ръководсво за
потребителя

Кое какво е

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2

Рамка
Горна тръба
Долна тръба
Седалкова тръба
Стойка на веригата
Стойка на седалката
Челна тръба
Вилка
Колело
Външна гума
Грайфер
Странична стена на гумата
Вентил
Вътрешна гума
Капла
Спици
Главина
Автомат на оста
Средно движение
Курбел
Плочи

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Верига
Педал
Задни венци
Заден дерайльор
Преден дерайльор
Команда
Жило на командата
Чашки
Лапа
Кормило
Колче на седалката
Седалка
Скоба на седалката
Лостче на спирачката
Спирачен апарат
Ротор
Жило/маркуч на спирачката
Заден амортисьор
V-Brake спирачка
Накладки

Поздравления

За покупката на велосипед RAM. Удоволствието от карането вече е близо. Преди това обаче
ви приканваме да прочетете това ръководство.

Безопасността преди всичко
Прочитайки ръководството ще придобиете по-добра представа за устройството и общата
употреба на вашия велосипед. Ще се запознаете и с основните опасности при карането на
колело – като всеки спорт колоезденето носи някои неизбежни рискове. Колкото по-запознати сте с тях, толкова по-добре можете да се предпазите. Дори и да сте опитен колоездач,
моля отделете малко време и прочетете ръководството.

За RAM Bikes
Ние знаем какво трябва да представлява едно хубаво колело, и не допускаме компромиси
с убежденията си. Когато не сме в офиса, обикновено сме по пътеките. Изпитваме лично
всеки един модел колело за да определим дали е достойно допълнение към RAM Bikes каталога. Не правим компромиси с качеството – всяко едно колело се прави с много ентусиазъм
и ноу-хау, придобито зад кормилото. Вярваме, че ще се убедите сами съвсем скоро.

Научете повече

Български

Не се притеснявайте да се обръщате към вашия RAM Bikes дилър по всички въпроси, отнасящи се до карането и техническата поддръжка на вашето колело. Нашите партньори
разполагат с оборудвани сервизи и квалифициран персонал, които ще могат да ви окажат
съдействие независимо от какво се нуждаете.
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Съдържание
Общо предупреждение
Специална забележка към родителите
1. Най-важното накратко
A. Пасва ли ви колелото?
B. Безопасността на първо място
C. Обща проверка на колелото
D. Първото каране
2. Безопасност
A. Основите
B. Сигурното каране
C. Безопасност по пресечен терен
D. Каране в мокро време
E. Нощно каране
F. Екстремно каране и състезания
G. Смяна на компоненти и добавяне на аксесоари
3. Напасване на колелото към карача
A. Височина на горната тръба
B. Височина и ъгъл на седалката
C. Височина и ъгъл на кормилото
D. Настройка на позицията на командите и спирачките
E. Настройка на лостчетата на спирачките
4. Основни технически операции
A. Капли
1. Капли с автомати на осите
2. Монтаж и демонтаж на капли с автомати на осите
3. Монтаж и демонтаж на капли с проходни оси и оси с гайки
B. Скоба на седалката
C. Спирачки
D. Превключване на скоростите
E. Педали
F. Окачване
G. Вътрешни и външни гуми
5. Поддръжка
A. Интервали за поддръжка
B. В случай на удар при падане
Апендикс A: Живот на колелото и неговите компоненти
6. Дилъри и гаранция
A. За вашия RAM Bikes дилър
B. Гаранционни условия
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това упътване не е замислено като подробно ръководство за употреба, сервизиране
и поддръжка на вашият велосипед. Моля, обръщайте се към вашия дилър за всякакви
въпроси по тези теми.
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Общо предупреждение:
Както всеки спорт, колоезденето включва риск от травми и повреди по екипировката. Избирайки да карате велосипед, вие поемате отговорност за този риск, и съответно е необходимо да знаете – и да упражнявате – правилата за безопасно и отговорно каране и правилна
употреба и поддръжка на колелото. Упражнявайки тези правила вие ще намалите значително риска от инциденти.
Това упътване съдържа множество предупреждения, касаещи последствията от неспазването на инструкциите за поддръжка и инспекция на велосипеда и основните правила за
безопасно каране.

i

•

Комбинацията от символа
и думата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ посочва потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да причини сериозна травма или смърт.

•

Комбинацията от символа
и думата ВНИМАНИЕ посочва потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да причини лека контузия или травма, или е съвет
за избягване на потенциално опасни действия.

•

Думата ВНИМАНИЕ, използвана без символа
посочва ситуация, която, ако не се избегне, може да причини сериозна повреда или да прекрати гаранцията на велосипеда.

i

i

Много от предупрежденията включват фразата „бихте могли да загубите контрол и да паднете”.
Понеже на практика всяко падане може да завърши със сериозна контузия или дори смърт,
не винаги се повтаря изрично предупреждението за тези последствия.
Понеже не е възможно да се предвиди всяка възможна ситуация по време на каране, спазването на инструкциите в това упътване не гарантира пълна безопасност при всички случаи.
Някои от рисковете, свързани с карането на велосипед, са непредвидими и неизбежни, и
като такива са отговорност изцяло на колоездача.

Това упътване съдържа важна информация за безопасността, поддръжката и правилната
настройка. Прочетете го изцяло преди първото каране с новото ви колело, и го запазете, в
случай че ви потрябва информацията в бъдеще.
Допълнителна информация за сигурността, настройките и поддръжката на отделните компоненти от вашия велосипед, или за аксесоари като каски и светлини, може също да бъде
прочетена в упътванията на съответните артикули. Уверете се, че вашият дилър ви е дал
целия пакет упътвания от производителите, които се доставят в комплект с велосипеда и
аксесоарите.
Ако имате въпроси или не разбирате напълно нещо, отнесете се отговорно към своята безопасност и се консултирайте с нас или с вашия дилър.
Специална забележка към родителите:
Като родител или настойник, вие сте отговорни за действията и безопасността на вашето
непълнолетно дете. Това означава да се уверите, че велосипеда пасва добре на детето, че
е в добро техническо състояние, че вие и вашето дете сте научили и разбирате правилата за
безопасна употреба на велосипеда, и че вие и вашето дете сте научили, разбирате и спаз-
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ВАЖНО:

вате не само законовите разпоредби за движение по пътищата, но и естествената логика
на нещата, отнасящи се до безопасното и отговорно колоездене. Като родител, вие трябва
да прочетете това упътване и да прегледате описаните в него предупреждения и основни
функции на велосипеда преди да позволите на детето си да го кара.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че детето ви винаги носи сертифицирана по съответните стандарти велосипедна каска, когато кара. Също така се уверете, че детето ви
разбира, че тази каска е единствено за колоездене, и че не трябва да се носи когато
детето не е на колелото. Каската не трябва да се носи по време на игра, на детски
площадки, при катерене на дървета или по всяко друго време, когато детето не е на
колелото си. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозна травма или смърт.

1. Най-важното накратко
ЗАБЕЛЕЖКА: Силно ви препоръчваме да прочетете цялото упътване преди да карате колелото си за първи път. Ако не друго, поне прочетете и се уверете, че разбирате всяка точка
от тази секция, и всички останали секции, към които има препратки в нея за допълнителни
пояснения. Моля, имайте в предвид, че не всички продавани велосипеди имат всички технически особености, описани в това упътване. Накарайте вашия дилър да опише техническите
особености на вашето колело за да сте наясно.

A. Пасва ли ви колелото?

1. Отговаря ли размера на колелото на вашия ръст? За да проверите, вижте Секция 3.A. Ако
вашето колело е твърде голямо или твърде малко за вас можете да загубите контрол и да
паднете. Ако вашето ново колело не е правилния за вас размер, помолете вашия дилър да
го замени преди да го карате.
2. Седалката на правилната височина ли е? За да проверите, вижте Секция 3.B. Ако настройвате височината на вашата седалка, спазвайте инструкциите за максимално изваждане на
колчето в Секция 3.B.
3. Добре ли сте стегнати седалката и колчето? Коректно монтираната седалка няма да позволява разместване в която и да е посока. Вижте Секция 3.B.
4. Подходяща ли е височината на кормилото и колчето? Ако не е, вижте Секция 3.C.
6. Можете ли комфортно да боравите със спирачките? Ако не, по всяка вероятност може да
настроите отдалечеността и ъгъла на лостчетата. Вижте Секции 3.D и 3.E.
6. Разбирате ли напълно как да използвате вашия нов велосипед? Ако не, помолете вашия
дилър да ви обясни всички технически особености и вариантите за настройка, които не разбирате, преди първото ви каране.

B. Безопасността на първо място

1. Винаги носете сертифицирана по съответните стандарти каска, когато карате колелото
си, и спазвайте инструкциите на производителя за избиране на правилния размер, настройка и съхранение.
2. Имате ли други елементи от задължителната и препоръчителна защитна екипировка?
Вижте Секция 2. Ваша отговорност е да познавате и спазвате законите и изискванията, които
са в сила там, където смятате да карате.
3. Знаете ли как да боравите с автоматите на осите на каплите на вашето колело? Проверете
в Секция 4.A.1 за да се уверите. Карането с неправилно затегнат автомат може да накара
каплата да се клати и дори да изпадне от ушите на рамката или вилката, при което може да
причини сериозна травма или смърт.
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4. Ако колелото ви разполага с педали с автомати, уверете се, че знаете как да ги използвате (вижте Секция 4.E). Тези педали изискват специални техники и умения. Спазвайте
инструкциите на производителя за употреба, настройка и поддръжка на педалите.
5. Опира ли предното колело в пръстите на краката ви? На колела с малък размер рамки
е възможно предната гума да опре в пръстите на предния ви крак, докато курбелите са в
хоризонтална позиция и извършвате завой. Прочетете Секция 4.E. за да проверите дали това
може да се случи във вашия случай.
6. Колелото ви има ли окачване? Ако да, прочетете Секция 4.F. Окачването може да промени
поведението на вашето колело. Спазвайте инструкциите на производителя на амортисьорите за употреба, настройка и поддръжка.

C. Обща проверка на колелото

Проверявайте състоянието на вашето колело преди всяко каране.
Гайки, болтове, винтове и други крепежни елементи: понеже производителите използват
изключително разнообразни по своя размер и вид крепежни елементи, не е възможно да се
опише необходимата сила на стягане за всички елементи по вашето колело. Можем да ви
опишем колко важно е да се използва правилната сила за стягане, но не можем да ви изброим конкретните параметри за всеки един елемент от вашето колело. За прецизно натягане
е необходима употребата на динамометричен ключ. Елементите по вашето колело трябва да
се стегнат от професионален механик с помощта на динамометричен ключ. Ако решите сами
да работите по колелото си, трябва да се запознаете с предписаните от производителите
на компонентите параметри или да се консултирате с вашия дилър. Ако ви се наложи да
пристягате нещо в къщи или в полеви условия, ви съветваме да действате внимателно и да
закарате колелото си за проверка при вашия дилър след това.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правилното затягане на всички крепежни елементи – гайки,
болтове и винтове – по вашето колело е важно. Прекалено малко затягане, и крепежния елемент може да се развие. Прекалено много, и може да изтръгнете резбата или
да скъсате или деформирате самия елемент. И в двата случая неправилното затягане
може да причини повреда, в резултат от която да загубите контрол и да паднете.

Гуми и капли: Уверете се, че гумите са правилно напомпани (вижте Секция 4.G.1).
Поставете едната ръка на седалката, а другата на лапата и кормилото, и натискайки надолу
погледнете до колко се деформират гумите под тежестта ви. Сравнете това, което виждате
с деформацията при правилно напомпани гуми и променете налягането, ако е необходимо.
Гумите в добро състояние ли са? Завъртете бавно всяко от колелата и проверете за срязвания в грайфера и страничните стени. Сменете повредените гуми преди да карате колелото
отново.
Каплите прави ли са? Завъртете всяко колело и наблюдавайте дали каплата се върти без да
опира в спирачките и дали има странично или вертикално отклонение. Ако има дори и малко
отклонение или каплата опира в накладките на спирачката, занесете колелото в квалифициран сервиз за центровка.

i ВНИМАНИЕ: Каплите трябва да са прави за да може спирачките да работят оптимал7
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Уверете се, че няма нищо разхлабено. Повдигнете предното колело на 5-10см. от земята и
го пуснете да падне. Нещо да се чува, да се усеща или да се вижда че разхлабено? Прегледайте визуално и с пипане цялото колело. Има ли разхлабени части или аксесоари? Ако да,
притегнете ги. Ако не сте сигурни, помолете някой по-опитен да погледне.

но. Центровката на каплите е процедура, изискваща специални инструменти и умения.
Не се опитвайте да центровате каплите си ако нямате необходимите знания, опит и
инструменти за да извършите процедурата правилно.
Каплите чисти ли са и имат ли повреди? Уверете се, че спирачната повърхност на каплите е
чиста и неповредена, и проверете дали е износена.
Спирачки: проверете дали спирачките функционират нормално (вижте Секция 4.C). Натиснете спирачните лостчета. Проверете дали спирачките (ако са V-Brake) не са разкачени.
Жилата/маркучите добре ли са закрепени към рамката, вилката и самите спирачки? Проверете дали накладките не стоят под ъгъл спрямо спирачната повърхност на каплата. С цялата
си повърхност ли допират каплата при натискане на лостчетата? Задейства ли се спирачката
в рамките на 2-3см ход на лостчето? Можете ли да приложите максимална спирачна сила
без да опрат лостчетата в кормилото? Ако не, вашите спирачки се нуждаят от настройка. Не
карайте колелото докато не настроите спирачките си правилно с помощта на професионален
механик.
Автомати: Уверете се, че автоматите на предното колело, задното колело и колчето на седалката са в затворена позиция и са достатъчно стегнати. Вижте Секции 4.A и 4.B.
Ориентация на седалката и кормилото: Уверете се, че седалката и колчето на кормилото
са успоредни на надлъжната ос на колелото и са достатъчно пристегнати, че да не могат да
бъдат разместени. Вижте Секции 3.B и 3.C.
Краища на кормилото: Уверете се, че гриповете са добре монтирани и в добро състояние.
Ако не са, сменете ги с нови. Уверете се, че тапите на кормилото (ако има такива) са на
мястото си.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Недобре закрепените или повредени грипове могат да причинят
загуба на контрол и падане. Необезопасените с тапи или грипове краища на кормилото
могат да причинят сериозна травма дори при иначе лек инцидент.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СИГУРНОСТТА:
Моля, прочетете и се запознайте обстойно с важната информация за живота на вашето
колело и неговите компоненти в Апендикс A.

D. Първото каране:

Когато закопчаете вашата каска и излезете за първото си опознавателно каране с новото
колело, уверете сте, че сте избрали контролирана среда далеч от автомобили, други колоездачи, препятствия или други опасности. Карайте с идеята да се запознаете с контролите
и поведението на вашия нов велосипед.
Запознайте се с поведението на спирачките (вижте Секция 4.C). Изпробвайте спирачките
при ниска скорост, изнасяйки тежестта си назад и плавно натискайки спирачките (започнете
да натискате задната първа). Рязкото и силно стискане на предната спирачка може да ви
прехвърли през кормилото. Прекалено силното стискане на спирачките може да блокира
въртенето на колелата, в резултат от което може да изгубите контрол и да паднете. Поднасянето е едно от нещата, които могат да се случат, когато някое колело блокира.
Ако вашият велосипед е оборудван с педали с автомати, упражнявайте се да ги закопчавате
и откопчавате. Вижте параграф B.4 по-нагоре и Секция 4.E.4.
Ако колелото ви има окачване, опознайте как реагира то при натискане на спирачките и
преместване на тежестта на тялото. Вижте параграф B.6 по-нагоре и Секция 4.F.
Изпробвайте превключването на скоростите (вижте Секция 4.D). Запомнете да не превключвате скоростите докато въртите педалите на обратно, както и да не ги въртите назад веднага
след като сте превключили. Това може да блокира веригата и да причини сериозни повреди
на колелото.
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Запознайте се с повратливостта и отзивчивостта на колелото, вижте дали се чувствате комфортно на него. Ако имате въпроси, или усещате, че нещо не е както трябва, консултирайте
се с вашия дилър преди следващото каране.

2. Безопасност
A. Основите

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Различните държави изискват специфични предпазни средства
от колоездачите. Ваше задължение е да се запознаете със законите на страната, в която
карате, и да ги спазвате, екипирайки себе си и колелото със задължителните аксесоари.
Спазвайте всички отнасящи се до движението с колело закони и разпоредби. Запознайте се с изискванията за светлини и отражатели, карането по тротоари, законите,
регулиращи карането по велоалеи и пътеки, носенето на каски и т.н.. Ваше задължение
е да сте запознати със законите и да ги спазвате.
1. Винаги носете колоездачна каска, отговаряща на изискванията на найновите стандарти за сертификация, и съответстваща на вашия стил на
каране. Винаги следвайте инструкциите на производителя за избиране
на правилния размер, употреба и съхранение на каската. Повечето сериозни травми при колоездене включват и травми на главата, които е
можело да бъдат избегнати, ако колоездача е носил подходяща за случая каска.

фиг. 1

2. Винаги правете общ преглед на колелото (Секция 1.C) преди да се качите на него.
3. Бъдете добре запознати с управлението на вашето колело: спирачки (Секция 4.C.); педали (Секция 4.E.); превключване на скоростите (секция 4.D.)
4. Внимавайте да не докосвате с крайниците си и други обекти острите зъби на венците,
движещата се верига, въртящите се педали и курбели и въртящите се капли на вашето
колело.
5. Винаги носете:
•
Обувки, които ще стоят сигурно на краката ви и ще ви осигуряват сцепление с педалите. Уверете се, че връзките ви няма да се оплетат в движещите се части, и никога не
карайте боси или по джапанки или сандали.
•
Ярко, видимо облекло, което не е достатъчно торбесто, за да се оплете в колелото или
да се закачи на обекти край пътя или пътеката, по които карате.
•
Защитни очила, които да предпазват очите ви от прах, кал и мухи – затъмнени такива,
когато е слънчево, и безцветни, когато не е.
6. Не скачайте с вашето колело. Скачането с колело, особено с BMX или маунтинбайк може
да бъде забавно, но подлага велосипеда и неговите компоненти под огромно и непредсказуемо натоварване. Колоездачите, които имат желание да скачат с велосипедите си, поемат
риск за сериозни повреди по велосипеда или по самите тях. Преди да се опитате да скачате
или да се състезавате с вашето колело, моля прочетете Секция 2.F.
7. Карайте със съобразена с условията скорост. По-голямата скорост означава по-голям
риск.
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i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неносенето на каска по време на каране може
да стане причина за сериозна травма или смърт.

B. Сигурното каране

1. Не сте сами – споделяте пътя или алеята с автомобилисти, мотористи, пешеходци. Уважавайте техните права.
2. Карайте дефанзивно. Винаги допускайте, че другите могат да не ви видят.
3. Гледайте напред, и бъдете готови да избягвате:
•
Превозни средства, които забавят или завиват, навлизат в пътя или вашата лента пред
вас, или ви наближават отзад.
•
Отварящи се странични врати на паркирали автомобили.
•
Изскачащи на пътя пешеходци.
•
Деца или домашни любимци, намиращи се в близост до пътя.
•
Дупки, шахти, релси, участъци в ремонт, боклуци по пътя и други препятствия, които
могат да ви принудят да завиете към останалите участници в движението, да блокират
предното ви колело и да причинят инцидент.
•
Всички останали опасности и ситуации, които могат да ви се случат при каране на
колело.
4. Карайте в определените за целта велоалеи, на специализирани велосипедни пътеки или в
самия край на пътното платно, в тази лента, чиято посока на движение съвпада с вашата.
5. Спирайте на знаци „STOP” и червени светофари; намалявайте и се оглеждайте в двете посоки на кръстовища. Помнете, че велосипедиста е слабата страна при сблъсък с автомобил,
за това бъдете готови да отстъпите, дори и вие да сте с предимство.
6. Използвайте указаните в закона знаци за сигнализиране при завиване и спиране.
7. Никога не карайте със слушалки. Те маскират звуците от околния трафик и ви разсейват
достатъчно, за да не можете да се концентрирате върху това, което се случва около вас.
Техните кабели могат да се оплетат в движещите се части на велосипеда, при което могат
да причинят загуба на контрол.
8. Никога не возете друг човек на колелото, освен ако не става въпрос за малко дете, задължително екипирано със сертифицирана каска и поставено в правилно монтирана седалка
или количка.
9. Никога не носете нещо, което може да блокира видимостта ви, да попречи на пълния
контрол над велосипеда или да се оплете в движещите се негови части.
10. Никога не се дръжте за друго превозно средство, което се движи.
11. Не правете номера или скокове. Ако възнамерявате да правите номера, скокове или да
карате на състезания с вашето колело въпреки нашите съвети, моля прочетете Секция 2.F.
Обмислете внимателно собствените си умения преди да решите да поемете големите рискове, които крият тези видове каране.
12. Не се врете между останалите превозни средства и не правете резки движения, които
могат да изненадат останалите водачи.
13. Съобразявайте се с правилата за предимство, описани в законите.
14. Никога не карайте вашето колело под влиянието на алкохол или наркотици.
15. Ако е възможно, не карайте в лошо време, когато видимостта е ограничена, призори,
по залез или по мрак, както и когато сте изключително уморени. Тези фактори увеличават
риска от инциденти.

C. Безопасност по пресечен терен

Не препоръчваме деца да карат по пресечен терен освен ако не са придружени от възрастен.
1. Променливите условия и опасности при карането извън пътя изискват повишено внимание и специфични умения. Започнете полека на по-лесен терен и развивайте постепенно
уменията си. Ако колелото ви има окачване, по-голямата скорост което то позволява води
до по-голям риск от загуба на контрол и падане. Опознайте поведението на колелото си и
се научете да го контролирате сигурно преди да опитвате каране по по-труден терен и с
по-висока скорост.
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2. Носете предпазна екипировка, подходяща за вашия вид каране.
3. Не карайте сами в отдалечени райони. Дори когато карате с компания, уверете се, че
обратно в цивилизацията има хора, които знаят къде отивате и кога се очаква да се приберете.
4. Винаги носете документи за самоличност, за могат да ви идентифицират в случай на
инцидент, както и малко пари в брой за някоя допълнителна вафла, нещо студено за пиене
или аварийно обаждане по телефона.
5. Давайте предимство на пешеходците или животните, които срещате. Карайте така, че
да не ги плашите или поставяте под заплаха, и им оставяйте достатъчно място, за да не се
окажете застрашен от неочаквани техни движения.
6. Бъдете подготвени. Ако нещо лошо се случи докато карате, помощта може и да не е
наблизо.
7. Преди да решите да скачате или да карате в състезания, прочетете и осмислете Секция
2.F. Уважение извън пътя.
Съобразявайте се с местните закони, които указват къде може и къде не може да карате;
уважавайте частната собственост. Има вероятност да споделяте една и съща пътека с пешеходни туристи, конни ездачи и други велосипедисти. Уважавайте техните права. Карайте
по оформената пътека. Не допринасяйте към ерозията като карате когато е кално или с ненужни „контри”. Не нарушавайте еко системите в планината, като си правите ваши пътеки
или преки маршрути през растителност и потоци. Ваша отговорност е да имате минимално
влияние върху околната среда. Оставяйте нещата както сте ги намерили, и винаги прибирайте нещата, които сте донесли със себе си. Боклука – в раницата.

