulmaktadır.

Jant teli gerginliği/ hava ve lastik basıncının test edilmesi

Fren kablolarının/ hatlarının döşenmesi

Tekerleklerin doğru kurulumu ve sabitlenmiş pozisyonu

Al freni kolunun ayarlanması
Fren balatalarının ayarlanması

Diğer incelemeler:

Hidrolik fren sistemlerinin görsel sıkılık testi

14.2

Ek Garanti

Fren sistemindeki tüm bağlama vidalarının kontrolü

Satın alma gününden itibaren, aşağıdaki gibi bazı
CUBE kadrolarımız ve sabit maşalarımıza
uzatılmış garanti sunmaktayız.

Ön ve arka tekerlek frenlerinin çalışması ve tepkisi

Alüminyum
Karbon, Alü-Karbon

Toplamda 6 yıl garanti
Toplamda 3 yıl garanti

Bu zaman aralığında, malzemenin garanti kapsamına
girmesi durumunda, kendimizi parçanın aynısı ya da yerini
tutan bir tanesi ile değiştirmek için zorunlu görüyoruz..

Eğer aynı tip kadro artık mevcut değilse, aslından renk ve
tasarımı bakımından farklılaşan, diğerinin yerini tutan bir
kadro verme hakkımızı saklı tutarız.

Gidon ve gidon bağazının sabit pozisyonu ve ayarlanması,
krank kolunun sabit pozisyonu
Sele ve sele direğinin ayarlanması ve sabit pozisyonu,
tutacakların sabit pozisyonu
Zincirin montaj perçimlerinin sabit pozisyonu

Vites kolunun incelenmesi:

TK için aydınlatmanın işlevliliği

Göbek kablosu ve vites kablosunun döşenmesi
Vites kolunun ya da vites değiştiricinin ayarlanması

Taşıyıcının, çamurlukların ve TK için bisiklet ayağının
ayarlanması ve sabit pozisyonu,

Son noktaların ayarlanması (vites aktarıcıları/vites
değiştiricileri)

Diğer ekleme parçalarının montajı ve sabit durumu

Kablo gerginliğinin ayarlanması
Biz bazı hasarlı kadroları ve parçaları onarmak için ya da
onların yerni tutan halefi ile değiştirme hakkımızı saklı
tutarız.
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Bisikleti teslim edilirken:

Vites kolunun işleyişi ve hareket özgürlüğü
Vites değiştirme sistemindeki tüm bağlama
vidalarının kontrolü
Şasenin incelenmesi:

Satın alınan nesne kullanım kılavuzu da dahil olarak
tam ve muhteşem durumda teslim edilmiştir.
Bisikletin güvenli kullanımı için sözlü talimatlar verildi, özellikle
eğer geçerli ise disk frenlerinin kullanım kılavuzu ile ilgili.

ön maşanın temel fonksiyonları ve sıkılığı

Yasal garanti süresini (2 yıl) geçen teknik tamiratlar ve
değişiklikler iade olarak alınmayacak ve ücretsiz olarak
yapılmayacaklardır.

Amortisör direğinin temel fonksiyonları ve sıkılığı,
direksiyon başı rulmanının ayarlanması/ hareket
özgğürlüğü, şase bileşenlerindeki tüm bağlanma
vidalarının kontrolü
Zincir maşasındaki tüm vida bağlantılarının incelenmesi

İstisna:
Uzatılmış güvence aşağıdaki modelleri garanti altına
almaz: Fritzz, Hanzz, TWO 15, tüm Dirtbikes. Uzatılmış
garanti kadro değişimi için gerekli parçalar için geçerli
değildir.

Bu maddeleri inceledikten sonra, lütfen yanına işaret koyun!
yorumlar:

Yer, tarih:

Satıcının imzası:

Satın alanın imzası ( 18 yaşın altındaki çocuklar için yasal varisi)

Kullanım kılavuzunda yer alan uyulması gereken ilgili
talimatlar verildi.
CUBE kullanım kılavuzunun garanti yükümlülüklerne referans
verildi.