D. Каране в мокро време

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мокрото време понижава сцеплението, спирачната сила и видимостта – както за вас, така и за другите на пътя. Рискът от инцидент е драстично
увеличен, когато карате в мокри условия.
При мокро време, мощността на вашите спирачки (както и спирачките на другите превозни
средства на пътя) е драстично намалена, и вашите гуми не зацепват толкова добре настилката. Това прави контрола над скоростта по-труден и загубата на управление – по-лесна.  За
да сте сигурни, че ще можете да намалите и спрете безопасно когато е мокро, карайте побавно и натискайте спирачки по-рано и по-плавно от нормалното. Вижте също Секция 4.C.

Карането на колело през нощта е много пъти по-опасно от карането през деня. Велосипедистът се забелязва много трудно от автомобилистите и пешеходците. Поради тази причина,
децата никога не трябва да карат при сумрак или нощно време. Възрастните, които решат
да приемат значително по-високите рискове на карането по тъмно, трябва да бъдат изключително внимателни и да използват специализирана екипировка, предназначена да намали
тези рискове. Консултирайте се с вашия дилър за екипировка за каране през нощта.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рефлекторите не са заместители за необходимите светлини. Карането по залез, по изгрев, през нощта или през други периоди на намалена видимост
без колелото да бъде оборудвано с адекватна светлинна система е опасно и може да
доведе до сериозна травма или смърт.
Велосипедните рефлектори са проектирани да отразяват светлина от автомобилните фарове
и уличното осветление така, че да помогнат за това да бъдете видени и разпознати като
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E. Нощно каране

движещ се велосипедист.

i

ВНИМАНИЕ: Проверявайте рефлекторите и техните монтажни скоби редовно за да
се уверите, че са чисти, прави, здрави и сигурно закрепени. Сменете всички рефлектори, които са повредени, и изправете и затегнете всички, които са разхлабени или
изкривени.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не махайте предните и задни рефлектори от вашето колело. Те
са ключова част от системата за безопасност на колелото.
Отстраняването на рефлекторите може да ви направи трудно забележими за останалите
участници в движението. Ударът с друго превозно средство може да ви причини сериозни травми или смърт.
Ако решите да карате при условия на ниска видимост, проверете и се уверете, че отговаряте на всички закони за каране на велосипед през нощта. Също така ви препоръчваме да
предприемете следните мерки:
•
Купете и инсталирайте на колелото си захранвани с батерии фар и задна светлина,
които отговарят на законовите изисквания и ви осигуряват необходимата видимост.
•
Носете ярки или светлоотразителни дрехи и аксесоари, като например светлоотразителна жилетка, светлоотразителни ленти за ръце и крака, светлоотразителни ленти по
каската, мигащи светлини за колелото... Всяко от тези неща ще ви помогне да привлечете вниманието на приближаващите ви автомобилисти, пешеходци и други участници
в движението.
•
Уверете се, че нищо по облеклото или багажа ви не скрива наличните светлоотразители или светлини.
•
Уверете се, че колелото ви е екипирано с правилно позиционирани и сигурно закрепени
рефлектори.
Когато карате в сумрак или нощно време:
•
Карайте бавно
•
Избягвайте тъмни места и места с оживено и бързо движение.
•
Избягвайте опасностите по пътя
•
Ако е възможно, карайте по познати маршрути.
Ако карате сред трафик:
•
Бъдете предсказуеми. Карайте така, че другите да ви виждат и да могат да предскажат
вашите движения.
•
Бъдете нащрек. Карайте дефанзивно и очаквайте неочакваното.

F. Екстремно каране и състезания

Без значение какво карате – фрийрайд, рампи, спускане, дърт джъмп, стрийт – тези видове екстремно, агресивно каране неизбежно водят до увеличаване на риска от травма или
смърт.
Не всички велосипеди са предвидени за тези стилове каране, а тези които са обикновено са
специализирани в една-единствена дисциплина. Консултирайте се с вашия RAM Bikes дилър
за това дали вашия велосипед е подходящ за такава употреба.
При екстремното каране е възможно да постигнете скорости, сравними с тези при моторите,
като в резултат на това се изправяте срещу съответните опасности и рискове. Инспектирайте колелото си при професионален механик и се уверете, че то винаги е в перфектно състояние. Консултирайте се с по-опитни карачи и организаторите на състезанията за условията
за участие и препоръчителната екипировка за мястото или състезанието, на което смятате
да карате.  Носете подходяща защитна екипировка, като например каска с подбрадник, ръ-
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кавици с цели пръсти и протектори за тялото. В крайна сметка, изцяло ваша отговорност е
това да имате подходящи протектори и да сте наясно с условията на трасето.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Въпреки, че много каталози, реклами и статии включват колоездачи, практикуващи екстремно каране, тази дейност е изключително опасна, носи
повишен риск от травми или смърт, и като цяло води до по-тежки контузии при падане.
Помнете, че това, което виждате по снимките и филмите се прави от професионалисти
с много години опит и тренировки зад гърба си. Дори и с най-добрата защитна екипировка бихте могли да се контузите сериозно или да умрете, когато практикувате скачане, екстремно или състезателно каране.

i

ВНИМАНИЕ: Здравината на велосипедите и техните части има определени граници,
които могат да бъдат прескочени при този тип каране.
Ако решите да приемете увеличените рискове при този тип каране, ви препоръчваме следното:
•
Питайте за съвети по-опитни колоездачи
•
Започнете с лесни упражнения и трасета, като бавно и методично развивате своите
умения преди да пробвате по-трудно и опасно каране.
•
Карайте само на местата, предназначени за съответния вид каране.
•
Носете колкото се може по-пълна и по-добра защитна екипировка.
•
Разберете и приемете, че натоварванията върху колелото могат да доведат до счупвания и повреди, както и до отпадане на гаранцията.
•
Занесете колелото при квалифициран механик в случай на повреда или счупване. Не го
карайте докато която и да е част е повредена.
Ако практикувате екстремно или състезателно каране, съобразявайте се с границите на
своите възможности и своя опит. В крайна сметка вие сте единствения отговорен за това да
избегнете контузиите.

G. Смяна на компоненти и добавяне на аксесоари

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случай, че пропуснете да се уверите в съвместимостта, да
инсталирате правилно, да ползвате и поддържате съответния компонент или аксесоар,
рискувате сериозна травма или смърт.

i

ВНИМАНИЕ: Подмяната на компонентите по вашето колело може да прекрати неговата гаранция. Прочетете условията на вашата гаранция и се консултирайте с вашия
дилър преди да правите промени в окомплектовката на вашето колело.

3. Напасване на колелото към карача
13
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Има голямо разнообразие от компоненти и аксесоари, налични на пазара, които могат да
подобрят удобството, поведението и външния вид на вашия велосипед. Въпреки това, ако
решите да сменяте компоненти или добавяте аксесоари, вие го правите на ваш риск. RAM
Bikes не може да гарантира пълна съвместимост, надеждност и безопасност на колелото
с конкретния компонент или аксесоар. Преди каквато и да било промяна по велосипеда,
моля консултирайте се с вашия дилър дали съответната част или аксесоар е съвместим с
колелото ви. Уверете се, че сте прочели и спазвате инструкциите от производителя към
съответната част или аксесоар. Вижте също Апендикс A.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отговарящото на ръста и предпочитанията на колоездача колело е основен елемент при осигуряването на сигурност, поведение на колелото и комфорт при
каране. Настройките, които напасват колелото ви към вас и вашия стил на каране, изискват опит, умения и специализирани инструменти. Винаги се обръщайте към вашия
дилър за извършването на съответните настройки, или ако смятате, че разполагате с
необходимите опит, умения и инструменти, обърнете се към дилъра за проверка дали
сте направили всичко както трябва преди да карате колелото.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако колелото не ви пасва добре може да загубите контрол и да
паднете. Ако новия ви велосипед не отговаря на вашия ръст и
стил на каране, обърнете се към вашия дилър и го сменете преди
да го карате.

А. Височина на горната тръба

Височината на горната тръба е основен елемент, с който трябва да
се съобразите при избора на велосипед (виж фиг. 2). Тя се измерва
от земята до точката на горната тръба, която се намира под чатала
ви, когато сте обкрачили колелото и стоите с двата крака на земята.
За да проверите дали височината на горната тръба отговаря на ръста
ви, обуйте обувките, които ще ползвате по време на каране, обкрафиг. 2
чете колелото, и проверете дали тръбата опира в чатала ви когато се
друсате на пети. Ако опира, рамката е прекалено голяма за вас. Не се качвайте на колелото
дори и за едно кръгче. При велосипеди, предназначени за каране по асфалт и павирани настилки, разстоянието между горната тръба и чатала трябва да е минимум 5см. Колело, което
ще карате по необработени пътни настилки, трябва да ви осигурява минимум 7.5см място, а
ако смятате да карате по пресечен терен разстоянието трябва да е най-малко 10см.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако смятате да използвате колелото си за
скачане и екстремно каране, прочетете Секция 2.F отново.

B. Височина и ъгъл на седалката

Правилната настройка на седалката е определящ фактор за това,
дали ще имате оптимален комфорт и максимално КПД при въртене.
Ако позицията на седалката не е удобна за вас, консултирайте се с
вашия дилър.
Седалката може да се настройва в три направления:
фиг. 3
1. Нагоре и надолу. За да проверите дали е правилна височината на
седалката ви, направете следното (фиг. 3):
•
Седнете на седалката.
•
Поставете петата на единия крак на съответния за този крак педал.
•
Завъртете курбелите до положение, в което педала е в най-долна позиция и курбелите са паралелни на седалковата тръба.
Ако кракът ви не е напълно изпънат, височината на седалката ви
трябва да се промени. Ако трябва да се протягате надолу, за да запазите контакт между петата и педала, седалката ви е прекалено
висока. Ако кракът ви е сгънат в коляното когато сте стъпили с пета
фиг. 4
върху педала, седалката ви е прекалено ниска.
След като определите правилната височина на седалката, проверете дали колчето на се-
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далката влиза достатъчно навътре в рамката. Всички колчета имат
белег, който маркира каква част от колчето трябва да е задължително вътре в седалковата тръба (фиг. 4).
Ако рамката ви има прекъсната седалкова тръба, както е случая
при някои рамки със задно окачване, трябва също да се уверите,
че колчето на седалката не стърчи извън долния край на седалковата тръба. В някои случаи стърчащото извън тръбата колче може
да причини сериозни повреди на вашия велосипед.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако колчето на седалката е извадено
прекалено много и белега за максимално изваждане стои извън
седалковата тръба, колчето на седалката може да се счупи, при
което можете да изгубите контрол и да паднете.

фиг. 5

2. Настройка напред и назад. Седалката може да бъде преместена напред или назад за да
постигнете оптимална стойка на колелото. Накарате вашия дилър да настрои седалката на
оптималната за вас позиция и да ви покаже как се прави тази настройка.
3. Настройка на ъгъла на седалката. Повечето хора предпочитат да карат с хоризонтална
седалка, но някои предпочитат носа на седалката да е поставен под лек ъгъл нагоре или
надолу.
Малки промени в настройката на седалката могат да имат голям ефект върху комфорта и
лекотата на въртене. За да намерите възможно най-добрата позиция на седалката за вас,
правете настройките стъпка по стъпка.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След всяка промяна на настройката на седалката уверете се,
че механизма на колчето и скобата на рамката са добре затегнати преди да карате колелото. Ако не са добре затегнати могат да повредят колчето на седалката или да ви
накарат да загубите контрол и да паднете. Правилно затегнатите седалка и колче няма
да позволяват движение на седалката в никоя посока. Периодично проверявайте дали
механизма на колчето и скобата на седалковата тръба са добре затегнати.
Ако след извършването на всички процедури по настройката седалката продължава да ви
бъде неудобна, може би ви трябва друг модел седалка. Седалките, също като хората, се
предлагат в множество различни форми, размери и твърдости. Вашият дилър може да ви
помогне да изберете нова седалка, която при правилните настройки да ви осигури необходимото ниво на комфорт.

C. Височина и ъгъл на кормилото

Колелото ви е оборудвано с лапа, която се захваща чрез пристягане към външната страна
на кормилната тръба на вилката. Вашият дилър може да регулира височината на лапата ви
в определени граници чрез разместване на дистанционните втулки, които се използват под
15
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i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Има твърдения, че продължителното каране с неправилно настроена седалка, или с такава, която не поддържа добре теглото ви чрез седалищните кости, може да доведе до кратковременно или дълготрайно увреждане на нерви и
кръвоносни съдове в слабините, и дори до импотентност. Ако седалката ви причинява
болка, изтръпване или някакъв друг вид дискомфорт, вслушайте се в сигналите на тялото си и не карайте колелото докато не се консултирате с вашия дилър за промяна в
настройките или смяна на седалката.

или над лапата. Ако ви трябва още по-голяма разлика в настройките можете да смените лапата с друга такава с различна дължина и издигане. Консултирайте се с вашия дилър. Не се
опитвайте да сменяте лапата сами, понеже това изисква определени умения и опит.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На някои велосипеди промяна в дължината или издигането на
лапата може да промени опъна на жилото на предната спирачка, в резултат от което
тя да блокира или да се отпусне значително, предотвратявайки нормалното боравене
с нея. Ако накладките се приближават или раздалечават при промяна на височината на
кормилото, спирачките трябва да бъдат настроени наново преди да карате колелото.
Вашият дилър може също да промени и ъгъла на захващане на кормилото в лапата.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Недостатъчно затегнатите болтове на лапата може да доведат
до проблеми със завиването, в резултат от което може да загубите контрол и да паднете. Поставяйки предната гума между краката си, опитайте да завъртите кормилото. Ако
успеете да го завъртите в сглобката между лапата и кормилната тръба на вилката или
между лапата и самото кормило, значи има недобре затегнати болтове.

D. Настройка на позицията на командите и спирачките

Ъгълът и позицията на командите за превключване на скоростите и лостчетата на спирачките могат да бъдат променяни. Обърнете се към вашия дилър за съдействие при настройките.

Е. Настройка на лостчетата на спирачките

Повечето велосипеди са оборудвани със спирачки, чиито лостчета могат да се настройват
спрямо размера на ръцете ви. Ако имате малки ръце или ви е трудно да достигате лостчетата на спирачките, вашият дилър може да ги настрои да бъдат по-близко до кормилото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Колкото по-близо до кормилото са настроени лостчетата на спирачките, толкова по-важно е да имате добре настроени спирачки, така че максималната
спирачна сила да се достига преди лостчето да опре във кормилото. Недостатъчния
ход на лостчето и съответно недостатъчната спирачна сила може да причини загуба на
контрол, който да доведе до тежка травма или смърт.

4. Основни технически операции
В името на вашите безопасност и кеф е важно да знаете как работят нещата по колелото
ви. Приканваме ви да се консултирате с вашия дилър относно нещата описани в тази секция
преди да се опитате да ги извършите сами, и да отидете при квалифициран механик за
проверка, след като ги направите за първи път. Ако имате дори и най-малкото съмнение за
това дали разбирате информацията от тази секция, обърнете се към вашия дилър. Вижте
също Апендикс А.

А. Капли
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате велосипед, чиито капли използват проходни оси на главините,
уверете сте, че сте получили от вашия дилър съответните инструкции от производителя, които трябва да следвате за инсталацията и демонтажа на каплите на вашето колело. Ако не знаете какво е проходна ос, моля обърнете се към вашия дилър.
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1. Капли с автомати на осите

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: . Карането с неправилно затегнат автомат може да накара каплата да се клати и дори да изпадне от ушите на рамката или вилката, при което може
да причини сериозна травма или смърт. Поради тази причина е важно да направите
следното:
1. Накарайте вашия дилър да ви покаже как се извършва правилен монтаж и демонтаж на каплите.
2. Уверете се, че разбирате напълно и прилагате на практика правилната техника за
затварянето на автоматите на осите .
3. Всеки път, когато отивате да карате, проверете дали автоматите са сигурно затегнати.
Автоматите на осите използват принципа на ексцентрика за сигурното прикрепяне на оста
към ушите на рамката/вилката (виж фиг. 6). Поради това, че автоматите имат възможност за
настройка, е изключително важно да разберете как работят, как се затягат правилно и колко
сила ви трябва за сигурно стягане.

фиг. 6

a. Настройка на автомата
Главината на каплата се захваща към рамката или вилката по следния начин – ексцентрика в
лостчето на автомата притиска едното ухо и посредством оста на автомата издърпва и гайката за настройка, която на свой ред притиска другото ухо. Количеството на силата, с която се
притискат ушите се регулира чрез гайката за настройка на автомата. Завъртането на гайката
по посока на часовниковата стрелка докато държите лостчето на автомата статично увеличава силата на притискане, а завъртането в обратна на часовниковата стрелка – намалява
силата. Разликата между добре затегнатия автомат и недостатъчно добре закрепения такъв
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i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се получи сигурно затягане на оста към ушите е необходимо да се използва цялата сила на ексцентрика в лостчето за затваряне на автомата.
Ако се опитвате да затягате автомата чрез резбата на гайката за настройка, държейки
гайката с една ръка и въртейки лостчето с другата, няма да постигнете достатъчно сигурно захващане на оста към ушите.

може да бъде по-малко от половин оборот на гайката за настройка.
b. Допълнително подсигуряване на оста на предното колело
Повечето колела се оборудват с вилки, които предлагат допълнително подсигуряване срещу
изпадане на главината оста от ушите, в случай, че автоматът е разхлабен. Това подсигуряване не гарантира безопасността на колоездача и не заменя по никакъв начин правилното затягане на автомата. Подсигуряването представлява специално легло, оформено за автомата
от външната страна на ушите, което не позволява на леко разхлабения автомат да излезе
свободно от ушите на вилката.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Допълнителното подсигуряване чрез леглата за автомата в ушите на вилката не замества правилното затягане на автомата. Карането с неправилно
затегнат автомат може да накара каплата да се клати и дори да изпадне от ушите на
рамката или вилката, при което може да причини сериозна травма или смърт.
2. Монтаж и демонтаж на капли с автомати на осите
a. Демонтаж на предни капли с автомати на осите

i

ВНИМАНИЕ: Ако колелото ви е оборудвано с предна дискова спирачка, работете с
автомата на предното колело с повишено внимание. Дисковете имат остри ръбове и се
нагорещяват силно при употреба.
(1) Ако колелото ви е оборудвано със
спирачки, притискащи каплата, разкачете жилото от рамената на спирачката за
да раздалечите накладките достатъчно
за ваденето на каплата (виж Секция 4.С,
фиг. 11 до 15).
(2) Преместете лостчето на автомата от
позиция „Затворено” на позиция „Отворено” (фиг. 7а и б)
(3) Ако вилката ви разполага с легла за
автомата в ушите на вилката, разхлабете
гайката за настройка толкова, колкото е
фиг. 7а и 7б
необходимо за да може да се извади каплата свободно.
(4) Повдигнете предното колело на няколко сантиметра от земята и го потупайте от горната
му страна с длан за да освободите каплата от ушите на вилката.
b. Монтаж на предни капли с автомати на осите

i

ВНИМАНИЕ: Ако колелото ви е оборудвано с предна дискова спирачка, внимавайте
да не повредите диска, апарата или накладките на спирачката при монтажа на каплата.
Никога не натискайте спирачката, когато дискът е изваден от апарата на спирачката или
не е наместен в него правилно. Вижте също Секция 4.С
(1) Преместете лостчето на автомата така, че извивката му да сочи навън спрямо каплата
(фиг. 7б). Това е позицията „Отворено”
(2) С кормило и вилка, обърнати в правилната посока (напред), пъхнете каплата между краката на вилката и наместете оста на главината така, че да ляга плътно горе в прорезите на
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ушите на вилката. Лостчето на автомата трябва да бъде от лявата страна на колелото (фиг
7а и б)
(3) Придържайки лостчето на автомата да не се извърта, затегнете гайката за настройка до
позиция, в която опира до ухото на вилката.
(4) Натискайки надолу предницата на колелото така, че оста на главината да стои плътно в
горния край на ушите на вилката, преместете лостчето на автомата в позиция „Затворено”.
Лостчето трябва да е успоредно с крака на вилката и извивката му да сочи навътре към  
спиците на каплата. За да приложите достатъчна сила е необходимо да хванете с пръсти
крака на вилката и да натиснете лостчето с дланта си така, че то да се отпечата в нея от
силата на натиска.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурното затягане на автомата изисква прилагането на значителна сила. Ако успявате да затворите автомата без да си помагате с пръсти, обхващащи крака на вилката, и лостчето не се отпечатва в дланта ви от натиска, по всяка
вероятност автомата не е затегнат достатъчно сигурно. Отворете лостчето, завъртете
гайката за настройка четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка, и опитайте
отново. Повторете колкото пъти е необходимо до достигането на правилно усилие.
(5) Ако лостчето не може да бъде затворено до позиция, в която е паралелно на крака на
вилката, преместете го отново в позиция „Отворено”. След това завъртете гайката за настройка четвърт оборот обратно на часовниковата стрелка и опитайте да затворите автомата
отново.
(6) Закачете отново жилото на рамената на спирачката за да възстановите коректната дистанция между накладките и каплата, завъртете колелото, за да проверите дали е центрирано спрямо вилката и не опира в накладките, и стиснете лостчето на спирачката за да се
уверите, че всичко работи нормално.
c. Демонтаж на задни капли с автомати на осите

d. Монтаж на задни капли с автомати на осите
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако колелото ви е оборудвано със задна дискова спирачка, внимавайте да
не повредите диска, апарата или накладките на спирачката при монтажа на каплата.
Никога не натискайте спирачката, когато дискът е изваден от апарата на спирачката или
не е наместен в него правилно.
(1) Уверете се, че дерайльора все още е превключен на най-високата предавка (съответстваща на най-малкото зъбно колелце).
(2) Преместете лостчето на автомата в позиция „Отворено” (виж фиг. 6). Лостчето трябва да

19

Български

(1) Превключете дерайльора на най-високата предавка (наймалкото зъбно колелце)
(2) Ако колелото ви е оборудвано със спирачки, притискащи
каплата, разкачете жилото от рамената на спирачката за да раздалечите накладките достатъчно за ваденето на каплата (виж
Секция 4.С, фиг. 11 до 15).
(3) Преместете лостчето на автомата от позиция „Затворено” на
позиция „Отворено” (фиг. 7а и б)
фиг. 8
(4) Издърпайте с дясната си ръка тялото на дерайльора назад.
(5) Повдигнете задното колело на няколко сантиметра от земята и придържайки дерайльора
назад избутайте каплата надолу докато оста не излезе от ушите на рамката.

бъде от обратната страна на рамката спрямо дерайльора и венците.
(3) Издърпайте дерайльора назад с дясната си ръка.
(4) Поставете веригата върху най-малкия венец на задното колело. След това пъхнете каплата между ушите на рамката и наместете оста, така че да влезе плътно в ушите.
(5) Натегнете гайката за настройка на автомата докато опре в ухото на рамката, след това
затворете лостчето на автомата така, че да бъде паралелно на стойката на седалката или
стойката на веригата и извивката му да сочи навътре към спиците. За да приложите достатъчно сила трябва да хванете с пръсти съответната тръба на рамката и да натиснете лостчето с длан така, че то да се отпечата в нея от силата на натиска.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурното затягане на автомата изисква прилагането на значителна сила. Ако успявате да затворите автомата без да си помагате с пръсти, обхващащи крака на вилката, и лостчето не се отпечатва в дланта ви от натиска, по всяка
вероятност автомата не е затегнат достатъчно сигурно. Отворете лостчето, завъртете
гайката за настройка четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка, и опитайте
отново. Повторете колкото пъти е необходимо до достигането на правилно усилие.
Задното колело трябва да е достатъчно здраво затегнато към ушите на рамката, така че
да не може да се измести напред от опъна на веригата дори и при най-голямото усилие,
което можете да приложите с педалите. Ако оста се приплъзва в ушите поради опъна
на веригата, гумата може да се опре в някой от елементите на рамката и да ви накара
да загубите контрол и да паднете.
(6) Ако лостчето не може да бъде затворено до позиция, в която е паралелно някоя от тръбите на рамката, преместете го отново в позиция „Отворено”. След това завъртете гайката
за настройка четвърт оборот обратно на часовниковата стрелка и опитайте да затворите
автомата отново.
(7) Закачете отново жилото на рамената на спирачката за да възстановите коректната дистанция между накладките и каплата, завъртете колелото, за да проверите дали е центрирано спрямо рамката и не опира в накладките, и стиснете лостчето на спирачката за да се
уверите, че всичко работи нормално.
3. Демонтаж и монтаж на капли с гайки на осите
a. Демонтаж на предна капла с гайки на оста
(1) Ако колелото ви е оборудвано със спирачки, притискащи каплата, разкачете жилото от рамената на спирачката за да раздалечите накладките достатъчно за ваденето на каплата (виж Секция
4.С, фиг. 11 до 15).
(2) Използвайки правилния размер гаечен ключ, разхлабете гайките от двете страни на оста.
(3) Ако вилката ви разполага с легла за гайките в ушите на вилката, разхлабете гайките толкова, колкото е необходимо за да може
фиг. 9
да се извади каплата свободно.
(4) Повдигнете предното колело на няколко сантиметра от земята и го потупайте от горната
му страна с длан за да освободите каплата от ушите на вилката.
b. Монтаж на предна капла с гайки на оста
(1) С кормило и вилка, обърнати в правилната посока (напред), пъхнете каплата между краката на вилката и наместете оста на главината така, че да ляга плътно горе в прорезите на
ушите на вилката. Шайбите под гайките на оста трябва да са от външната страна на ушите
на вилката.
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(2) Натискайки надолу предницата на колелото така, че оста на главината да стои плътно в
горния край на ушите на вилката и използвайки правилния размер гаечен ключ, натегнете
гайките на оста до толкова, че да прикрепят сигурно оста на мястото й. След това с помощта
на втори ключ затегнете двете гайки едновременно, натягайки до колкото можете.
(3) Закачете отново жилото на рамената на спирачката за да възстановите коректната дистанция между накладките и каплата, завъртете колелото, за да проверите дали е центрирано спрямо вилката и не опира в накладките, и стиснете лостчето на спирачката за да се
уверите, че всичко работи нормално.
c. Демонтаж на задна капла с гайки на оста

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако колелото ви разполага с главина с вътрешни скорости, не
се опитвайте да демонтирате задното колело. Демонтирането и монтирането на главини с вътрешни скорости изисква специални умения. Неправилното демонтиране или
монтиране може да доведе до повреда в главината, поради която да загубите контрол
и да паднете.

d. Монтаж на задна капла с гайки на оста
(1) Уверете се, че дерайльора все още е превключен на
най-високата предавка (съответстваща на най-малкото
зъбно колелце).
(2) Издърпайте дерайльора назад с дясната си ръка.
(3) Поставете веригата върху най-малкия венец на задфиг. 10
ното колело. След това пъхнете каплата между ушите на
рамката и наместете оста, така че да влезе плътно в ушите, и шайбите под гайките на оста
да бъдат от външната страна на ушите на рамката.
(4) Използвайки правилния размер гаечен ключ затегнете двете гайки до толкова, че да
прикрепят сигурно оста на мястото й. След това с помощта на втори ключ затегнете двете
гайки едновременно, натягайки до колкото можете.
(5) Закачете отново жилото на рамената на спирачката за да възстановите коректната дистанция между накладките и каплата, завъртете колелото, за да проверите дали е центрирано спрямо вилката и не опира в накладките, и стиснете лостчето на спирачката за да се
уверите, че всичко работи нормално.

В. Скоба на седалката

Някои велосипеди са оборудвани със скоба, затягаща колчето на седалката в рамката. Автоматът на скобата работи по същия начин като автоматите на осите на главините. Докато
автоматите на осите изглеждат като дълъг болт с лостче от едната страна и гайка от другата,
автоматите на скобите за седалка използват ексцентрика в лостчето за пристягане на колче-
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(1) Ако колелото ви е оборудвано със спирачки, притискащи каплата, разкачете жилото от
рамената на спирачката за да раздалечите накладките достатъчно за ваденето на каплата
(виж Секция 4.С, фиг. 11 до 15).
(2) Превключете дерайльора на най-високата предавка (най-малкото зъбно колелце) и издърпайте тялото на дерайльора назад с дясната си ръка.
(3) Използвайки правилния размер гаечен ключ, разхлабете двете гайки на оста.
(4) Повдигнете задното колело на няколко сантиметра
от земята и придържайки дерайльора назад избутайте
каплата надолу докато оста не излезе от ушите на рамката.

то на седалката в седалковата тръба.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Карането с разхлабена скоба на седалката може да позволи на
седалката да се извърти или измести, при което може да загубите контрол и да паднете. Поради това:
1. Консултирайте се с вашия дилър за да сте сигурни, че знаете как да затегнете правилно колчето на седалката.
2. Разберете и прилагайте правилната техника за затягане на механизма на скобата
на седалката.
3. Преди да карате колелото, първо проверете дали колчето на седалката е сигурно
затегнато.
Настройване на механизма на скобата на седалката
Ексцентрика в лостчето на скобата на седалката притиска горната част на седалковата тръба, която на свой ред се притиска в колчето на седалката и го задържа на мястото му. Силата
на притискането може да се регулира чрез гайката за настройка. Завъртането на гайката по
посока на часовниковата стрелка, придържайки лостчето да не се върти, увеличава силата
на притискане. Завъртането на гайката обратно на посоката на часовниковата стрелка, придържайки лостчето да не се върти, намалява силата на притискане. По-малко от половин
оборот на гайката за настройка може да бъде разликата между здравото прикрепяне на
колчето на седалката и несигурното и не безопасно такова.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се получи сигурно затягане на колчето на седалката е
необходимо да се използва цялата сила на ексцентрика в лостчето за затваряне на автомата. Ако се опитвате да затягате автомата чрез резбата на гайката за настройка,
държейки гайката с една ръка и въртейки лостчето с другата, няма да постигнете достатъчно сигурно захващане колчето на седалката към седалковата тръба.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако успявате да затворите автомата без да си помагате с пръсти, обхващащи колчето на седалката или тръбата на рамката, и лостчето не се отпечатва в дланта ви от натиска, по всяка вероятност автомата не е затегнат достатъчно
сигурно. Отворете лостчето, завъртете гайката за настройка четвърт оборот по посока
на часовниковата стрелка, и опитайте отново.

C. Спирачки

i ВНИМАНИЕ:

1.
2.

3.
4.
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Карането с неправилно настроени спирачки или износени накладки е опасно и
може да доведе до сериозна травма или смърт
Натискането на спирачките прекалено силно или прекалено рязко може да блокира някое от колелата ви, което може да доведе до загуба на контрол и падане.
Внезапното и силно натискане на предната спирачка може да ви прехвърли през
кормилото, като ви причини сериозна травма или смърт.
Някои видове спирачки, като например дисковите (фиг. 11), или v-brake спирачките (фиг. 12), могат да бъдат изключително мощни. Отделете им достатъчно внимание за да опознаете тяхното действие и бъдете внимателни при употребата им.
Дисковите спирачки могат да достигнат много високи температури при продължителна употреба. Внимавайте да не докосвате дисковата спирачка преди да е
изминало достатъчно време за да се охлади.

Вижте инструкциите на производителя за повече информация относно употребата и поддръжката на вашите спирачки. Ако нямате такива инструкции, обърнете се към вашия
дилър или се свържете с производителя на спирачките.

1. Лостчета и функции на спирачките
Важно е за вашата безопасност да научите и запомните кое лостче
коя спирачка задейства на вашия велосипед.
Уверете се, че пръстите ви могат да достигат и натискат лостчетата комфортно. Ако ръцете ви са прекалено малки и не достигате
лостчетата, консултирайте се с вашия дилър преди да карате колелото. Отдалечеността на лостчетата може да се регулира, или
може да ви трябват лостчета с друга форма.
Повечето спирачки имат някакъв вид механизъм за бързо освобождаване на рамената, който позволява накладките да бъдат
раздалечени достатъчно за да се извади гумата при монтаж или
демонтаж на някое от колелата. Когато механизма е разкачен,
спирачките не могат да функционират нормално. Консултирайте
се с вашия дилър за да се уверите, че сте наясно как работи механизма за разкачане (вижте фигури 11, 12, 13, 14 и 15) и го проверявайте всеки път за да се уверите, че и двете спирачки работят
нормално преди да се качите на колелото.
2. Как работят спирачките
Спирането на велосипеда се подсигурява от триенето между двете
спирачни повърхности – обикновено това са спирачната повърхност на каплата и накладките на спирачката. За да си осигурите
максимално голямо триене, поддържайте каплите и накладките
чисти от кал, прах, смазки или други препарати.
Спирачките са проектирани и за контрол на скоростта, не само за
пълно спиране. Максималната спирачна сила за всяко колело се
получава в момента точно преди колелото да блокира (да спре да
се върти) и да започне да поднася по настилката. Веднъж след
като поднасянето започне, вие губите повечето от спирачната
сила и целия контрол върху посоката на движение. Трябва да се
упражнявате да спирате и намалявате плавно без да блокирате гумите. Техниката за дозиране на усилието се нарича модулиране.
Вместо да стиснете лостчето рязко и внезапно до точката, в която
мислите, че ще упражните достатъчна спирачна сила, стиснете
го плавно и постепенно увеличете силата колкото е необходимо.
Ако усетите, че колелото започва да блокира, намалете съвсем
малко усилието, така че да задържите колелото на границата на
блокирането. Важно е да развиете усет за правилното модулиране
на спирачката на всяко колело на различни настилки при различна скорост. За да добиете начална представа експериментирайте,
бутайки колелото и прилагайки различно усилие на лостчетата
докато някое колело блокира.
Когато задействате едната или двете спирачки, колелото започва
да намалява скоростта си, но тялото ви по инерция се опитва да
продължи движението си със същата скорост. Това води до преместване на разпределението на тежестта към предното колело
(или, при силно спиране, създава въртящ момент около главината

фиг. 11

фиг. 12

фиг. 13

фиг. 14
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5.

фиг. 15
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на предното колело, който може да ви изпрати в падане през кормилото).
Колело, върху което действа по-голяма тежест, ще изисква значително по-голямо спирачно
усилие за да блокира; колело, върху което действа по-малка тежест, ще блокира значително
по-лесно. Поради тази причина, когато задействате спирачките и тежестта ви се прехвърли
на предното колело, трябва да изместите тялото си към задната част на велосипеда, за да
приложите тежест върху задното колело; в същото време трябва едновременно да увеличите спирачното усилие с предната спирачка и да намалите усилието със задната. Това е от
още по-голяма важност при каране по нанадолнища, защото тогава тежестта ви се измества
напред и от самия наклон.
Двата основни момента, необходими за ефективен контрол на скоростта и безопасно спиране, са предотвратяването на блокирането на гумите и разпределението на тежестта. Изместването на центъра на тежестта се усеща с още по-голяма сила на велосипеди с предно
окачване. Амортисьорните вилки се сгъват при спиране, измествайки центъра на тежестта.
Упражнявайте спирането и разпределението на тежестта на места без трафик или други
отвличащи вниманието или създаващи опасност фактори.
Всичко се променя, когато карате по хлъзгави повърхности или в мокро време. Сцеплението на гумите е значително по-малко, възможностите за рязко спиране и завиване са
ограничени, и е много по-лесно да се блокира някое колело. Влага или прах, полепнали по
накладките на спирачките ограничават техните възможности и намаляват спирачната сила.
Правилния начин да запазите контрол при каране върху мокри и хлъзгави настилки е просто
да карате по-бавно.
D. Превключване на скоростите
Вашия велосипед със скорости има движение с дерайльори (вижте т. 2 по-долу), главина
с вътрешни скорости (вижте т. 3 по-долу) или в някои специални случаи – комбинация от
двете.
1. Как работи движението с дерайльори
Ако велосипедът ви е оборудван с движение с дерайльори, системата за задвижване ще
включва следното:
•
касета венци на главината
•
заден дерайльор
•
обикновено и преден дерайльор
•
една или две команди
•
една, две или три предни плочи (венци)
•
верига за задвижване
a. Превключване на скоростите
Има няколко различни типа команди: лостчета, грипшифт команди, комбинирани лостчета
за превключване и спиране и т.н.. Обърнете се към вашия дилър за да ви обясни от кой тип
са вашите команди и да ви покаже как работят те.
Обясненията, отнасящи се до превключването понякога може да бъде малко объркващи.
Превключване „надолу” е преминаване към по-ниска, по-бавна предавка, на която се върти по-лесно. Превключване „нагоре” е преминаване към по-висока, по-бърза предавка, на
която се върти по-трудно. Още по-объркващ е факта, че това, което се отнася до предния
дерайльор, е абсолютно обратно на това, което се случва при задния такъв (за подробности, прочетете инструкциите за превключване с предния или задния дерайльор по-долу).
Така например, може да изберете по-лесна за въртене предавка (да включите „надолу”) по
един от двата начина: преместване на веригата на по-малка плоча отпред, или преместване
на веригата на по-голяма плоча отзад. Получава се така, че превключването „надолу” при
задния дерайльор изглежда като превключване „нагоре”. Лесен начин да се ориентирате
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в ситуацията е да запомните, че преместването на веригата по-близо до надлъжната ос на
колелото се нарича превключване „надолу” и ви дава по-добро ускорение и по-лесно въртене при катерене. Преместването на веригата навън спрямо надлъжната ос на колелото се
нарича превключване „нагоре” и ви дава по-голяма максимална скорост.
Независимо дали превключвате нагоре или надолу, системата за скорости с дерайльори
изисква веригата да бъде в движение – трябва да въртите за да превключите скоростите.
Дерайльорите ще превключат само ако въртите напред.

i

ВНИМАНИЕ: Никога не превключвайте скорости докато въртите назад, и не въртете
назад непосредствено след като сте направили смяна на скоростите. Това може да заклини веригата и да причини сериозни повреди на вашия велосипед.
b. Превключване със задния дерайльор
Задния дерайльор се управлява от дясната команда.
Неговата роля е да мести веригата по венците на касетата. Малките венци в касетата осигуряват високи предавки. Въртенето при по-висока скорост изисква повече усилия, но ви
придвижва с по-голямо разстояние за всеки оборот на курбелите. По-големите венци в касетата осигуряват ниските предавки. Въртенето на по-ниска скорост изисква по-малко усилия,
но ви придвижва с по-малко разстояние за всеки оборот на курбелите. Преместването на
веригата от по-малък венец към по-голям такъв от касетата представлява превключване
„надолу”. Преместването от по-голям към по-малък венец е превключване „нагоре”. За да
може дерайльора да премести веригата от един венец на друг, колоездачът трябва да върти
напред.

d. На коя предавка трябва да карам?
Комбинацията от най-голям заден и най-малък преден
венец (фиг. 16) е за най-стръмните изкачвания. Комбинацията от най-малък заден и най-голям преден венец
ви дава най-голяма максимална скорост. Не е задължително да изреждате предавките последователно.
Вместо това, намерете „началната предавка”, която е
най-подходяща за вашите възможности – предавка, която е достатъчно тежка за да имате поле за ускорение,
но и достатъчно лека, за да ви позволи да потеглите
без да се „клатите”. След това експериментирайте с
превключвания нагоре или надолу, за да свикнете с
различните комбинации. Като за начало, упражнявайте
превключванията си на място без трафик, препятствия
или други опасности, докато не изградите увереност.
Научете се да очаквате нуждата от смяна на предавката
и преминаване към по-ниска предавка преди наклонът
да стане прекалено стръмен. Ако имате затруднения с
превключването на скоростите, проблемът може да е
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c. Превключване с предния дерайльор.
Предния дерайльор се управлява от лявата команда и
мести веригата между различните плочи на курбела.
Превключването към малка плоча прави въртенето полесно и се нарича превключване „надолу”. Превключването към по-голяма плоча прави въртенето по-трудно
и се нарича превключване „нагоре”.

фиг. 16
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някоя механична настройка. Консултирайте се с вашия дилър за да го разрешите.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не превключвайте на най-големите или най-малки венци
или плочи, ако дерайльора ви не сменя предавките гладко. Дерайльора може да се
нуждае от настройка, и превключването може да доведе до заклинване на веригата,
поради което може да загубите контрол и да паднете.
2. Как работи движението с главина с вътрешни скорости
Ако велосипедът ви е оборудван с главина с вътрешни скорости, системата за задвижване
ще включва следното:
•
главина с 3, 5, 7, 8 или 12 скорости
•
една или понякога две команди
•
едно или две управляващи жила
•
една предна плоча (венец)
•
верига за задвижване
a. Превключването на скоростите
Превключването с главина с вътрешни скорости се състои в превключването от командата на
желаната скорост. След като сте избрали желаната скорост от командата, отслабете натиска
върху педалите за момент, за да позволите на главината да завърши превключването.
b. На коя предавка трябва да бъда?
Най-малката като номер предавка (1) е предназначена за най-стръмните изкачвания. Поголемите като номер предавки (3, 5, 7 или 12, според това с колко скорости е главината на
вашия велосипед) са предназначени за постигане на голяма максимална скорост. Превключването от по-лека предавка (например 1) към по-тежка, по-бърза предавка (например 2 или
3) се нарича превключване „нагоре”. Превключването от по-тежка, по-бърза предавка към
по-лека и бавна такава се нарича превключване „надолу”. Не е задължително да изреждате
предавките последователно. Вместо това, намерете „началната предавка”, която е най-подходяща за вашите възможности – предавка, която е достатъчно тежка за да имате поле за
ускорение, но и достатъчно лека, за да ви позволи да потеглите без да се „клатите”. След
това експериментирайте с превключвания нагоре или надолу, за да свикнете с различните комбинации. Като за начало, упражнявайте превключванията си на място без трафик,
препятствия или други опасности, докато не изградите увереност. Научете се да очаквате
нуждата от смяна на предавката и преминаване към по-ниска предавка преди наклонът да
стане прекалено стръмен. Ако имате затруднения с превключването на скоростите, проблемът може да е някоя механична настройка. Консултирайте се с вашия дилър за да го
разрешите.

Е. Педали
1. Опира ли предното колело в пръстите на краката ви? На колела с малък размер рамки
е възможно предната гума да опре в пръстите на предния ви крак, докато курбелите са в
хоризонтална позиция и извършвате завой. Най-простия начин да се избегне опирането, в
случай, че го има, е да държите курбелите вертикално, докато завивате – външния за завоя
педал трябва да бъде в най-долна позиция, а вътрешния – в най-горна. Тази техника също
така ще ви помогне да не опрете в земята вътрешния за завоя в земята при накланянето на
колелото.

i ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опирането на предното колело в пръстите на краката ви може
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да ви накара да загубите контрол и да паднете. Консултирайте се с вашия дилър за да
определите дали вашата комбинация от размер на рамката, дължина на курбелите, вид
на педалите и обувки ще доведе до опиране на предното колело в пръстите на краката.
Независимо дали опира, е силно препоръчително по време на резките завои да държите външния за завоя педал в най-долна позиция, а вътрешния такъв – в най-горна.
2. Някои велосипеди са оборудвани с педали, които имат остри и потенциално опасни елементи. Тези елементи обикновено са предназначени да подобряват сигурността ви, като ви
дават допълнително сцепление между обувката и педала. Ако колелото ви е оборудвано с
този тип педали трябва да сте изключително внимателни за да не получите сериозно нараняване от острите елементи на педала. В зависимост от вашите умения и стил на каране,
може би е добра идея да смените педалите си с по-малко агресивни такива, или да карате с
протектори за пищяла. Вашият дилър може да ви покаже различните опции и да ви направи
подходяща за случая препоръка.
3. Педалите с автомати са най-често ползвания способ за сигурно придържане на краката в
правилната им позиция върху педалите за максимална ефективност при въртене. Те имат
специална пластина, наричана „парче”, върху подметката на обувката, която „щраква” в
съответстващ пружинен механизъм на самия педал. Закопчаването и откопчаването стават
само със специфично движение, което трябва да се упражнява, за да може да става по инстинкт. Педалите с автомати изискват обувки и парчета, които са съвместими с марката и
модела на самия педал.
Много педали с автомати са проектирани да позволяват настройка на силата, необходима за
закопчаване и откопчаване на крака от педала. Следвайте инструкциите на производителя
на педалите, или помолете вашия дилър да ви покаже как да извършвате сами тази настройка. Използвайте настройката с най-малко натягане, докато закопчаването и откопчаването
не станат инстинктивни, но не разхлабвайте педалите чак толкова, че краката ви да започнат да се откопчават неволно.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Педалите с автомати са предназначени за ползване със специални обувки, които са проектирани да държат сигурно закачен за педала. Карането с
обувки, които не могат сигурно да се закачат за механизма на педала, е опасно.

F. Окачване
Много велосипеди са оборудвани със системи за окачване. Има множество различни системи – прекалено много, за да бъдат описани в това ръководство. Ако велосипедът ви разполага с окачване, уверете се, че сте прочели и следвате инструкциите за настройка и поддръжка от производителя на амортисьорите. Ако не разполагате с тези инструкции, обърнете се
към вашия дилър или производителя.
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Необходими са тренировки и свикване, за да се научите да откопчавате и закопчавате краката си безопасно. Докато закопчаването и откопчаването не се превърнат в инстинктивни
действия, техниката за боравене с педалите ще изисква определена концентрация, която
ще отвлича вниманието ви и може да ви накара да загубите контрол и да паднете. Упражнявайте закопчаването и откопчаването в среда без трафик, препятствия или други опасности.
Спазвайте инструкциите за настройка и поддръжка от производителя на педалите. Ако не
разполагайте с тези инструкции, обърнете се към вашия дилър или към производителя на
педалите.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването за поддръжка, проверка и правилна настройка
на вашите амортисьори може да доведе до повреда, в резултат от която да загубите
контрол и да паднете.
Ако вашия велосипед е оборудван с окачване, по-голямата скорост, което то позволява, увеличава и риска от травма. Например, когато спирате, амортисьорната вилка на велосипеда
се сгъва. Можете да загубите контрол и да паднете ако нямате опит с велосипеди с окачване. Научете се да използвате окачването си безопасно. Вижте също секция 4.C.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промяната на настройките на окачването може да промени и
поведението на велосипеда при каране и спиране. Никога не променяйте настройките
на окачването, ако не сте напълно запознати с препоръките и инструкциите на производителя. Винаги проверявайте дали и как се е променило поведението на колелото с
внимателно пробно кръгче на място без трафик или други опасности.
Окачването може да подобри контрола и увереността ви, позволявайки на колелата да следват терена по-добре. Това може да ви позволи да карате по-бързо, но не трябва да бъркате
подобрението във възможностите на колелото с подобрение във вашите собствени възможности като колоездач. Развиването на уменията изисква време и търпение. Карайте внимателно, докато не свикнете напълно с възможностите на велосипеда.

i

ВНИМАНИЕ: Не всички видове велосипеди могат да бъдат оборудвани с всички видове окачване. Преди да се опитате да правите промени по окачването на вашия велосипед, консултирайте се с производителя за да се уверите, че това, което искате да
направите, няма да бъде несъвместимо с вашия велосипед.

G. Вътрешни и външни гуми.
1. Външни гуми
Външните велосипедни гуми съществуват в множество различни варианти – от такива за обща употреба с универсален
дизайн до специализирани гуми, предназначени за каране
в строго специфични условия. Ако след придобиването на
достатъчно опит с вашия нов велосипед усетите, че някакви
други гуми може би ще бъдат по-добре пригодени за вашия
начин на каране, можете да се обърнете към вашия дилър за
избора на най-подходящия модел гуми.
Размерът, налягането и (на някои специализирани модели)
предназначението са описани на страничните стени на гумата (вижте фиг. 17). От тази информация най-важно за вас е
налягането.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не напомпвайте вашите
гуми до налягане, превишаващо максимално допустимото
такова, посочено на страничната стена на гумите. Превифиг. 17
шаването на определеното от производителя максимално
налягане може да накара гумата да излезе от борда на каплата, което може да причини
повреда на колелото, и да нарани велосипедиста и близко стоящите хора.
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Най-добрия и безопасен начин за напомпване на велосипедна гума до правилното налягане
е да се използва велосипедна помпа с вграден манометър.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Помпането на гумите с компресор или с маркуча за въздух на
бензиностанцията не е най-безопасния вариант. Тези устройства не са предназначени
за велосипедни гуми. Те изпомпват голям обем въздух за много кратко време и поради
това надуват гумите твърде бързо, което може да накара вътрешната гума да се пръсне.
Налягането е посочено или като максимална стойност, или като допустим диапазон с минимално и максимално налягане. Поведението на гумата при различни условия на настилката
зависи до голяма степен от нейното налягане. Напомпването до максималното налягане дава
най-ниското възможно съпротивление при търкаляне, но и най-грубата „возия”. Високите
налягания работят най-добре за каране по гладки повърхности, като например асфалт.
Много ниското налягане, близо до долната граница на посочения от производителя диапазон, ви дава най-доброто поведение при меки повърхности, като например кал или пясък.
Налягане, което е прекалено ниско за вашето тегло и условията на каране може да доведе
до спукване, позволявайки гумата да се деформира достатъчно за да прищипе вътрешната
гума между земята и борда на каплата.

i

ВНИМАНИЕ: Автомобилните манометри тип „химикалка” могат да бъдат неточни. На
тях не трябва да се разчита за прецизно измерване на налягането. Вместо това използвайте качествен манометър със скала и стрелка.
Консултирайте се с вашия дилър за да ви препоръча оптимално налягане за типа каране,
който най-често ще практикувате, и го накарайте да напомпа гумите ви до това налягане.
След това проверете гумите така, както е описано в Секция 1.C така, че да знаете как трябва да изглеждат и да се усещат на пипане правилно напомпаните гуми за случаите, когато
нямате под ръка манометър. Някои гуми може да трябва да бъдат донапомпвани през седмица-две.

2. Вентили
Има два основни вида вентили при
велосипедните гуми – авто вентил (Schraeder) и френски вентил
(Presta). Велосипедната помпа, която
използвате, трябва да има подходящия накрайник за вентилите на вашите гуми.
Авто вентила (фиг. 18) е идентичен
на вентилите на автомобилните гуми.
За да напомпате гума с такъв вентил
махнете капачката от вентила и закфиг. 18
репете накрайника на помпата към
стеблото на вентила. За да изпуснете въздух от гума с авто вентил натиснете иглата на
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Някои специални гуми имат посочен грайфер – той е проектиран да работи най-добре при
определена посока на въртене на гумата. В такива случаи правилната посока на въртене на
гумата ще бъде маркирана на страничната стена на гумата. Ако колелото ви е оборудвано
с такива гуми, уверете се, че гумите са монтирани правилно и стрелките сочат нормалната
посока на въртене на гумата.

вентила с ключ или друг подходящ предмет.
Френският вентил (фиг. 18) е с по-малък диаметър и се използва само за велосипедни гуми.
За да напомпате гума с френски вентил с помпа за френски вентил махнете капачката на
вентила, развийте контра гайката, натиснете иглата за секунда, и закрепете накрайника на
помпата към вентила. За да напомпате гума с френски вентил с помпа за авто вентил ще ви
трябва адаптер (такъв може да намерите в повечето вело магазини), който се монтира към
френския вентил и позволява използването на помпа с авто накрайник. След напомпване
затегнете контра гайката на вентила. За да изпуснете въздух от гума с френски вентил,
развийте контра гайката и натиснете иглата на вентила.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лепенето на вътрешна гума е ремонт, който се извършва при извънредни случаи. Ако не залепите лепенката правилно или залепите няколко лепенки
вътрешната гума може да изпусне, в резултат от което да загуби налягане и да причини
загуба на контрол и падане. Подменете лепената вътрешна гума с нова такава при първа възможност.

5. Поддръжка

i ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прогресът на технологиите прави колелата и техните компонен-

ти все по-сложни, като темпото на развитие непрекъснато расте. Не е възможно в това
ръководство да се даде изчерпателна информация за поддръжката и сервизирането
на вашия велосипед. За да се намалят максимално шансовете за инцидент и травма,
от критична важност е ремонтите и поддръжката на вашия велосипед, които не са описани изрично в това ръководство, да бъдат извършвани от вашия дилър. Не по-малко
важно е това, че индивидуалните ви нужди при поддръжката ще бъдат определяни от
множество фактори, като стила ви на каране и терена, по който карате. Консултирайте
се с вашия дилър, за да определите как трябва да се извършва поддръжката във вашия
случаи.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Много от задачите по поддръжка и ремонт на велосипеда изискват специални умения и инструменти. Не се опитвайте да правите настройки или
ремонти по вашето колело, докато не научите от вашия дилър как точно трябва да се
извършват. Неправилното извършване на настройки, ремонти и поддържане на вашия
велосипед може да доведе до повреда или инцидент, който да ви причини сериозна
травма или смърт.
Ако искате да се научите да извършвате по-сериозните ремонти по вашето колело сами:
1. Помолете вашия дилър за копия от инструкциите за монтаж и поддръжка за компонентите по вашето колело, или се свържете със съответните производители за да ги
получите.
2. Помолете вашия дилър да ви препоръча материали за четене на тема поддръжка и
ремонти на велосипеда.
Препоръчваме ви след първия ви опит да извършите някоя операция да помолите вашия дилър да провери дали всичко е извършено както трябва преди да карате колелото, за да сте
сигурни, че всичко е както трябва. С това ще ангажирате времето на механика, който работи
при вашия дилър, и поради това може да се наложи да заплатите малка такса.
А. Интервали за поддръжка
Някои от операциите по поддръжка на колелото могат да се извършват и от самия колоез30

1.

2.
3.

4.

Разработване: Вашето колело ще работи по-дълго и по-добре, ако му позволите да се
разработи преди да започнете да го карате сериозно. Жилата и спиците могат да се
разтегнат и да „слегнат” след първите карания с новото колело и може да се появи
необходимост да бъдат пренастроени. Общата проверка на колелото (Секция 1.С) ще ви
помогне да определите някои от нещата, които могат да се нуждаят от пренастройка.
Но дори и когато всичко ви се струва наред, най-добре е все пак да закарате колелото
при вашия дилър за обща проверка. Продавачите обикновено препоръчват проверката да се извърши след 30-дневен срок. Друг начин да определите кога е необходимо
да направите първата проверка е да следите каранията си – проверката трябва да се
направи след 3 до 5 часа сериозно каране по пресечен терен, или 10-15 часа при поспокойно каране или каране по асфалт. Ако обаче усетите нещо нередно по колелото
си през периода на разработване, закарайте колелото на сервиз преди да го карате
отново.
Преди всяко каране: Обща проверка на колелото (Секция 1.С)
След всяко дълго или сериозно каране, ако колелото е било изложено на вода или
прах, или на всеки 150км: Почистете колелото и смажете веригата. Избършете излишната смазка. Смазването се извършва в зависимост от климата. Консултирайте се с
вашия дилър за най-подходящите смазки и това колко често е необходимо да се смазва
веригата при каране във вашия район.
След всяко дълго или сериозно каране:
a. Стиснете предната спирачка и разклатете колелото напред-назад. Има ли луфтове?
Ако усещате тропане при всяко заклащане, по всяка вероятност имате разхлабени
чашки. Накарайте вашия дилър да ги провери.
b. Повдигнете предното колело от земята и завъртете кормилото на двете страни.
Плавно ли се върти? Ако се усеща затягане по всяка вероятност чашките ви са презатегнати. Накарайте вашия дилър да ги провери.
c. Хванете единия педал и се опитайте да го разклатите настрани спрямо колелото,
след това повторете процедурата и с другия. Има ли луфтове? Ако да, накарайте
вашия дилър да провери ситуацията.
d. Погледнете накладките на спирачките. Изглеждат ли износени? Накриво ли са
спрямо спирачната повърхност на каплата? Ако да, време е вашия дилър да ги
подмени или настрои.
e. Внимателно проверете жилата и броните. Има ли ръжда, пречупвания или разплитане? Ако да, накарайте вашия дилър да ги подмени.
f.
Прегледайте спиците, стискайки всеки две съседни спици между палеца и показалеца. Всички ли са еднакво натегнати? Ако има спици, които са по-слабо натегнати
от останалите, накарайте вашия дилър да провери натягането на спиците и центровката на каплата.
g. Проверете аксесоарите и се уверете, че всички са закрепени сигурно към колелото. Притегнете всички, които не са.
h. Проверете рамката (особено около заварките), кормилото, лапата и колчето на седалката за дълбоки одрасквания, пукнати или деформации. Това са признаци за
умора на материала и показват, че съответния компонент е към края на функционалния си живот. Компонента трябва да бъде сменен. Вижте също Апендикс А.
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дач, като не изискват специализирани инструменти и умения извън тези, които са описани
в това ръководство.
Това е примерен списък на операциите и проверките, които е хубаво да извършвате сами.
Всички други операции по ремонта, поддръжката и настройките на вашия велосипед трябва
да бъдат извършвани от квалифициран механик, използващ качествени инструменти и следващ инструкциите, определени от производителя.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Както всяко механично устройство, велосипедът и неговите
компоненти се износват и подлежат на умора на материала. Различните материали и
механизми се износват и натрупват умора на материала с различна скорост и имат различен живот. Ако животът на компонента изтече, той може да се повреди или счупи,
причинявайки сериозни травми или смърт на колоездача. Дълбоки одрасквания, пукнати или деформации – това са признаци за умора на материала и показват, че съответния
компонент е към края на функционалния си живот и трябва да бъде сменен. Въпреки,
че материалите и качеството на изработка на вашето колело или неговите компоненти
са подсигурени със съответната гаранция, валидна за определен от производителя период от време, това не означава, че съответния продукт ще издържи целия период на
гаранцията. Живота на компонентите най-често се определя от вашето каране и отношението ви към велосипеда. Гаранцията на вашия велосипед не означава, че колелото
не може да се счупи или ще издържи вечно. Тя означава единствено, че производителя
поема отговорност за функционирането на велосипеда съобразно посочените в нея условия. Моля, прочетете Апендикс А, отнасящ се до живота на вашето колело и неговите
компоненти.
5.

6.

Според нуждата: Ако някоя от спирачките се окаже проблемна при общата проверка на
колелото (Секция 1.С) – не го карайте. Накарайте вашия дилър да провери спирачките.
Ако скоростите не се превключват лесно и тихо, съответния дерайльор се нуждае от
настройка. Закарайте колелото на сервиз.
След всеки 25 часа сериозно каране по пресечен терен или 50 часа асфалт: Закарайте
колелото при вашия дилър за пълна проверка.

B. В случай на удар при падане:
Първо проверете себе си за контузии или травми, и се погрижете за тях по най-добрия възможен начин. Потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.
След това проверете колелото за поражения.
След всяко падане, закарайте колелото си при вашия дилър за подробна проверка. Вижте
също Апендикс А, отнасящ се до живота на вашето колело и неговите компоненти.

i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При падане или друг вид удар, колелото може да претърпи изключително големи натоварвания, които могат значително да скъсят живота на компонентите. Натоварените по този начин компоненти могат внезапно и неочаквано да
претърпят повреда или счупване, в резултат от което може да претърпите загуба на
контрол, сериозна травма или смърт.

Апендикс А

Живот на колелото и неговите компоненти
Няма нищо вечно, дори и вашето колело
Когато функционалния живот на колелото или някой от неговите компоненти изтече, всяко
каране се превръща в риск.
Всяко колело и неговите компоненти имат експлоатационен срок с определена продължителност. Тази продължителност варира според използваните материали и конструкцията на
съответния компонент, от грижите и поддръжката от страна на потребителя и от употребата,
на която са подложени. Използването на колелото в състезания, за трикове, за каране по
рампи, скачане, агресивно каране, каране по изключително труден терен, каране в тежки
климатични условия, каране с тежък товар или работна дейност може драстично да скъси
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ефективния живот на колелото и неговите компоненти. Всяко едно от тези условия или
комбинация от няколко от тях могат да доведат до неочаквано и внезапно счупване или друг
вид повреда.
При равни условия на употреба, почти винаги по-леките велосипеди и техните компоненти
ще имат по-кратък живот от по-тежките такива. Избирайки леко колело с леки компоненти,
вие правите компромис с издръжливостта в името на по-добрите експлоатационни качества,
които обикновено идват с по-ниското тегло. В случай, че изберете леко колело от висок клас
- преглеждайте го редовно.
Съвременните велосипеди изискват честа и внимателна инспекция и поддръжка. В този
Апендикс са описани някои от научните основи, отнасящи се до материалите и това какво
е тяхното отношение към живота на вашето колело. Описани са някои ключови моменти от
проектирането на вашия велосипед и това какво вие може да очаквате от него. Също така са
посочени и основните насоки, които трябва да спазвате при инспектирането и поддръжката
на вашия велосипед. Не можем да ви научим на всичко, което е необходимо за да проверявате и поддържате вашето колело, за това и непрекъснато ви приканваме да се обръщате
към вашия дилър – за да получите професионални грижи за вашето колело.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Честите проверки на колелото са важни за вашата безопасност.
Извършвайте общата проверка на вашето колело, описана в Секция 1.С, преди всяко
каране.
Периодичните, по-задълбочени проверки, също за важни. Това колко често е необходимо да се извършват такива проверки зависи от вас.
Вие, собственика на колелото, знаете най-добре колко, как и къде карате колелото
си. Поради това, че вашия дилър няма как да знае тези неща, отговорността за навременното извършване на проверките и поддръжката на колелото е изцяло ваша. Вашият
дилър ще може да ви помогне да определите колко често трябва да се извършват тези
процедури на база на това как и къде карате колелото си.
За подобрите максимално вашата сигурност и общуването с вашия дилър, приканваме
ви да прочетете изцяло този Апендикс. Материалите, използвани в изработката на вашето колело определят колко често и как да извършвате проверките.
Игнорирането на това ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може да доведе до счупване на рамка, вилка
или друг компонент от колелото, поради което да претърпите сериозна травма или
смърт.

Свойства на металите
Моля разберете, че няма едно-единствено общо валидно твърдение, което да обобщава
свойствата на металните рамки и компоненти. Това, което може да се каже е, че това как е
употребен избрания метал е много по-определящо от самия материал. Необходимо е да се
разгледа как е проектирана, тествана и произведена съответната част, вместо да се търси
някакъв прост отговор.
Металите варират широко по тяхната устойчивост на корозия. Стоманата трябва да има защитно покритие, в противен случай страда от ръжда. Алуминия и титана бързо формират
тънък оксидиран слой по повърхността на материала, който го защитава от по-нататъшна
корозия. В резултат на това и двата материала са доста устойчиви на корозия. Алуминия все
пак не е идеално защитен и трябва да се наблюдава на местата, където контактува с други

33

Български

А. Метали
Стоманата е традиционния материал за изработката на велосипедни рамки. Тя има хубави
свойства, но в днешни дни до голяма степен е изместена от по-леки материали, като алуминий и титан. Основния фактор в тази промяна е интереса на потребителите към по-леки
колела.

материали, където може да възникне галванична корозия.
Металите като цяло са сравнително еластични материали. Това означава, че те се деформират и разтеглят преди да се счупят. От материалите, които се използват най-често при
производството на велосипедни рамки, стоманата е най-еластична, следвана от титана и
алуминия (в този ред).
Металите варират по плътност. Плътността се измерва в тегло на единица обем. Стоманата
има плътност от 7.8 гр./см3 (грама на кубичен сантиметър), титана 4.5 гр./см3, а алуминия
– 2.75гр./см3. В сравнение с тях, композитния материал с карбонова оплетка има плътност
от 1.45гр/см3.
Металите подлежат на умора на материала. При достатъчно на брой цикъла на натоварване
и разтоварване и достатъчно голям товар, всички метали формират пукнатини и в последствие се чупят. Изключително важно е да прочетете основните принципи на умората на
материала, описани по-долу.
Да речем, че ви се случи да се ударите с колелото в бордюр, канавка, камък, кола или друг
обект. При всяка скорост над пешеходната, тялото ви ще продължи да се движи по инерция
напред и над кормилото. Падането ви е гарантирано, а това, което става с рамката, вилката
и останалите компоненти няма много общо с това, което се случва с тялото ви.
Какво можете да очаквате от вашата метална рамка? Това зависи от множество комплексни
фактори – поради това не може да очаквате издръжливостта при падане да бъде критерий
при проектирането на компонентите. Имайки това в предвид, можете да очаквате рамката
или вилката да бъдат изкривени и деформирани. На стоманено колело може вилката да
бъде крива, а рамката – непокътната. Алуминия е по-малко еластичен от стоманата, но може
да очаквате изкривявания както в рамката, така и във вилката. При по-силен удар може да
се счупи горната тръба, а долната да е изкривена. При още по-силен удар може и двете
тръби да са счупени, оставяйки челната тръба и прилежащите към нея компоненти отделени
от останалата част от колелото.
При тежко падане с метално колело обикновено можете да видите пораженията под формата на изкривявания, пукнатини или счупване.
В днешни дни някои велосипеди се правят с алуминиева рамка и карбонова вилка. Вижте
Секция B, отнасяща се до композитните материали. Относителната еластичност на металите
и липсата на такава при композитните материали с карбонова оплетка означава, че при удар
може да очаквате изкривявания в рамката, и никакви поражения на вилката. Под определен праг на натоварването, вилката ще бъде непокътната, над определен праг тя ще бъде
напълно счупена.
Относно умората на материала
Съвсем логично е, че нищо не трае вечно. Колкото повече се използва даден компонент,
колкото по-грубо се кара и в колкото по-лоши условия се използва, толкова по-кратък ще
бъде неговият живот.
Умората на материала описва кумулативния ефект от повтарящите се натоварвания. За да
се получи повреда в следствие от умора е необходимо прилаганата сила да бъде достатъчно
голяма. Един груб и често използван пример е огъването на кламер напред-назад (повтарящо се натоварване) докато се счупи. Колело, седящо в гаража не страда от умора на материала. Умората се натрупва посредством употреба.
За какви поражения става въпрос? Във силно стресираните области се появяват микроскопични пукнатини. При многократното повтаряне на натоварването, пукнатините се разрастват, докато в един момент не станат видими и с просто око. Евентуално пукнатината става
толкова голяма, че компонента отслабва значително и вече не може да понася натоварването, което е понасял преди. В този момент е възможно тотално счупване на компонента на
мястото на пукнатината.
Напълно е възможно да се проектира компонент, чиито живот да е толкова дълъг, че на
практика да бъде вечен. Това обаче ще изисква доста материал и съответно голямо тегло.
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Какъвто и да било компонент, който трябва да бъде едновременно лек и здрав, ще зависи
от фактора умора на материала. Самолетите, състезателните коли, мотоциклетите – всички
имат ограничен експлоатационен срок, зависещ от умората на материала. Ако искаме велосипед, който има неограничен експлоатационен срок, той ще тежи значително повече от
всеки велосипед, произвеждан в момента. За това всички ние правим компромис – чудесното при каране ниско тегло на съвременните компоненти, към което всички се стремим,
изисква да държим колелото под око и да го проверяваме редовно.
Няколко неща, над които си струва да помислите:
ВЕДНЪЖ СЛЕД КАТО СЕ ОБРАЗУВА ПУКНАТИ- ПРОСТО ПРАВИЛО 1: Ако забележите пукНА, ТЯ ЗАПОЧВА ДА РАСТЕ БЪРЗО. Мислете натина, сменете съответния компонент.
за нея като сигурен знак за наближаващо
счупване. Това означава, че всяка пукнатина е потенциална опасност и ще става все
по-опасна.
КОРОЗИЯТА ЗАСИЛВА ПОРАЖЕНИЯТА. Пукнатините се разрастват по-бързо когато са в
среда, помагаща на корозията. Мислете за
корозията като фактор, който влошава и уголемява пукнатините.

ПРОСТО ПРАВИЛО 2: Почиствайте и смазвайте колелото си, пазете го от солите по
пътищата, почиствайте го от тях колкото е
възможно по-скоро.

ГОЛЕМИТЕ ДРАСКОТИНИ ИЛИ ВДЛЪБНАТИНИ ОТ УДАРИ МОГАТ ДА СА НАЧАЛНА ТОЧКА
ЗА ПУКНАТИНИ. Мислете за тях като точки, в
които се съсредоточава натоварване. Може
би сте виждали, как се реже стъкло? Спомнете си как стъклото се издрасква и след
това се чупи по линията на одраскването.

ПРОСТО ПРАВИЛО 4: Избягвайте да надирате или удряте колелото си. Ако се случи,
отделяйте специално внимание на надраното или вдлъбнато място, или сменете
съответната част.

НЯКОИ ПУКНАТИНИ (ОСОБЕНО ПО-ГОЛЕМИТЕ) МОГАТ ДА ИЗДАВАТ ПУКАЩИ И СКЪРЦАЩИ ЗВУЦИ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНЕ. Мислете
за тези звуци като за сериозно предупреждение. Забележете, че едно добре поддържано колело не издава почти никакви звуци
при каране, и определено не скърца и пука.

ПРОСТО ПРАВИЛО 5: Разследвайте какъв е
източника на пукането. Може и да не става въпрос за пукнатина, но каквото и да е,
хубаво е проблема да се реши максимално
бързо.

В повечето случаи, спукването в следствие на умора на материала не е дефект. То е признак, че съответната част се е „износила” – че тя е достигнала края на полезния си живот.
Когато гумите на колата ви се износят, те не са дефектни. Те са износени, и е време да
бъдат сменени. Когато метална част се спука от умора на материала, тя не е дефектна. Тя
е износена, и трябва да бъде сменена.
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ОКОЛО ПУКНАТИНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПРОСТО ПРАВИЛО 3: Огледайте внимателПЕТНА И ДА СЕ ПРОМЕНИ ЦВЕТА НА МАТЕ- но всякакви петна по материала за да виРИАЛА. Това обикновено е признак, че има дите дали има пукнатина.
пукнатина.

Умората на материала не е точна наука
Умората на материала не е точна наука, но има няколко общи фактори, които ще ви помогнат да определите колко често трябва да инспектирате колелото си. Колкото по-пълно
се вписвате в профила за по-къс продуктов живот, толкова по-често трябва да го правите.
Колкото по-пълно се вписвате в профила за по-дълъг продуктов живот, толкова по-рядко
можете да го правите.
Фактори, които скъсяват живота на продуктите:
•
Груб, твърд стил на каране.
•
Блъскане, удари, падания, скокове или
други стресови натоварвания на колелото.
•
Много навъртяни километри.
•
Високо тегло на колоездача.
•
По-силен и агресивен колоездач.
•
Среда, предразполагаща към корозия
(влажен солен въздух, луга и соли по
пътищата)
•
Абразивни елементи в терена – кал,
прах, пясък, почва.

Фактори, които удължават живота на
продуктите:
•
Плавен, изчистен стил на каране.
•
Липса на блъскане, удари, падания,
скокове или други стресови натоварвания на колелото.
•
Малко навъртяни километри.
•
Ниско тегло на колоездача.
•
По-малко агресивен колоездач.
•
Среда без корозивни елементи (сух
въздух, суха настилка)
•
Каране по чисти настилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не карайте колело или компонент, който има пукнатина или каквато
и да било деформация, дори и малка. Карането на спукана рамка, вилка или компонент
може да завърши със счупване, което да доведе до сериозна травма или смърт.
B. Композитни материали
Всички колоездачи трябва да са наясно какви са свойствата на композитните материали.
Композитните материали, изработени с карбонова оплетка, са леки и здрави, но при падане
или претоварване, те не се огъват – те се чупят.
Какво са композитните материали?
Самия термин „композитни” ги описва като материали, изградени от различни съставни
части. Всички сме чували за карбонови рамки и вилки – става въпрос за рамки и вилки, изработени от композитни материали.
Така наречения карбон всъщност е лек и здрав композитен материал, изработен от карбонови нишки и смола, наслоени в отливка с нужната за компонента форма. Карбоновите композитни материали са относително леки в сравнение с металите. Стоманата има плътност от
7.8 гр./см3 (грама на кубичен сантиметър), титана 4.5 гр./см3, а алуминия – 2.75гр./см3. В
сравнение с тях, композитния материал с карбонова оплетка има плътност от 1.45гр/см3.
Композитните материали с най-доброто съотношение тегло-здравина са изработени от карбонови влакна, слепени с епоксидна смола. Смолата прилепя карбоновите нишки една към
друга, позволява на натоварванията да се разпределят равномерно между нишките, и осигурява гладка външна повърхност на компонента. Карбоновите нишки са „скелета”, който
всъщност поема натоварването.
Защо се използват композитни материали?
За разлика от металите, които имат едни и същи свойства независимо от посоката на натоварването, карбоновите влакна могат да бъдат ориентирани по специфичен начин, така
че да поемат специфични натоварвания. Възможността да се „подреждат” влакната според
конкретните нужди позволява на инженерите да създават изключително леки и здрави велосипеди. Те също така имат възможността да ориентират влакната по специфичен начин
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за да осигурят комфорт и обиране на вибрациите.
Композитните материали с карбонова оплетка са изключително устойчиви на корозия, значително повече от металите – само помислете в каква среда се употребяват лодките с корпуси от фибростъкло или карбон.
Карбоновите композитни материали имат изключително добро съотношение тегло/здравина.
Какви са лимитите при композитните материали?
Добре проектираните композитни (или иначе казано – карбонови) велосипеди и компоненти
са доста по-устойчиви на умора на материала, обикновено повече от металните им еквиваленти.
Въпреки, че имат предимство по отношение на умората на материала, карбоновите компоненти все пак трябва да бъдат редовно проверявани.
Карбоновите композитни материали не са пластични. Когато един елемент от карбон бъде
претоварен, той не се огъва – той се чупи. На мястото на счупването ще има груби, назъбени ръбове и разлепяне на слоевете карбонов плат. Няма да има огъвания или друг вид
деформации.

Инспектиране на композитни компоненти
Пукнатини:
Огледайте за пукнатини, счупени или разцепени места. Каквато и да било пукнатина е сериозен проблем. Не карайте колело или компонент, който има пукнатина, дори и да е малка.
Деламинация:
Деламинацията е сериозен проблем. Композитните материали са изградени от слоеве карбонов „плат”. При деламинацията тези слоеве престават да бъдат слепени един към друг.
Не карайте колело или компонент, по който има деламинация. Ето няколко възможни индикации за деламинация:
•
Бяло, „припушено”   петно върху повърхността на компонента. Петното ще изглежда
различно от останалия материал. Незасегнатите места ще изглеждат лъскави, тъмни,
с ясно видима оплетка и нишки. Деламинираните области ще изглеждат мътни и непрозрачни.
•
Изпъкналост или деформация. Когато се получи деламинация, формата на повърхността може да се промени. Може да има бабунка, изпъкналост, меко място или нарушена
гладкост на повърхността.
•
По-различен звук при почукване по повърхността. Ако леко почукате по повърхността
на нов карбонов компонент, ще чуете равномерен навсякъде твърд и отсечен звук.
Когато почукате върху деламинирана област звукът ще бъде различен – приглушен и
по-малко рязък.
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Ако се ударите в нещо или паднете с вашето карбоново колело, какво може да очаквате?
Да речем, че ви се случи да се ударите с колелото в бордюр, канавка, камък, кола или друг
обект. При всяка скорост над пешеходната, тялото ви ще продължи да се движи по инерция
напред и над кормилото. Падането ви е гарантирано, а това, което става с рамката, вилката
и останалите компоненти няма много общо с това, което се случва с тялото ви.
Какво можете да очаквате от вашата карбонова рамка? Това зависи от множество комплексни фактори – поради това не може да очаквате издръжливостта при падане да бъде критерий
при проектирането на компонентите. Имайки това в предвид, ако удара е достатъчно силен
можете да очаквате рамката или вилката да бъдат напълно счупени. Имайте в предвид значителната разлика в поведението на карбона и металите. Вижте секция 2.А – Метали в този
Апендикс. Дори и ако карбоновата рамка е два пъти по-здрава от металната, при достигане
на нейния лимит тя няма да се изкриви или деформира, а директно ще се счупи.

Необичайни звуци:
Пукнатините и деламинираните области могат да издават скърцащи звуци по време на каране. Мислете за този тип звуци като за сериозен предупредителен сигнал. Едно добре поддържано колело не издава почти никакви звуци при каране, и определено не скърца и пука.
Разследвайте какъв е източника на пукането. Може и да не става въпрос за пукнатина или
деламинация, но каквото и да е, хубаво е проблема да се реши максимално бързо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не карайте велосипед или компонент, който има пукнатина или деламинация. Карайки засегната от деламинация или напукана рамка, вилка или някакъв
друг компонент, може да доведе до пълно счупване, което да ви причини сериозна
травма или смърт.
C. За компонентите
За да се извърши качествен оглед, често е наложително проверявания компонент да бъде
демонтиран и разглобен. Това е задача за професионален велосипеден механик, който разполага с правилните инструменти, умения и опит за да може да инспектира съвременните
високо технологични велосипеди и техните компоненти.
Свръх-леки компоненти
Помислете внимателно върху това какъв е вашия профил спрямо описаното по-горе. Ако
спадате към групата, предполагаща по-къс живот на продуктите, е хубаво да помислите добре, преди да използвате свръх-леки компоненти. Ако спадате към групата, предполагаща
по-дълъг живот на продуктите, по всяка вероятност този тип компоненти са подходящи за
вас. Когато правите избор на компоненти, обсъдете нуждите и начина си на каране с вашия
дилър, и бъдете честни. Подходете отговорно към избора си.
Полезна и в повечето случаи напълно вярна е следната формула: Здраво, леко, евтино –
изберете две.
ОЕ компоненти
Производителите на велосипеди и компоненти тестват здравината и устойчивостта към умора на материала на всички компоненти, с които се оборудват велосипедите (ОЕ – Original
Equipment). Те отговарят на основните изисквания и имат достатъчно дълъг полезен живот.
Това обаче не означава, че те не могат да се счупят или износят – рано или късно това ще
се случи.
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За вашия RAM Bikes дилър
Независимо дали тепърва започвате, или сте опитен колоездач, мрежата от дилъри на RAM
Bikes ще ви подсигури експертна помощ и обслужване, необходими за да поддържате вашето RAM колело във възможно най-добра форма. Когато имате нужда от аксесоари, можете
да бъдете сигурни, че вашия RAM Bikes дилър ще има точно това, което ви е необходимо, в
правилния размер и модел за вашия тип каране.
Вашият RAM велосипед отговаря на най-строгите стандарти за качество, но за да работи оптимално се нуждае от редовна поддръжка. Възползвайте се от познанията и опита на вашия
RAM Bikes дилър. Ако имате въпроси или има нещо, което ви се струва не наред във вашето
колело, обърнете се към вашия дилър незабавно. Информация за поддръжката и предложения за интервала на обслужване можете също така да намерите и в това ръководство.
Всички по-големи ремонти и настройки по вашето колело трябва да се извършват в оторизиран велосипеден сервиз. За пълен списък на дилърите на RAM Bikes, посетете нашия
уебсайт. Приятно каране!

Български

RAM Bikes
www.ram-bikes.com
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user manual

What’s what

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Frame
Top tube
Down tube
Seat tube
Chainstays
Seatstays
Headtube
Fork
Wheel
Tire
Tread
Sidewall
Valve stem
Tube
Rim
Spokes
Hub
Quick release
Bottom bracket
Crank
Chainrings

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Chain
Pedal
Freewheel/cassette
Rear derailleur
Front derailleur
Shifter
Shifter cable
Headset
Stem
Handlebar
Seatpost
Saddle
Seat clamp
Brake lever
Disc brake caliper
Disc brake rotor
Brake cable/hose
Rear shock
V-Brake
Brake pads

CONGRATULATIONS

You are now the proud owner of a RAM bicycle; the fun of riding your new bike is only moments
away. We strongly encourage you to read through the owner’s manual before your first ride.

Safety First
By reading the manual you will have a greater understanding for your bicycle’s components and
general riding instructions. You will learn about the basic hazards that come with riding a bike –
like all sports, cycling has some level of inherent risk involved. The more you know about those
risks, the better you’ll be able to avoid them.  Even if you are an experienced cyclist, please take
a moment to read through this manual before you ride.

About RAM Bikes
We know what makes a good bike and we don’t make compromises with our beliefs. When we’re
not in the office you can usually find us out on the trails. We test each model personally to ensure
it’s good enough to fit in the RAM Bikes catalogue. We don’t cut corners – each bike is made with
a lot of enthusiasm and rider’s know-how. We believe you’ll see that for yourself very soon.

Learn More
We encourage you to learn more about proper riding, safety and maintenance through your local
RAM Bikes dealer. Our retailers have excellent service and qualified staff, ready to assist you for
everything you might need.

English

Enjoy.

43

Contents
GENERAL WARNING
A special note to parents
1. First
A. Bike fit
B. Safety first
C. Mechanical Safety Check
D. First ride
2. Safety
A. The Basics
B. Riding Safety
C. Off Road Safety
D. Wet Weather Riding
E. Night Riding
F. Extreme, stunt or competition riding
G. Changing Components or Adding Accessories
3. Fit
A. Standover height
B. Saddle position
C. Handlebar height and angle
D. Control Position Adjustments
E. Brake reach
4. Tech
A. Wheels
1. Wheel Quick Release
2. Removing and Installing Quick Release Wheels
3. Removing and Installing Bolt-On Wheels
B. Seatpost Quick Release
C. Brakes
D. Shifting gears
E. Pedals
F.  Bicycle Suspension
G. Tires and Tubes
5. Service
A. Service Intervals
B. If your bicycle sustains an impact
Appendix A: Lifespan of your bike and its components
6. Dealer/Warranty
A. About Your Dealer
B. Warranty Information
NOTE: This manual is not intended as a comprehensive use, service, repair or maintenance
manual. Please see your dealer for all service, repairs or maintenance. Your dealer may also
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GENERAL WARNING:
Like any sport, bicycling involves risk of injury and damage. By choosing to ride a bicycle, you
assume the responsibility for that risk, so you need to know — and to practice — the rules of safe
and responsible riding and of proper use and maintenance. Proper use and maintenance of your
bicycle  reduces risk of injury.
This Manual contains many “Warnings” and “Cautions” concerning the consequences of failure to
maintain or inspect your bicycle and of failure to follow safe cycling practices.

i

•

The combination of the
safety alert symbol and the word WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

•

The combination of the
safety alert symbol and the word CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or
is an alert against unsafe practices.

•

The word CAUTION used without the
safety alert symbol indicates a situation which, if
not avoided, could result in serious damage to the bicycle or the voiding of your warranty.

i

i

Many of the Warnings and Cautions say “you may lose control and fall”. Because any fall can
result in serious injury or even death, we do not always repeat the warning of possible injury or
death.
Because it is impossible to anticipate every situation or condition which can occur while riding,
this Manual makes no representation about the safe use of the bicycle under all conditions. There
are risks associated with the use of any bicycle which cannot be predicted or avoided, and which
are the sole responsibility of the rider.

IMPORTANT:

This manual contains important safety, performance and service information. Read it before you
take the first ride on your new bicycle, and keep it for reference.
Additional safety, performance and service information for specific components such as suspension or pedals on your bicycle, or for accessories such as helmets or lights that you purchase, may
also be available. Make sure that your dealer has given you all the manufacturers’ literature that
was included with your bicycle or accessories.
If you have any questions or do not understand something, take responsibility for your safety and
consult with your dealer or the bicycle’s manufacturer.

As a parent or guardian, you are responsible for the activities and safety of your minor child,
and that includes making sure that the bicycle is properly fitted to the child; that it is in good
repair and safe operating condition; that you and your child have learned and understand the
safe operation of the bicycle; and that you and your child have learned, understand and obey not
only the applicable local motor vehicle, bicycle and traffic laws, but also the common sense rules
of safe and responsible bicycling. As a parent, you should read this manual, as well as review
its warnings and the bicycle’s functions and operating procedures with your child, before letting
your child ride the bicycle.

i WARNING:

Make sure that your child always wears an approved bicycle helmet when
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A special note for parents:

riding; but also make sure that your child understands that a bicycle helmet is for bicycling
only, and must be removed when not riding. A helmet must not be worn while playing, in
play areas, on playground equipment, while climbing trees, or at any time while not riding a
bicycle. Failure to follow this warning could result in serious injury or death.

1. First
NOTE: We strongly urge you to read this Manual in its entirety before your first ride. At the very
least, read and make sure that you understand each point in this section, and refer to the cited
sections on any issue which you don’t completely understand. Please note that not all bicycles
have all of the features described in this Manual. Ask your dealer to point out the features of
your bicycle.

A. Bike fit

1. Is your bike the right size? To check, see Section 3.A. If your bicycle is too large or too small
for you, you may lose control and fall. If your new bike is not the right size, ask your dealer to
exchange it before you ride it.
2. Is the saddle at the right height? To check, see Section 3.B. If you adjust your saddle height,
follow the Minimum Insertion instructions in Section 3.B.
3. Are saddle and seatpost securely clamped? A correctly tightened saddle will allow no saddle
movement in any direction. See Section 3.B.
4. Are the stem and handlebars at the right height for you? If not, see Section 3.C.
6. Can you comfortably operate the brakes? If not, you may be able to adjust their angle and
reach. See Section 3.D and 3.E.
6. Do you fully understand how to operate your new bicycle? If not, before your first ride, have
your dealer explain any functions or features which you do not understand.

B. Safety first

1. Always wear an approved helmet when riding your bike, and follow the helmet manufacturer’s
instructions for fit, use and care.
2. Do you have all the other required and recommended safety equipment? See Section 2. It’s
your responsibility to familiarize yourself with the laws of the areas where you ride, and to comply with all applicable laws.
3. Do you know how to correctly operate your wheel quick releases? Check Section 4.A.1 to make
sure. Riding with an improperly adjusted wheel quick release can cause the wheel to wobble or
disengage from the bicycle, and cause serious injury or death.
4. If your bike has toeclips and straps or clipless (“step-in”) pedals, make sure you know how
they work (see Section 4.E). These pedals require special techniques and skills. Follow the pedal
manufacturer’s instructions for use, adjustment and care.
5. Do you have “toe overlap”? On smaller framed bicycles your toe or toeclip may be able to contact the front wheel when a pedal is all the way forward and the wheel is turned. Read Section
4.E. to check whether you have toeclip overlap.
6. Does your bike have suspension? If so, check Section 4.F. Suspension can change the way a bicycle performs. Follow the suspension manufacturer’s  instructions for use, adjustment and care.

C. Mechanical Safety Check

Routinely check the condition of your bicycle before every ride.
Nuts, bolts screws & other fasteners: Because manufacturers use a wide variety of fastener
sizes and shapes made in a variety of materials, often differing by model and component, it is
not possible for this Manual to specify correct torque (tightening force) for the fasteners on your
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bicycle.  We can tell you the importance of correct torque, but not the specific torque required
for each fastener on your bicycle. To correctly torque a fastener, a torque wrench must be used.
A professional bicycle mechanic with a torque wrench should torque the fasteners on you bicycle.  
If you choose to work on your own bicycle you must get correct tightening torque specifications
from the bicycle or component manufacturer or from your dealer. If you need to make an adjustment at home or in the field, we urge you to exercise care, and to have the fasteners you worked
on checked by your dealer as soon as possible.

i

WARNING: Correct tightening force on fasteners – nuts, bolts, screws – on your bicycle is
important. Too little force, and the fastener may not hold securely. Too much force, and the
fastener can strip threads, stretch, deform or break. Either way, incorrect tightening force
can result in component failure, which can cause you to loose control and fall.
Make sure nothing is loose. Lift the front wheel off the ground by two or three inches, then let
it bounce on the ground. Anything sound, feel or look loose? Do a visual and tactile inspection of
the whole bike. Any loose parts or accessories? If so, secure them. If you’re not sure, ask someone
with experience to check.
Tires & Wheels: Make sure tires are correctly inflated (see Section 4.G.1). Check by putting one
hand on the saddle, one on the intersection of the handlebars and stem, then bouncing your
weight on the bike while looking at tire deflection. Compare what you see with how it looks when
you know the tires are correctly inflated; and adjust if necessary.
Tires in good shape? Spin each wheel slowly and look for cuts in the tread and sidewall. Replace
damaged tires before riding the bike.
Wheels true? Spin each wheel and check for brake clearance and side to side wobble. If a wheel
wobbles side to side even slightly, or rubs against or hits the brake pads, take the bike to a qualified bike shop to have the wheel trued.

i

Wheel rims clean and undamaged? Make sure the rims are clean and undamaged along the braking surface, and check for excess rim wear.
Brakes: Check the brakes for proper operation (see Sections 4.C). Squeeze the brake levers. Are
the brake quick-releases closed? All control cables seated and securely engaged? Do the brake
pads contact the wheel rim squarely and make full contact with the rim? Do the brake pads touch
the wheel rim within an inch of brake lever movement? Can you apply full braking force at the
levers without having them touch the handlebar? If not, your brakes need adjustment. Do not
ride the bike until the brakes are properly adjusted by a professional bicycle mechanic.
Quick Releases: Make sure the front wheel, rear wheel and seat post quick releases are properly
adjusted and in the locked position. See Section 4.A and 4.B.
Handlebar and saddle alignment: Make sure the saddle and handlebar stem are parallel to the
bike’s center line and clamped tight enough so that you can’t twist them out of alignment. See
Sections 3.B and 3.C.
Handlebar ends: Make sure the handlebar grips are secure and in good condition. If not, have
your dealer replace them. Make sure the handlebar ends and extensions are plugged. If not, have
your dealer plug them before you ride. If the handlebars have bar end extensions, make sure they
are clamped tight enough so you can’t twist them.
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CAUTION: Wheels must be true for the brakes to work effectively. Wheel trueing is a
skill which requires special tools and experience. Do not attempt to true a wheel unless you
have the knowledge, experience and tools needed to do the job correctly.

i

WARNING: Loose or damaged handlebar grips or extensions can cause you to lose control
and fall. Unplugged handlebars or extensions can cut you and cause serious injury in an
otherwise minor accident.
VERY IMPORTANT SAFETY NOTE:
Please also read and become thoroughly familiar with the important information on the
lifespan of your bicycle and its components in Appendix A on Page 33.

D. First ride

When you buckle on your helmet and go for your first familiarization ride on your new bicycle, be
sure to pick a controlled environment, away from cars, other cyclists, obstacles or other hazards.
Ride to become familiar with the controls, features and performance of your new bike.
Familiarize yourself with the braking action of the bike (see Section 4.C). Test the brakes at
slow speed, putting your weight toward the rear and gently applying the brakes, rear brake first.
Sudden or excessive application of the front brake could pitch you over the handlebars. Applying
brakes too hard can lock up a wheel, which could cause you to lose control and fall. Skidding is
an example of what can happen when a wheel locks up.
If your bicycle has toeclips or clipless pedals, practice getting in and out of the pedals. See paragraph B.4 above and Section 4.E.4.
If your bike has suspension, familiarize yourself with how the suspension responds to brake application and rider weight shifts. See paragraph B.6 above and Section 4.F.
Practice shifting the gears (see Section 4.D). Remember to never move the shifter while pedaling
backward, nor pedal backwards immediately after having moved the shifter. This could jam the
chain and cause serious damage to the bicycle.
Check out the handling and response of the bike; and check the comfort.
If you have any questions, or if you feel anything about the bike is not as it should be, consult
your dealer before your next ride.

2. Safety
А. The Basics

i

WARNING: Many states require specific safety devices. It is your responsibility to familiarize yourself with the laws of the state where you ride and to comply with all applicable laws,
including properly equipping yourself and your bike as the law requires.
Observe all local bicycle laws and regulations. Observe regulations about bicycle lighting, licensing of bicycles, riding on sidewalks, laws regulating bike path and trail use, helmet laws,
child carrier laws, special bicycle traffic laws. It’s your responsibility to
know and obey the laws.
1. Always wear a cycling helmet which meets the latest certification standards and is appropriate for the type of riding you do. Always follow the
helmet manufacturer’s instructions for fit, use and care of your helmet. Most
serious bicycle injuries involve head injuries which might have been avoided
if the rider had worn an appropriate helmet.

i

WARNING: Failure to wear a helmet when riding may result in serious
injury or death.
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fig. 1

2. Always do the Mechanical Safety Check (Section 1.C) before you get on a bike.
Fig.1
3. Be thoroughly familiar with the controls of your bicycle: brakes (Section 4.C.); pedals (Section
4.E.); shifting (Section 4.D.)
4. Be careful to keep body parts and other objects away from the sharp teeth of chainrings, the
moving chain, the turning pedals and cranks, and the spinning wheels of your bicycle.
5. Always wear:
•
Shoes that will stay on your feet and will grip the pedals. Make sure that shoe laces cannot
get into moving parts, and never ride barefoot or in sandals.
•
Bright, visible clothing that is not so loose that it can be tangled in the bicycle or snagged
by objects at the side of the road or trail.
•
Protective eyewear, to protect against airborne dirt, dust and bugs — tinted when the sun
is bright, clear when it’s not.
6. Don’t jump with your bike. Jumping a bike, particularly a BMX or mountain bike, can be fun;
but it can put huge and unpredictable stress on the bicycle and its components.  Riders who insist
on jumping their bikes risk serious damage, to their bicycles as well as to themselves. Before you
attempt to jump, do stunt riding or race with your bike, read and understand Section 2.F.
7. Ride at a speed appropriate for conditions. Increased speed means higher risk.

1. You are sharing the road or the path with others — motorists, pedestrians and other cyclists.
Respect their rights.
2. Ride defensively. Always assume that others do not see you.
3. Look ahead, and be ready to avoid:
•
Vehicles slowing or turning, entering the road or your lane ahead of you, or coming up
behind you.
•
Parked car doors opening.
•
Pedestrians stepping out.
•
Children or pets playing near the road.
•
Pot holes, sewer grating, railroad tracks, expansion joints, road or sidewalk construction,
debris and other obstructions that could cause you to swerve into traffic, catch your wheel
or cause you to have an accident.
•
The many other hazards and distractions which can occur on a bicycle ride.
4. Ride in designated bike lanes, on designated bike paths or as close to the edge of the road as
possible, in the direction of traffic flow or as directed by local governing laws.
5. Stop at stop signs and traffic lights;  slow down and look both ways at street intersections.
Remember that a bicycle always loses in a collision with a motor vehicle, so be prepared to yield
even if you have the right of way.
6. Use approved hand signals for turning and stopping.
7. Never ride with headphones. They mask traffic sounds and emergency vehicle sirens, distract
you from concentrating on what’s going on around you, and their wires can tangle in the moving
parts of the bicycle, causing you to lose control.
8. Never carry a passenger, unless it is a small child wearing an approved helmet and secured in
a correctly mounted child carrier or a child-carrying trailer.
9. Never carry anything which obstructs your vision or your complete control of the bicycle, or
which could become entangled in the moving parts of the bicycle.
10. Never hitch a ride by holding on to another vehicle.
11. Don’t do stunts, wheelies or jumps. If you intend to do stunts, wheelies, jumps or go racing
with your bike despite our advice not to, read Section 2.F, Downhill, Stunt or Competition Biking,
now. Think carefully about your skills before deciding to take the large risks that go with this
kind of riding.
12. Don’t weave through traffic or make any moves that may surprise people with whom you are
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B. Riding Safety

sharing the road.
13. Observe and yield the right of way.
14. Never ride your bicycle while under the influence of alcohol or drugs.
15. If possible, avoid riding in bad weather, when visibility is obscured, at dawn, dusk or in the
dark, or when extremely tired. Each of these conditions increases the risk of accident.

C. Off Road Safety

We recommend that children not ride on rough terrain unless they are accompanied by an
adult.
1. The variable conditions and hazards of off-road riding require close attention and specific
skills. Start slowly on easier terrain and build up your skills. If your bike has suspension, the increased speed you may develop also increases your risk of losing control and falling. Get to know
how to handle your bike safely before trying increased speed or more difficult terrain.
2. Wear safety gear appropriate to the kind of riding you plan to do.
3. Don’t ride alone in remote areas. Even when riding with others, make sure that someone
knows where you’re going and when you expect to be back.
4. Always take along some kind of identification, so that people know who you are in case of an
accident; and take along a couple of dollars in cash for a candy bar, a cool drink or an emergency
phone call.
5. Yield right of way to pedestrians and animals. Ride in a way that does not frighten or endanger
them, and give them enough room so that their unexpected moves don’t endanger you.
6. Be prepared. If something goes wrong while you’re riding off-road, help may not be close.  
7. Before you attempt to jump, do stunt riding or race with your bike, read and understand Section 2.F.
Off Road respect
Obey the local laws regulating where and how you can ride off-road, and respect private property. You may be sharing the trail with others — hikers, equestrians, other cyclists. Respect their
rights. Stay on the designated trail. Don’t contribute to erosion by riding in mud or with unnecessary sliding. Don’t disturb the ecosystem by cutting your own trail or shortcut through vegetation
or streams. It is your responsibility to minimize your impact on the environment. Leave things as
you found them; and always take out everything you brought in.

D. Wet Weather Riding

i

WARNING: Wet weather impairs traction, braking and visibility, both for the bicyclist and
for other vehicles sharing the road. The risk of an accident is dramatically increased in wet
conditions.
Under wet conditions, the stopping power of your brakes (as well as the brakes of other vehicles
sharing the road) is dramatically reduced and your tires don’t grip nearly as well. This makes it
harder to control speed and easier to lose control. To make sure that you can slow down and stop
safely in wet conditions, ride more slowly and apply your brakes earlier and more gradually than
you would under normal, dry conditions.  See also Section 4.C.

E. Night Riding
Riding a bicycle at night is many times more dangerous than riding during the day. A bicyclist is
very difficult for motorists and pedestrians to see. Therefore, children should never ride at dawn,
at dusk or at night.  Adults who chose to accept the greatly increased risk of riding at dawn, at
dusk or at night need to take extra care both riding and choosing specialized equipment which
helps reduce that risk. Consult your dealer about night riding safety equipment.
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i

WARNING: Reflectors are not a substitute for required lights. Riding at dawn, at dusk,
at night or at other times of poor visibility without an adequate bicycle lighting system and
without reflectors is dangerous and may result in serious injury or death.
Bicycle reflectors are designed to pick up and reflect car lights and street lights in a way that may
help you to be seen and recognized as a moving bicyclist.

i

CAUTION: Check reflectors and their mounting brackets regularly to make sure that they
are clean, straight, unbroken and securely mounted. Have your dealer replace damaged
reflectors and straighten or tighten any that are bent or loose.
The mounting brackets of front and rear reflectors are often designed as brake straddle cable
safety catches which prevent the straddle cable from catching on the tire tread if the cable
jumps out of its yoke or breaks.

i

WARNING: Do not remove the front or rear reflectors or reflector
brackets from your bicycle. They are an integral part of the bicycle’s safety system.
Removing the reflectors may reduce your visibility to others using the roadway. Being struck
by other vehicles may result in serious injury or death.
The reflector brackets may protect you from the brake straddle cable catching on the tire in
the event of brake cable failure. If a brake straddle cable catches on the tire, it can cause
the wheel to stop suddenly, causing you to loose control and fall.

English

If you choose to ride under conditions of poor visibility, check and be sure you comply with all
local laws about night riding, and take the following strongly recommended additional precautions:
•
Purchase and install battery or generator powered head and tail lights which meet all regulatory requirements and provide adequate visibility.
•
Wear light colored, reflective clothing and accessories, such as a reflective vest, reflective
arm and leg bands, reflective stripes on your helmet, flashing lights attached to your body
and/or your bicycle ... Any reflective device or light source that moves will help you get the
attention of approaching motorists, pedestrians and other traffic.
•
Make sure your clothing or anything you may be carrying on the bicycle does not obstruct a
reflector or light.
•
Make sure that your bicycle is equipped with correctly positioned and securely mounted
reflectors. While riding at dawn, at dusk or at night:
•
Ride slowly.
•
Avoid dark areas and areas of heavy or fast-moving traffic.
•
Avoid road hazards.
•
If possible, ride on familiar routes. If riding in traffic:
•
Be predictable. Ride so that drivers can see you and predict your movements.
•
Be alert. Ride defensively and expect the unexpected.
•
If you plan to ride in traffic often, ask your dealer about traffic safety classes or a good book
on bicycle traffic safety.

F. Extreme, stunt or competition riding

Whether you call it Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Jumping, Stunt Riding,
Racing or something else: by engaging in this sort of extreme, aggressive riding you voluntarily
assume an increased risk of injury or death.
Not all bicycles are designed for these types of riding, and those that are may not be suitable
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for all types of aggressive riding. Check with your dealer or the bicycle’s manufacturer about the
suitability of your bicycle before engaging in extreme riding.
When riding fast down hill, you can reach speeds seen on motorcycles, and therefore face similar
hazards and risks. Have your bicycle and equipment carefully inspected by a qualified mechanic
and be sure it is in perfect condition. Consult with expert riders and race officials on conditions
and equipment advisable at the site where you plan to ride. Wear appropriate safety gear, including an approved full face helmet, full finger gloves, and body armor. Ultimately, it is your
responsibility to have proper equipment and to be familiar with course conditions.

i

WARNING: Although many catalogs, advertisements and articles about bicycling depict
riders engaged in extreme riding, this activity is extremely dangerous, increases your risk of
injury or death, and increases the severity of any injury. Remember that the action depicted
is being performed by professionals with many years of training and experience. Know your
limits and always wear a helmet and other appropriate safety gear. Even with state-of-the-art
protective safety gear, you could be seriously injured or killed when jumping, stunt riding,
riding downhill at speed or in competition.

i CAUTION: Bicycles and bicycle parts have limitations with regard to strength and integrity, and this type of riding can exceed those limitations.

We recommend against this type of riding because of the increased risks; but if you choose to
take the risk, at least:
•
Take lessons from a competent instructor first
•
Start with easy learning exercises and slowly develop your skills before trying more difficult
or dangerous riding
•
Do stunts, jumping, racing or fast downhill riding only in areas designated for this type of
riding
•
Wear a full face helmet, safety pads and other safety gear
•
Understand and recognize that the stresses imposed on your bike by this kind of activity may
break or damage parts of the bicycle and void the warranty
•
Take your bicycle to your dealer if anything breaks or bends. Do not ride your bicycle when
any part is damaged.
If you ride downhill at speed, do stunt riding or ride in competition, know the limits of your skill
and experience. Ultimately, avoiding injury is your responsibility.

G.Changing Components or Adding Accessories

There are many components and accessories available to enhance the comfort, performance and
appearance of your bicycle. However, if you change components or add accessories, you do so at
your own risk. The bicycle’s manufacturer may not have tested that component or accessory for
compatibility, reliability or safety on your bicycle. Before installing any component or accessory,
including a different size tire, make sure that it is compatible with your bicycle by checking with
your dealer. Be sure to read, understand and follow the instructions that accompany the products
you purchase for your bicycle. See also Appendix A p. 33.

i

WARNING: Failure to confirm compatibility, properly install, operate and maintain any
component or accessory can result in serious injury or death.

i

CAUTION: Changing the components on your bike may void the warranty. Refer to your
warranty, and check with your dealer before changing the components on your bike.
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3. Fit
Note: Correct fit is an essential element of bicycling safety, performance and comfort. Making the adjustments to your bicycle which result in correct fit for your body and riding
conditions requires experience, skill and special tools. Always have tour dealer make the
adjustments on your bicycle; or, if you have the experience, skill and tools, have your dealer
check your work before riding.

i

WARNING: If your bicycle does not fit properly, you may loose
control and fall. If your new bike doesn’t fit, ask your dealer to
exchange it before you ride it.

A. Standover height

Standover height is the basic element of bike fit (see fig. 2). It is the
distance from the ground to the top of the bicycle’s frame at that
point where your crotch is when straddling the bike. To check for correct standover height, straddle the bike while wearing the kind of
shoes in which you’ll be riding, and bounce vigorously on your heels. If
your crotch touches the frame, the bike is too big for you. Don’t even
ride the bike around the block. A bike which you ride only on paved
fig. 2
surfaces and never take off-road should give you a minimum standover
height clearance of two inches (5 cm). A bike that you’ll ride on unpaved surfaces should give you
a minimum of three inches (7.5 cm) of standover height clearance. And a bike that you’ll use off
road should give you four inches (10 cm) or more of clearance.

i

WARNING: If you plan to use your bike for jumping or stunt riding, read Section 2.F again.

Correct saddle adjustment is an important factor in getting the most
performance and comfort from your bicycle. If the saddle position is
not comfortable for you, see your dealer.
The saddle can be adjusted in three directions:
1. Up and down adjustment. To check for correct saddle height (fig.
3):
•
Sit on the saddle;
fig. 3
•
Place one heel on a pedal;
•
Rotate the crank until the pedal with your heel on it is in the down
position and the crank arm is parallel to the seat tube.
If your leg is not completely straight, your saddle height needs to be
adjusted. If your hips must rock for the heel to reach the pedal, the
saddle is too high. If your leg is bent at the knee with your heel on the
pedal, the saddle is too low.
Once the saddle is at the correct height, make sure that the seatpost
does not project from the frame beyond its “Minimum Insertion” or
“Maximum Extension” mark  (fig. 4).
If your bike has an interrupted seat tube, as is the case on some bikes
fig. 4
with rear suspension, you must also make sure that the seat post is far
enough into the frame so that you can touch it through the bottom of the interrupted seat tube
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B. Saddle position

with the tip of your finger without inserting your finger beyond its first
knuckle (see fig. 5).

i

WARNING: If your seat post projects from the frame beyond the
Minimum Insertion or Maximum Extension mark (see fig. 4) or you
cannot touch the bottom of the seat post through the bottom of the
interrupted seat tube with the tip of your finger without inserting
your finger beyond its first knuckle (see fig. 5), the seat post may
break, which could cause you to lose control and fall.
1. Front and back adjustment. The saddle can be adjusted forward or
back to help you get the optimal position on the bike. Ask your dealer
fig. 5
to set the saddle for your optimal riding position and to show you how
to make this adjustment.
2. Saddle angle adjustment.  Most people prefer a horizontal saddle; but some riders like the
saddle nose angled up or down just a little. Your dealer can adjust saddle angle or teach you
how to do it.
Small changes in saddle position can have a substantial effect on performance and comfort. To
find your best saddle position, make only one adjustment at a time.

i

WARNING: After any saddle adjustment, be sure that the saddle adjusting mechanism is
properly tightened before riding. A loose saddle clamp or seat post binder can cause damage
to the seat post, or can cause you to lose control and fall. A correctly tightened saddle adjusting mechanism will allow no saddle movement in any direction. Periodically check to make
sure that the saddle adjusting mechanism is properly tightened.
If, in spite of carefully adjusting the saddle height, tilt and fore-and-aft position, your saddle is
still uncomfortable, you may need a different saddle design. Saddles, like people, come in many
different shapes, sizes and resilience. Your dealer can help you select a saddle which, when correctly adjusted for your body and riding style, will be comfortable.

i WARNING: Some people have claimed that extended riding with a saddle which is incor-

rectly adjusted or which does not support your pelvic area correctly can cause short-term or
long-term injury to nerves and blood vessels, or even impotence. If your saddle causes you
pain, numbness or other discomfort, listen to your body and stop riding until you see your
dealer about saddle adjustment or a different saddle.

C. Handlebar height and angle

Your bike is equipped with a “threadless” stem, which clamps on to the outside of the steerer
tube. Your dealer may be able to change handlebar height by moving height adjustment spacers
from below the stem to above the stem, or vice versa. Otherwise, you’ll have to get a stem of
different length or rise. Consult your dealer. Do not attempt to do this yourself, as it requires
special knowledge.

i

WARNING: On some bicycles, changing the stem or stem height can affect the tension
of the front brake cable, locking the front brake or creating excess cable slack which can
make the front brake inoperable. If the front brake pads move in towards the wheel rim or
out away from the wheel rim when the stem or stem height is changed, the brakes must be
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correctly adjusted before you ride the bicycle.
Your dealer can also change the angle of the handlebar or bar end extensions.

i

WARNING: An insufficiently tightened stem binder bolt, handlebar binder bolt or bar
end extension clamping bolt may compromise steering action, which could cause you to
lose control and fall. Place the front wheel of the bicycle between your legs and attempt to
twist the handlebar/stem assembly. If you can twist the stem in relation to the front wheel,
turn the handlebars in relation to the stem, or turn the bar end extensions in relation to the
handlebar, the bolts are insufficiently tightened.

D. Control position adjustments

The angle of the brake and shift control levers and their position on the handlebars can be
changed. Ask your dealer to make the adjustments for you.

E. Brake reach

Many bikes have brake levers which can be adjusted for reach. If you have small hands or find it
difficult to squeeze the brake levers, your dealer can either adjust the reach or fit shorter reach
brake levers.
WARNING: The shorter the brake lever reach, the more critical it is to have correctly adjusted brakes, so that full braking power can be applied within available brake lever travel.
Brake lever travel insufficient to apply full braking power can result in loss of control, which
may result in serious injury or death.

4. Tech
It’s important to your safety, performance and enjoyment to understand how things work on your
bicycle. We urge you to ask your dealer how to do the things described in this section before you
attempt them yourself, and that you have your dealer check your work before you ride the bike.
If you have even the slightest doubt as to whether you understand something in this section of
the Manual, talk to your dealer. See also Appendix A p. 32.

A. Wheels
NOTE: If you have a mountain bike equipped with through axle front or rear wheels, make
sure that your dealer has given you the manufacturer’s instructions, and follow those when
installing or removing a through axle wheel. If you don’t know what a through axle is, ask
your dealer.
1. Wheel Quick Release
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WARNING: Riding with an improperly adjusted wheel quick release can allow the wheel
to wobble or fall off the bicycle, which can cause serious injury or death. Therefore, it is
essential that you:
1. Ask your dealer to help you make sure you know how to install and remove your wheels
safely.
2. Understand and apply the correct technique for clamping your wheel in place with a quick
release.

3. Each time, before you ride the bike, check that the wheel is securely clamped.
The wheel quick release uses a cam action to clamp the bike’s wheel in place (see fig. 6).
Because of its adjustable nature, it is critical that you understand how it works, how to use it
properly, and how much force you need to apply to secure the wheel.

fig. 6

i WARNING: The full force of the cam action is needed to clamp the wheel securely. Holding the nut with one hand and turning the lever like a wing nut with the other hand until
everything is as tight as you can get it will not clamp the wheel safely in the dropouts.

a. Adjusting the quick release mechanism
The wheel hub is clamped in place by the force of the quick release cam pushing against one
dropout and pulling the tension adjusting nut, by way of the skewer, against the other dropout.
The amount of clamping force is controlled by the tension adjusting nut. Turning the tension
adjusting nut clockwise while keeping the cam lever from rotating increases clamping force;
turning it counterclockwise while keeping the cam lever from rotating reduces clamping force.
Less than half a turn of the tension adjusting nut can make the difference between safe clamping
force and unsafe clamping force.  
b. Front Wheel Secondary Retention Devices
Most bicycles have front forks which utilize a secondary wheel retention device to reduce the risk
of the wheel  disengaging from the fork if the quick release is incorrectly adjusted. Secondary
retention devices are not a substitute for correct quick release adjustment.
Secondary retention devices are typically molded, cast or machined into the outer faces of the
front fork dropouts and are designed to prevent axles with slightly loose quick releases to move
freely out of the dropouts.

i

WARNING: Secondary retention devices are not a substitute for correct quick release
adjustment. Failure to properly adjust the quick release mechanism can cause the wheel
to wobble or disengage, which could cause you to loose control and fall, resulting in serious
injury or death.
2. Removing and Installing Quick Release Wheels
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a. Removing a Quick Release Front Wheel

i

CAUTION: If your bike has a disc front
brake, exercise care in touching it. Discs
have sharp edges and can get very hot
during use.
(1) If your bike has rim brakes, disengage
the brake’s quick-release mechanism to
increase the clearance between the tire
and the brake pads (See Section 4.C fig.
11 through 15).
(2) Move the wheel’s quick-release lever
from the locked or CLOSED position to the
OPEN position (figs. 7a & b).
(3) If your front fork does not have a secfig. 7a & 7b
ondary retention device go to step (5).
(4) If your front fork has a clip-on type secondary retention device, disengage it and go to step
(5). If your front fork has an integral secondary retention device, loosen the tension adjusting nut
enough to allow removing the wheel; then go to the next step.
(5) Raise the front wheel a few inches off the ground and tap the top of the wheel with the palm
of your hand to release the wheel from the front fork.
b. Installing a Quick Release Front Wheel

i

CAUTION: If your bike is equipped with disk brakes, be careful not to damage the disk,
caliper or brake pads when re-inserting the disk into the caliper. Never activate a disk brake’s
control lever unless the disk is correctly inserted in the caliper. See also Section 4.C.

i

WARNING: Securely clamping the wheel takes considerable force. If you can fully close
the quick release without wrapping your fingers around the fork blade for leverage, and the
lever does not leave a clear imprint in the palm of your hand, the tension is insufficient.
Open the lever, turn the tension adjusting nut clockwise a quarter turn, then try again.
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(1) Move the quick-release lever so that it curves away from the wheel (fig. 7b). This is the OPEN
position.
(2) With the steering fork facing forward, insert the wheel between the fork blades so that the
axle seats firmly at the top of the slots which are at the tips of the fork blades — the fork dropouts. The quick-release lever should be on the left side of the bicycle (fig.7a & b).  If your bike
has a clip-on type secondary retention device, engage it.
(3) Holding the quick-release lever in the OPEN position with your right hand, tighten the tension
adjusting nut with your left hand until it is finger tight against the fork dropout (fig. 6).
(4) While pushing the wheel firmly to the top of the slots in the fork dropouts, and at the same
time centering the wheel rim in the fork, move the quick-release lever upwards and swing it
into the CLOSED position (fig. 6 & 7a).  The lever should now be parallel to the fork blade and
curved toward the wheel. To apply enough clamping force, you should have to wrap your fingers
around the fork blade for leverage, and the lever should leave a clear imprint in the palm of
your hand.

(5) If the lever cannot be pushed all the way to a position parallel to the fork blade, return the
lever to the OPEN position. Then turn the tension adjusting nut counterclockwise one-quarter
turn and try tightening the lever again.
(6) Re-engage the brake quick-release mechanism to restore correct brake pad-to-rim clearance;
spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the brake pads; then
squeeze the brake lever and make sure that the brakes are operating correctly.
c. Removing a Quick Release Rear Wheel
(1) Shift the rear derailleur to high gear (the smallest, outermost
rear sprocket).
(2) If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick release
mechanism to increase the clearance between the wheel rim and
the brake pads (see Section 4.C, figs 11 through 15).
(3) Pull the derailleur body back with your right hand.
(4) Move the quick-release lever to the OPEN position (fig. 7b).
(5) Lift the rear wheel off the ground a few inches and, with the
derailleur still pulled back, push the wheel forward and down until
it comes out of the rear dropouts.

fig. 8

d. Installing a Quick Release Rear Wheel
NOTE: If your bike is equipped with disk brakes, be careful not to damage the disk, caliper or
brake pads when re-inserting the disk into the caliper. Never activate a disk brake’s control
lever unless the disk is correctly inserted in the caliper.
(1) Make sure that the rear derailleur is still in its outermost, high gear, position.
(2) Pull the derailleur body back with your right hand.
(3) Move the quick-release lever to the OPEN position (see fig. 6). The lever should be on the side
of the wheel opposite the derailleur and freewheel sprockets.
(4) Put the chain on top of the smallest freewheel sprocket. Then, insert the wheel up and back
into the frame dropouts and pull it all the way in to the dropouts.
(5) Tighten the quick-release adjusting nut until it is finger tight against the frame dropout; then
swing the lever toward the front of the bike until it is parallel to the frame’s chainstay or seatstay  
and is curved toward the wheel (fig. 7a & fig. 8). To apply enough clamping force, you should
have to wrap your fingers around a frame tube for leverage, and the lever should leave a clear
imprint in the palm of your hand.

i

WARNING: Securely clamping the wheel takes considerable force. If you can fully close
the quick release without wrapping your fingers around the seatstay or chainstay for leverage, and the lever does not leave a clear imprint in the palm of your hand, the tension is
insufficient. Open the lever; turn the tension adjusting nut clockwise a quarter turn; then
try again.
The rear wheel must be secured to the bicycle frame with sufficient force so that it cannot
be pulled forward by the chain, even under the greatest pedaling force. If the wheel moves
under pedaling force, the tire can touch the frame, which can cause you to loose control
and fall.
(6) If the lever cannot be pushed all the way to a position parallel to the chainstay or seatstay
tube, return the lever to the OPEN position. Then turn the adjusting nut counterclockwise onequarter turn and try tightening again.
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(7) Re-engage the brake quick-release mechanism to restore correct brake pad-to-rim clearance;
spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the brake pads; then
squeeze the brake lever and make sure that the brakes are operating correctly.
3. Removing and Installing Bolt-On Wheels
a. Removing a Bolt-On Front Wheel
(1) If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick-release
mechanism to increase the clearance between the tire and the brake
pads (see Section 4.C, figs. 11 through 15).
(2) Using a correct size wrench, loosen the two axle nuts.
(3) If your front fork has an integral secondary retention device, loosen the axle nuts enough to allow wheel removal; then go to the next
step.
(4) Raise the front wheel a few inches off the ground and tap the top
of the wheel with the palm of your hand to knock the wheel out of
the fork ends.

fig. 9

b.  Installing a Bolt-On Front Wheel
(1) With the steering fork facing forward, insert the wheel between the fork blades so that the
axle seats firmly at the top of the slots which are at the tips of the fork blades. The axle nut
washers should be on the outside, between the fork blade and the axle nut. If your bike has a
clip-on type secondary retention device, engage it.
(2) While pushing the wheel firmly to the top of the slots in the fork dropouts, and at the same
time centering the wheel rim in the fork, use the correct size wrench to tighten the axle nuts
enough so that the wheel stays in place; then use a wrench on each nut simultaneously to tighten
the nuts as tight as you can.  
(3) Re-engage the brake quick-release mechanism to restore correct brake pad-to-rim clearance;
spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the brake pads; then
squeeze the brake lever and make sure that the brakes are operating correctly.
c. Removing a Bolt-On Rear Wheel

i

(1) If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quickrelease mechanism to open the clearance between the tire
and the brake pads (see Section 4.C, figs. 11 through 15).
(2) Shift the rear derailleur to high gear (the smallest rear
sprocket) and pull the derailleur body back with your right
hand.
(3) Using the correct size   wrench, loosen the two axle
nuts.
(4) Lift the rear wheel off the ground a few inches and,
with the derailleur still pulled back, push the wheel forward and down until it comes out of the rear dropouts.

English

WARNING: If your bike is equipped with an internal gear rear hub, do not attempt to remove
the rear wheel. The removal and re-installation of internal gear hubs require special knowledge.
Incorrect removal or assembly can result in hub failure,
which can cause you to lose control and fall.

fig. 10
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d. Installing a Bolt-On Rear Wheel
(1) Shift the rear derailleur to its outermost position and pull the derailleur body back with your
right hand.
(2) Put the chain on to the smallest sprocket.  Then, insert the wheel into the frame dropouts and
pull it up and back completely in to the dropouts. The axle nut washers should be on the outside,
between the frame and the axle nut.
(3) Using the correct size wrench, tighten the axle nuts enough so that the wheel stays in place;
then use a wrench on each nut simultaneously to tighten the nuts as tight as you can.
(4) Push the rear derailleur back into position.
(5) Re-engage the brake quick-release mechanism to restore correct brake pad-to-rim clearance;
spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the brake pads; then
squeeze the brake lever and make sure that the brakes are operating correctly.

B. Seatpost Quick Release
Some bikes are equipped with a quick-release seat post binder.   The seatpost quick-release
binder works exactly like the wheel quick-release (Section 4.A.1)  While a quick release looks like
a long bolt with a lever on one end and a nut on the other, the quick release uses a cam action
to firmly clamp the seat post (see fig. 6).

i

WARNING:  Riding with an improperly tightened seat post can allow the saddle to turn or
move and cause you to lose control and fall. Therefore:
1. Ask your dealer to help you make sure you know how to correctly clamp your seat post.
2. Understand and apply the correct technique for clamping your seat post quick release.
3. Before you ride the bike, first check that the seatpost is securely clamped.
Adjusting the seatpost quick release mechanism
The action of the quick release cam squeezes the seat collar around the seat post to hold the seat
post securely in place. The amount of clamping force is controlled by the tension adjusting nut.
Turning the tension adjusting nut clockwise while keeping the cam lever from rotating increases
clamping force; turning it counterclockwise while keeping the cam lever from rotating reduces
clamping force.  Less than half a turn of the tension adjusting nut can make the difference between safe and unsafe clamping force.  

i WARNING: The full force of the cam action is needed to clamp the seatpost securely. Holding
the nut with one hand and turning the lever like a wing nut with the other hand until everything
is as tight as you can get it will not clamp the seatpost safely.

i

WARNING: If you can fully close the quick release without wrapping your fingers around the
seat post or a frame tube for leverage, and the lever does not leave a clear imprint in the palm
of your hand, the tension is insufficient. Open the lever; turn the tension adjusting nut clockwise
a quarter turn; then try again.

C. Brakes

i WARNING:

1.
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Riding with improperly adjusted brakes or worn brake pads is dangerous and can result

3.

4.
5.

in serious injury or death.
Applying brakes too hard or too suddenly can lock up a wheel,
which could cause you to lose control and fall. Sudden or
excessive application of the front brake may pitch the rider
over the handlebars, which may result in serious injury or
death.
Some bicycle brakes, such as disc brakes (fig. 11) and linearpull brakes (fig. 12), are extremely powerful. Take extra care
in becoming familiar with these brakes and exercise particular care when using them.
Disc brakes can get extremely hot with extended use. Be
careful not to touch a disc brake until it has had plenty of
time to cool.
See the brake manufacturer’s instructions for operation and
care of your brakes. If you do not have the manufacturer’s
instructions, see your dealer or contact the brake manufacturer.

1. Brake controls and features
It’s very important to your safety that you learn and remember which
brake lever controls which brake on your bike.
Make sure that your hands can reach and squeeze the brake levers
comfortably. If your hands are too small to operate the levers comfortably, consult your dealer before riding the bike. The lever reach
may be adjustable, or you may need a different brake lever design.
Most brakes have some form of quick-release mechanism to allow the
brake pads to clear the tire when a wheel is removed or reinstalled.
When the brake quick release is in the open position, the brakes are
inoperative. Ask your dealer to make sure that you understand the
way the brake quick release works on your bike (see figs. 11, 12, 13,
14 & 15) and cheack each time to make sure both brakes works correctly before you get on the bike.
2. How brakes work
The braking action of a bicycle is a function of the friction between
the brake surfaces – usually the brake pads and the wheel rim. To
make sure that you have maximum friction available, keep your
wheel rims and brake pads clean and free of dirt, lubricants, waxes
or polishes.
Brakes are designed to control your speed, not just to stop the bike.
Maximum braking force for each wheel occurs at the point just before the wheel “locks up” (stops rotating) and starts to skid. Once
the tire skids, you actually lose most of your stopping force and
all directional control. You need to practice slowing and stopping
smoothly without locking up a wheel. The technique is called progressive brake modulation. Instead of jerking the brake lever to the
position where you think you’ll generate appropriate braking force,
squeeze the lever, progressively increasing the braking force. If you
feel the wheel begin to lock up, release pressure just a little to keep
the wheel rotating just short of lockup. It’s important to develop a
feel for the amount of brake lever pressure required for each wheel
at different speeds and on different surfaces. To better understand

fig. 11

fig. 12

fig. 13

fig. 14
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2.

fig. 15
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this, experiment a little by walking your bike and applying different amounts of pressure to each
brake lever, until the wheel locks.
When you apply one or both brakes, the bike begins to slow, but your body wants to continue at
the speed at which it was going. This causes a transfer of weight to the front wheel (or, under
heavy braking, around the front wheel hub, which could send you flying over the handlebars).
A wheel with more weight on it will accept greater brake pressure before lockup; a wheel with
less weight will lock up with less brake pressure. So, as you apply brakes and your weight is
transferred forward, you need to shift your body toward the rear of the bike, to transfer weight
back on to the rear wheel; and at the same time, you need to both decrease rear braking and
increase front braking force. This is even more important on descents, because descents shift
weight forward.
Two keys to effective speed control and safe stopping are controlling wheel lockup and weight
transfer. This weight transfer is even more pronounced if your bike has a front suspension fork.
Front suspension “dips” under braking, increasing the weight transfer (see also Section 4.F).
Practice braking and weight transfer techniques where there is no traffic or other hazards and
distractions.
Everything changes when you ride on loose surfaces or in wet weather. Tire adhesion is reduced,
so the wheels have less cornering and braking traction and can lock up with less brake force.
Moisture or dirt on the brake pads reduces their ability to grip. The way to maintain control on
loose or wet surfaces is to go more slowly to begin with.
D. Shifting gears
Your multi-speed bicycle will have a derailleur drivetrain (see 2. below), an internal gear hub
drivetrain (see 3. below) or, in some special cases, a combination of the two.
1. How a derailleur drivetrain works
If your bicycle has a derailleur drivetrain, the gear-changing mechanism will have:
•
a rear cassette or freewheel sprocket cluster
•
a rear derailleur
•
usually a front derailleur
•
one or two shifters
•
one, two or three front sprockets called chainrings
•
a drive chain
a. Shifting Gears
There are several different types and styles of shifting controls: levers, twist grips, triggers,
combination shift/brake controls and push-buttons. Ask your dealer to explain the type of shifting controls that are on your bike, and to show you how they work.
The vocabulary of shifting can be pretty confusing. A downshift is a shift to a “lower” or “slower”
gear, one which is easier to pedal. An upshift is a shift to a “higher” or “faster”, harder to pedal
gear. What’s confusing is that what’s happening at the front derailleur is the opposite of what’s
happening at the rear derailleur (for details, read the instructions on Shifting the Rear Derailleur
and Shifting the Front Derailleur below). For example, you can select a gear which will make
pedaling easier on a hill (make a  downshift) in one of two ways: shift the chain down the gear
“steps” to a smaller gear at the front, or up the gear “steps” to a larger gear at the rear. So,
at the rear gear cluster, what is called a downshift looks like an upshift. The way to keep things
straight is to remember that shifting the chain in towards the centerline of the bike is for accelerating and climbing and is called a downshift. Moving the chain our away from the centerline
of the bike is for speed and is called an upshift.
Whether upshifting or downshifting, the bicycle derailleur system design requires that the drive
chain be moving forward and be under at least some tension. A derailleur will shift only if you
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are pedaling forward.

i CAUTION: Never move the shifter while pedaling backward, nor pedal backwards imme-

diately after having moved the shifter. This could jam the chain and cause serious damage
to the bicycle.
b. Shifting the Rear Derailleur
The rear derailleur is controlled by the right shifter.
The function of the rear derailleur is to move the drive
chain from one gear sprocket to another. The smaller
sprockets on the gear cluster produce higher gear ratios.
Pedaling in the higher gears requires greater pedaling effort, but takes you a greater distance with each revolution
of the pedal cranks. The larger sprockets produce lower
gear ratios. Using them requires less pedaling effort, but
takes you a shorter distance with each pedal crank revolution. Moving the chain from a smaller sprocket of the gear
cluster to a larger sprocket results in a downshift. Moving the chain from a larger sprocket to a smaller sprocket
results in an upshift. In order for the derailleur to move
the chain from one sprocket to another, the rider must be
pedaling forward.

c. Shifting the Front Derailleur
The front derailleur, which is controlled by the left shifter,
shifts the chain between the larger and smaller chainrings.
Shifting the chain onto a smaller chainring makes pedaling
easier (a downshift). Shifting to a larger chainring makes
pedaling harder (an upshift).
fig. 16
d. Which gear should I be in?
The combination of largest rear and smallest front gears (fig. 16) is for the steepest hills. The
smallest rear and largest front combination is for the greatest speed. It is not necessary to shift
gears in sequence. Instead, find the “starting gear” which is right for your level of ability – a gear
which is hard enough for quick acceleration but easy enough to let you start from a stop without wobbling – and experiment with upshifting and downshifting to get a feel for different gear
combinations. At first, practice shifting where there are no obstacles, hazards or other traffic,
until you’ve built up your confidence. Learn to anticipate the need to shift, and shift to a lower
gear before the hill gets too steep. If you have difficulties with shifting, the problem could be
mechanical adjustment. See your dealer for help.

i

2. How an internal gear hub drivetrain works
If your bicycle has an internal gear hub drivetrain, the gear changing mechanism will consist of:
•
a 3, 5, 7, 8 or possibly 12 speed internal gear hub
•
one, or sometimes two shifters
•
one or two control cables
•
one front sprocket called a chainring
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WARNING: Never shift a derailleur onto the largest or the smallest sprocket if the derailleur is not shifting smoothly. The derailleur may be out of adjustment and the chain could
jam, causing you to lose control and fall.

•

a drive chain

a. Shifting internal gear hub gears
Shifting with an internal gear hub drivetrain is simply a matter of moving the shifter to the indicated position for the desired gear. After you have moved the shifter to the gear position of your
choice, ease the pressure on the pedals for an instant to allow the hub to complete the shift.
b. Which gear should I be in?
The numerically lowest gear (1) is for the steepest hills. The numerically largest gear (3, 5, 7 or
12, depending on the number of speeds of your hub) is for the greatest speed.
Shifting from an easier, “slower” gear (like 1) to a harder, “faster” gear (like 2 or 3) is called an
upshift.
Shifting from a harder, “faster” gear to an easier, “slower” gear is called a downshift. It is not
necessary to shift gears in sequence. Instead, find the “starting gear” for the conditions — a gear
which is hard enough for quick acceleration but easy enough to let you start from a stop without
wobbling — and experiment with upshifting and downshifting to get a feel for the different gears.
At first, practice shifting where there are no obstacles, hazards or other traffic, until you’ve built
up your confidence. Learn to anticipate the need to shift, and shift to a lower gear before the
hill gets too steep. If you have difficulties with shifting, the problem could be mechanical adjustment. See your dealer for help.

E. Pedals
1. Toe Overlap is when your toe can touch the front wheel when you turn the handlebars to steer
while a pedal is in the forwardmost position. This is common on small-framed bicycles, and is
avoided by keeping the inside pedal up and the outside pedal down when making sharp turns. On
any bicycle, this technique will also prevent the inside pedal from striking the ground in a turn.

i

WARNING: Toe Overlap could cause you to lose control and fall. Ask your dealer to help
you determine if the combination of frame size, crank arm length, pedal design and shoes
you will use results in pedal overlap. Whether you have overlap or not, you must keep the
inside pedal up and the outside pedal down when making sharp turns.
2. Some bicycles come equipped with pedals that have sharp and potentially dangerous surfaces.
These surfaces are designed to add safety by increasing grip between the rider’s shoe and the
pedal. If your bicycle has this type of high-performance pedal, you must take extra care to avoid
serious injury from the pedals’ sharp surfaces. Based on your riding style or skill level, you may
prefer a less aggressive pedal design, or chose to ride with shin pads. Your dealer can show you
a number of options and make suitable recommendations.
3. Clipless pedals (sometimes called “step-in pedals”) are another means to keep feet securely in
the correct position for maximum pedaling efficiency. They have a plate, called a “cleat,” on the
sole of the shoe, which clicks into a mating spring-loaded fixture on the pedal. They only engage
or disengage with a very specific motion which must be practiced until it becomes instinctive.
Clipless pedals require shoes and cleats which are compatible with the make and model pedal
being used.  
Many clipless pedals are designed to allow the rider to adjust the amount of force needed to
engage or disengage the foot. Follow the pedal manufacturer’s instructions, or ask your dealer
to show you how to make this adjustment. Use the easiest setting until engaging and disengaging
becomes a reflex action, but always make sure that there is sufficient tension to prevent unintended release of your foot from the pedal.
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WARNING: Clipless pedals are intended for use with shoes specifically made to fit them
and are designed to firmly keep the foot engaged with the pedal. Using shoes which do not
engage the pedals correctly is dangerous.
Practice is required to learn to engage and disengage the foot safely. Until engaging and disengaging the foot becomes a reflex action, the technique requires concentration which can distract
your attention and cause you to lose control and fall. Practice engaging and disengaging clipless
pedals in a place where there are no obstacles, hazards or  traffic; and be sure to follow the
pedal manufacturer’s setup and service instructions. If you do not have the manufacturer’s instructions, see your dealer or contact the manufacturer.

F. Bicycle Suspension
Many bicycles are equipped with suspension systems. There are many different types of suspension systems — too many to deal with individually in this Manual. If your bicycle has a suspension
system of any kind, be sure to read and follow the suspension manufacturer’s setup and service
instructions. If you do not have the manufacturer’s instructions, see your dealer or contact the
manufacturer.

i

WARNING: Failure to maintain, check and properly adjust the suspension system may
result in suspension malfunction, which may cause you to lose control and fall.
If your bike has suspension, the increased speed you may develop also increases your risk of
injury. For example, when braking, the front of a suspended bike dips. You could lose control
and fall if you do not have experience with this system. Learn to handle your suspension system
safely. See also Section 4.C.

i WARNING: Changing suspension adjustment can change the handling and braking char-

acteristics of your bicycle. Never change suspension adjustment unless you are thoroughly
familiar with the suspension system manufacturer’s instructions and recommendations, and
always check for changes in the handling and braking characteristics of the bicycle after a
suspension adjustment by taking a careful test ride in a hazard-free area.
Suspension can increase control and comfort by allowing the wheels to better follow the terrain.
This enhanced capability may allow you to ride faster; but you must not confuse the enhanced
capabilities of the bicycle with your own capabilities as a rider. Increasing your skill will take
time and practice. Proceed carefully until you have learned to handle the full capabilities of
your bike.

i CAUTION: Not all bicycles can be safely retrofitted with some types of suspension sysEnglish

tems. Before retrofitting a bicycle with any suspension, check with the bicycle’s manufacturer to make sure that what you want to do is compatible with the bicycle’s design.

G. Tires and Tubes
1. Tires
Bicycle tires are available in many designs and specifications, ranging from general-purpose designs to tires designed to perform best under very specific weather or terrain conditions. If, once
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you’ve gained experience with your new bike, you feel that a
different tire might better suit your riding needs, your dealer can
help you select the most appropriate design.
The size, pressure rating, and on some high-performance tires the
specific recommended use, are marked on the sidewall of the tire
(see fig. 17). The part of this information which is most important
to you is Tire Pressure.

i

WARNING: Never inflate a tire beyond the maximum pressure marked on the tire’s sidewall. Exceeding the recommended maximum pressure may blow the tire off the rim, which
could cause damage to the bike and injury to the rider and
bystanders.
The best and safest way to inflate a bicycle tire to the correct
pressure is with a bicycle pump which has a built-in pressure
gauge.
fig. 17

i WARNING: There is a safety risk in using gas station air hoses or other air compressors.

They are not made for bicycle tires. They move a large volume of air very rapidly, and will
raise the pressure in your tire very rapidly, which could cause the tube to explode.

Tire pressure is given either as maximum pressure or as a pressure range. How a tire performs under different terrain or weather conditions depends largely on tire pressure. Inflating the tire to
near its maximum recommended pressure gives the lowest rolling resistance; but also produces
the harshest ride. High pressure works best on smooth, dry pavement.
Very low pressures, at the bottom of the recommended pressure range, give the best performance on smooth, slick terrain such as hard-packed clay, and in deep, loose surfaces such as
deep, dry sand.
Tire pressure that is too low for your weight and the riding conditions can cause a puncture of
the tube by allowing the tire to deform sufficiently to pinch the inner tube between the rim and
the riding surface.

i

CAUTION: Pencil type automotive tire gauges can be inaccurate and should not be relied
upon for consistent, accurate pressure readings. Instead, use a high-quality dial gauge.
Ask your dealer to recommend the
best tire pressure for the kind of riding
you will most often do, and have the
dealer inflate your tires to that pressure. Then, check inflation as described
in Section 1.C so you’ll know how correctly inflated tires should look and feel
when you don’t have access to a gauge.
Some tires may need to be brought up
to pressure every week or two.
Some special high-performance tires
fig. 18
have unidirectional treads: their tread
pattern is designed to work better in one direction than in the other. The sidewall marking of
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a unidirectional tire will have an arrow showing the correct rotating direction. If your bike has
unidirectional tires, be sure that they are mounted to rotate in the correct direction.
2. Tire Valves
There are primarily two kinds of bicycle tube valves: the Schraeder Valve and the Presta Valve.
The bicycle pump you use must have the fitting appropriate to the valve stems on your bicycle.
The Schraeder valve (fig. 18) is like the valve on a car tire. To inflate a Schraeder valve tube,
remove the valve cap and clamp the pump fitting onto the end of the valve stem. To let air out
of a Schraeder valve, depress the pin in the end of the valve stem with the end of a key or other
appropriate object.
The Presta valve (fig. 18) has a narrower diameter and is only found on bicycle tires. To inflate
a Presta valve tube using a Presta headed bicycle pump, remove the valve cap; unscrew (counterclockwise) the valve stem lock nut, and push down on the valve stem to free it up. Then push
the pump head on the valve head, and inflate. To inflate a Presta valve with a Schraeder pump
fitting, you’ll need a Presta adapter (available at your bike shop) which screws on to the valve
stem once you’ve freed up the valve. The adapter fits into the Schraeder pump fitting. Close the
valve after inflation. To let air out of a Presta valve, open up the valve stem lock nut and depress
the valve stem.

i

WARNING: Patching a tube is an emergency repair. If you do not apply the patch correctly
or apply several patches, the tube can fail, resulting in possible tube failure, which could
cause you to loose control and fall. Replace a patched tube as soon as possible.

5. Service

i

WARNING: Technological advances have made bicycles and bicycle components more
complex, and the pace of innovation is increasing. It is impossible for this manual to provide
all information required to properly repair and/or maintain your bicycle. In order to help
minimize the chances of an accident and possible injury, it is critical that you have any repair
or maintenance which is not specifically described in this manual performed by your dealer.
Equally important is that your individual maintenance requirements will be determined by
everything from your riding style to geographic location. Consult your dealer for help in determining your maintenance requirements.

i

WARNING: Many bicycle service and repair tasks require special knowledge and tools. Do
not begin any adjustments or service on your bicycle until you have learned from your dealer
how to properly complete them. Improper adjustment or service may result in damage to the
bicycle or in an accident which can cause serious injury or death.

We recommend that you ask your dealer to check the quality of your work the first time you work
on something and before you ride the bike, just to make sure that you did everything correctly.
Since that will require the time of a mechanic, there may be a modest charge for this service.
A. Service Intervals
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If you want to learn to do major service and repair work on your bike:
1. Ask your dealer for copies of the manufacturer’s installation and service instructions for the
components on your bike, or contact the component manufacturer.
2. Ask your dealer to recommend a book on bicycle repair.
3. Ask your dealer about the availability of bicycle repair courses in your area.

Some service and maintenance can and should be performed by the owner, and require no special
tools or knowledge beyond what is presented in this manual.  
The following are examples of the type of service you should perform yourself. All other service,
maintenance and repair should be performed in a properly equipped facility by a qualified bicycle mechanic using the correct tools and procedures specified by the manufacturer.
1.

2.
3.

4.

i

Break-in Period:  Your bike will last longer and work better if you break it in before riding it
hard. Control cables and wheel spokes may stretch or “seat” when a new bike is first used
and may require readjustment by your dealer. Your Mechanical Safety Check (Section 1.C)
will help you identify some things that need readjustment. But even if everything seems fine
to you, it’s best to take your bike back to the dealer for a checkup. Dealers typically suggest
you bring the bike in for a 30 day checkup. Another way to judge when it’s time for the first
checkup is to bring the bike in after three to five hours of hard off-road use, or about 10 to
15 hours of on-road or more casual off-road use. But if you think something is wrong with
the bike, take it to your dealer before riding it again.
Before every ride: Mechanical Safety Check (Section 1.C)
After every long or hard ride:  if the bike has been exposed to water or grit; or at least
every 100 miles: Clean the bike and lightly oil the chain. Wipe off excess oil. Lubrication is
a function of climate. Talk to your dealer about the best lubricants and the recommended
lubrication frequency for your area.
After every long or hard ride or after every 10 to 20 hours of riding:
a. Squeeze the front brake and rock the bike forward and back. Everything feel solid? If
you feel a clunk with each forward or backward movement of the bike, you probably
have a loose headset. Have your dealer check it.
b. Lift the front wheel off the ground and swing it from side to side. Feel smooth? If you
feel any binding or roughness in the steering, you may have a tight headset. Have your
dealer check it.
c. Grab one pedal and rock it toward and away from the centerline of the bike; then do
the same with the other pedal. Anything feel loose?  If so, have your dealer check it.
d. Take a look at the brake pads. Starting to look worn or not hitting the wheel rim
squarely? Time to have the dealer adjust or replace them.
e. Carefully check the control cables and cable housings. Any rust? Kinks? Fraying? If so,
have your dealer replace them.
f.
Squeeze each adjoining pair of spokes on either side of each wheel between your thumb
and index finger. Do they all feel about the same? If any feel loose, have your dealer
check the wheel for tension and trueness.   
g. Check to make sure that all parts and accessories are still secure, and tighten any which
are not.
h. Check the frame, particularly in the area around all tube joints; the handlebars; the
stem; and the seatpost for any deep scratches, cracks or discoloration. These are signs
of stress-caused fatigue and indicate that a part is at the end of its useful life and needs
to be replaced. See also Appendix A.

WARNING: Like any mechanical device, a bicycle and its components are subject to wear
and stress. Different materials and mechanisms wear or fatigue from stress at different rates
and have different life cycles. If a component’s life cycle is exceeded, the component can
suddenly and catastrophically fail, causing serious injury or death to the rider. Scratches,
cracks, fraying and discoloration are signs of stress-caused fatigue and indicate that a part is
at the end of its useful life and needs to be replaced. While the materials and workmanship of
your bicycle or of individual components may be covered by a warranty for a specified period
of time by the manufacturer, this is no guarantee that the product will last the term of the
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warranty. Product life is often related to the kind of riding you do and to the treatment to
which you submit the bicycle. The bicycle’s warranty is not meant to suggest that the bicycle
cannot be broken or will last forever. It only means that the bicycle is covered subject to the
terms of the warranty. Please be sure to read Appendix A, Life expectancy of your bicycle
and its components, starting on page 33.
5.
6.

As required: If either brake lever fails the Mechanical Safety Check (Section 1.C), don’t ride
the bike. Have your dealer check the brakes.
Every 25 (hard off-road) to 50 (on-road) hours of riding: Take your bike to your dealer for a
complete checkup.

B. If your bicycle sustains an impact:
First, check yourself for injuries, and take care of them as best you can. Seek medical help if
necessary.
Next, check your bike for damage.
After any crash, take your bike to your dealer for a thorough check. See also Appendix A, Lifespan
of your bike and its components.

i

WARNING: A crash or other impact can put extraordinary stress on bicycle components,
causing them to fatigue prematurely. Components suffering from stress fatigue can fail suddenly and catastrophically, causing loss of control, serious injury or death.

Appendix A

The lifespan of your bike and its components

When the useful life of your bike or its components is over, continued use is hazardous.
Every bicycle and its component parts have a finite, limited useful life. The length of that life will
vary with the construction and materials used in the frame and components; the maintenance
and care the frame and components receive over their life; and the type and amount of use to
which the frame and components are subjected. Use in competitive events, trick riding, ramp
riding, jumping, aggressive riding, riding on severe terrain, riding in severe climates, riding with
heavy loads, commercial activities and other types of non-standard use can dramatically shorten
the life of the frame and components. Any one or a combination of these conditions may result
in an unpredictable failure.
All aspects of use being identical, lightweight bicycles and their components will usually have
a shorter life than heavier bicycles and their components. In selecting a lightweight bicycle or
components you are making a trade-off, favoring the higher performance that comes with lighter
weight over longevity. So, If you choose lightweight, high performance equipment, be sure to
have it inspected frequently.
You should have your bicycle and its components checked periodically by your dealer for indicators of stress and/or potential failure, including cracks, deformation, corrosion, paint peeling,
dents, and any other indicators of potential problems, inappropriate use or abuse. These are
important safety checks and very important to help prevent accidents, bodily injury to the rider
and shortened product life.
Today’s high-performance bicycles require frequent and careful inspection and service. In this
Appendix we try to explain some underlying material science basics and how they relate to your
bicycle. We discuss some of the trade-offs made in designing your bicycle and what you can
expect from your bicycle; and we provide important, basic guidelines on how to maintain and
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Nothing Lasts Forever, Including Your Bike.

inspect it. We cannot teach you everything you need to know to properly inspect and service your
bicycle; and that is why we repeatedly urge you to take your bicycle to your dealer for professional care and attention.
WARNING: Frequent inspection of your bike is important to your safety. Follow the Mechanical Safety Check in Section 1.C of this Manual before every ride.
Periodic, more detailed inspection of your bicycle is important. How often this more detailed
inspection is needed depends upon you.
You, the rider/owner, have control and knowledge of how often you use your bike, how hard
you use it and where you use it. Because your dealer cannot track your use, you must take
responsibility for periodically bringing your bike to your dealer for inspection and service.
Your dealer will help you decide what frequency of inspection and service is appropriate for
how and where you use your bike.
For your safety, understanding and communication with your dealer, we urge you to read
this Appendix in its entirety. The materials used to make your bike determine how and how
frequently to inspect.
Ignoring this WARNING can lead to frame, fork or other component failure, which can result
in serious injury or death.
A. Understanding metals
Steel is the traditional material for building bicycle frames. It has good characteristics, but in
high performance bicycles, steel has been largely replaced by aluminum and some titanium. The
main factor driving this change is interest by cycling enthusiasts in lighter bicycles.
Properties of Metals
Please understand that there is no simple statement that can be made that characterizes the use
of different metals for bicycles. What is true is how the metal chosen is applied is much more
important than the material alone. One must look at the way the bike is designed, tested, manufactured, supported along with the characteristics of the metal rather than seeking a simplistic
answer.
Metals vary widely in their resistance to corrosion. Steel must be protected or rust will attack
it. Aluminum and Titanium quickly develop an oxide film that protects the metal from further
corrosion. Both are therefore quite resistant to corrosion. Aluminum is not perfectly corrosion
resistant, and particular care must be used where it contacts other metals and galvanic corrosion can occur.
Metals are comparatively ductile. Ductile means bending, buckling and stretching before breaking. Generally speaking, of the common bicycle frame building materials steel is the most ductile, titanium less ductile, followed by aluminum.
Metals vary in density. Density is weight per unit of material. Steel weighs 7.8 grams/cm3 (grams
per cubic centimeter), titanium 4.5 grams/cm3, aluminum
2.75 grams/cm3. Contrast these numbers with carbon fiber composite at 1.45 grams/cm3.
Metals are subject to fatigue. With enough cycles of use, at high enough loads, metals will eventually develop cracks that lead to failure. It is very important that you read The basics of metal
fatigue below.
Let’s say you hit a curb, ditch, rock, car, another cyclist or other object. At any speed above a
fast walk, your body will continue to move forward, momentum carrying you over the front of the
bike. You cannot and will not stay on the bike, and what happens to the frame, fork and other
components is irrelevant to what happens to your body.
What should you expect from your metal frame? It depends on many complex factors, which is
why we tell you that crash worthiness cannot be a design criteria. With that important note,
we can tell you that if the impact is hard enough the fork or frame may be bent or buckled. On
a steel bike, the steel fork may be severely bent and the frame undamaged. Aluminum is less
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ductile than steel, but you can expect the fork and frame to be bent or buckled. Hit harder and
the top tube may be broken in tension and the down tube buckled. Hit harder and the top tube
may be broken, the down tube buckled and broken, leaving the head tube and fork separated
from the main triangle.
When a metal bike crashes, you will usually see some evidence of this ductility in bent, buckled
or folded metal. It is now common for the main frame to be made of metal and the fork of carbon
fiber. See Section B, Understanding composites below. The relative ductility of metals and the
lack of ductility of carbon fiber means that in a crash scenario you can expect some bending or
bucking in the metal but none in the carbon. Below some load the carbon fork may be intact even
though the frame is damaged. Above some load the carbon fork will be completely broken.
The basics of metal fatigue
Common sense tells us that nothing that is used lasts forever. The more you use something, and
the harder you use it, and the worse the conditions you use it in, the shorter its life.
Fatigue is the term used to describe accumulated damage to a part caused by repeated loading.
To cause fatigue damage, the load the part receives must be great enough. A crude, often-used
example is bending a paper clip back and forth (repeated loading) until it breaks. This simple
definition will help you understand that fatigue has nothing to do with time or age. A bicycle in
a garage does not fatigue. Fatigue happens only through use.
So what kind of “damage” are we talking about? On a microscopic level, a crack forms in a
highly stressed area. As the load is repeatedly applied, the crack grows. At some point the crack
becomes visible to the naked eye. Eventually it becomes so large that the part is too weak to
carry the load that it could carry without the crack. At that point there can be a complete and
immediate failure of the part.
One can design a part that is so strong that fatigue life is nearly infinite. This requires a lot of
material and a lot of weight. Any structure that must be light and strong will have a finite fatigue life. Aircraft, race cars, motorcycles all have parts with finite fatigue lives. If you wanted
a bicycle with an infinite fatigue life, it would weigh far more than any bicycle sold today. So we
all make a tradeoff: the wonderful, lightweight performance we want requires that we inspect
the structure.
A few things to think about
ONCE A CRACKS STARTS IT CAN GROW AND SIMPLE RULE 1 : If you find crack, replace the
GROW FAST. Think about the crack as forming a part.
pathway to failure. This means that any crack
is potentially dangerous and will only become
more dangerous.
CORROSION SPEEDS DAMAGE. Cracks grow SIMPLE RULE 2 : Clean your bike, lubricate
more quickly when they are in a corrosive envi- your bike, protect your bike from salt, reronment. Think about the corrosive solution as move any salt as soon as you can.
further weakening and extending the crack.

English

STAINS AND DISCOLORATION CAN OCCUR NEAR SIMPLE RULE 3 : Inspect and investigate
A CRACK. Such staining may be a warning sign any staining to see if it is associated with a
that a crack exists.
crack.
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SIGNIFICANT SCRATCHES, GOUGES, DENTS OR
SIMPLE RULE 4 : Do not scratch, gouge or
SCORING CREATE STARTING POINTS FOR score any surface. If you do, pay frequent atCRACKS. Think about the cut surface as a fo- tention to this area or replace the part.
cal point for stress (in fact engineers call such
areas “stress risers,” areas where the stress is
increased). Perhaps you have seen glass cut?
Recall how the glass was scored and then broke
on the scored line.
SOME CRACKS (particularly larger ones) MAY
MAKE CREAKING NOISE AS YOU RIDE. Think
about such a noise as a serious warning signal.
Note that a well-maintained bicycle will be
very quiet and free of creaks and squeaks.

SIMPLE RULE 5 : Investigate and find the
source of any noise. It may not a be a crack,
but whatever is causing the noise should be
fixed promptly.

In most cases a fatigue crack is not a defect. It is a sign that the part has been worn out, a sign
the part has reached the end of its useful life. When your car tires wear down to the point that
the tread bars are contacting the road, those tires are not defective. Those tires are worn out
and the tread bar says “time for replacement.” When a metal part shows a fatigue crack, it is
worn out. The crack says “time for replacement.”
Fatigue Is Not A Perfectly Predictable Science
Fatigue is not a perfectly predictable science, but here are some general factors to help you and
your dealer determine how often your bicycle should be inspected. The more you fit the “shorten
product life” profile, the more frequent your need to inspect. The more you fit the “lengthen
product life” profile, the less frequent your need to inspect.
Factors that shorten product life:
•
Hard, harsh riding style
•
“Hits,” crashes, jumps, other “shots” to
bike
•
High mileage
•
Higher body weight
•
Stronger, more fit, more aggressive rider
•
Corrosive environment (wet, salt air, winter road salt, accumulated sweat)
•
Presence of abrasive mud, dirt, sand, soil
in riding environment

Factors that lengthen product life:
•
Smooth, fluid riding style
•
No “hits,” crashes, jumps, other “shots”
to bike
•
Low mileage
•
Lower body weight
•
Less aggressive rider
•
Non-corrosive environment (dry, saltfree air)
•
Clean riding environment

WARNING: Do not ride a bicycle or component with any crack, bulge or dent, even a small
one. Riding a cracked frame, fork or component could lead to complete failure, with risk of
serious injury or death.
B. Understanding composites
All riders must understand a fundamental reality of composites. Composite materials constructed
of carbon fibers are strong and light, but when crashed or overloaded, carbon fibers do not bend,
they break.
What Are Composites?
The term “composites” refers to the fact that a part or parts are made up of different components or materials. You’ve heard the term “carbon fiber bike.” This really means “composite
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bike.”
Carbon fiber composites are typically a strong, light fiber in a matrix of plastic, molded to form
a shape. Carbon composites are light relative to metals. Steel weighs 7.8 grams/cm3 (grams per
cubic centimeter), titanium 4.5 grams/ cm3, aluminum 2.75 grams/cm3. Contrast these numbers
with carbon fiber composite at 1.45 grams/cm3.
The composites with the best strength-to-weight ratios are made of carbon fiber in a matrix
of epoxy plastic. The epoxy matrix bonds the carbon fibers together, transfers load to other
fibers, and provides a smooth outer surface. The carbon fibers are the “skeleton” that carries
the load.
Why Are Composites Used?
Unlike metals, which have uniform properties in all directions (engineers call this isotropic),
carbon fibers can be placed in specific orientations to optimize the structure for particular loads.
The choice of where to place the carbon fibers gives engineers a powerful tool to create strong,
light bicycles. Engineers may also orient fibers to suit other goals such as comfort and vibration
damping.
Carbon fiber composites are very corrosion resistant, much more so than most metals. Think
about carbon fiber or fiberglass boats.
Carbon fiber materials have a very high strength-to-weight ratio.
What Are The Limits Of Composites?
Well designed “composite” or carbon fiber bicycles and components have long fatigue lives, usually better than their metal equivalents.
While fatigue life is an advantage of carbon fiber, you must still regularly inspect your carbon
fiber frame, fork, or components.  
Carbon fiber composites are not ductile. Once a carbon structure is overloaded, it will not bend;
it will break.  At and near the break, there will be rough, sharp edges and maybe delamination of
carbon fiber or carbon fiber fabric layers. There will be no bending, buckling, or stretching.

Inspection of Composite Frame, Fork, and Components
Cracks:
Inspect for cracks, broken, or splintered areas. Any crack is serious. Do not ride any bicycle or
component that has a crack of any size.
Delamination:
Delamination is serious damage. Composites are made from layers of fabric. Delamination means
that the layers of fabric are no longer bonded together. Do not ride any bicycle or component
that has any delamination. These are some delamination clues:
•
A cloudy or white area. This kind of area looks different from the ordinary undamaged areas.
Undamaged areas will look glassy, shiny, or “deep,” as if one was looking into a clear liquid.
Delaminated areas will look opaque and cloudy.
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If You Hit Something Or Have A Crash, What Can You Expect From Your Carbon Fiber Bike?
Let’s say you hit a curb, ditch, rock, car, other cyclist or other object. At any speed above a fast
walk, your body will continue to move forward, the momentum carrying you over the front of
the bike. You cannot and will not stay on the bike and what happens to the frame fork and other
components is irrelevant to what happens to your body.
What should you expect from your carbon frame? It depends on many complex factors, which is
why we tell you that crash worthiness cannot be a design criteria. With that important note, we
can tell you that if the impact is hard enough, the fork or frame may be completely broken. Note
the significant difference in behavior between carbon and metal. See Section 2. A, Understanding
metals in this Appendix. Even if the carbon frame was twice as strong as a metal frame, once the
carbon frame is overloaded it will not bend, it will break completely.

•

Bulging or deformed shape. If delamination occurs, the surface shape may change. The
surface may have a bump, a bulge, soft spot, or not be smooth and fair.
•
A difference in sound when tapping the surface. If you gently tap the surface of an undamaged composite you will hear a consistent sound, usually a hard, sharp sound. If you then tap
a delaminated area, you will hear a different sound, usually duller, less sharp.
Unusual Noises:
Either a crack or delamination can cause creaking noises while riding. Think about such a noise
as a serious warning signal. A well maintained bicycle will be very quiet and free of creaks and
squeaks. Investigate and find the source of any noise. It may not be a crack or delamination, but
whatever is causing the noise must be fixed before riding.
WARNING: Do not ride a bicycle or component with any delamination or crack. Riding a delaminated or cracked frame, fork or other component could lead to complete failure, with
risk of serious injury or death.
C. Understanding components
It is often necessary to remove and disassemble components in order to properly and carefully
inspect them. This is a job for a professional bicycle mechanic with the special tools, skills and
experience to inspect and service today’s high-tech high-performance bicycles and their components.
Aftermarket “Super Light” components
Think carefully about your rider profile as outlined above. The more you fit the “shorten product
life” profile, the more you must question the use of super light components. The more you fit
the “lengthen product life” profile, the more likely it is that lighter components may be suitable
for you. Discuss your needs and your profile very honestly with your dealer. Take these choices
seriously and understand that you are responsible for the changes.
A useful slogan to discuss with your dealer if you contemplate changing components is “Strong,
Light, Cheap – pick two.”
Original Equipment components
Bicycle and component manufacturers tests the fatigue life of the components that are original
equipment on your bike. This means that they have met test criteria and have reasonable fatigue
life. It does not mean that the original components will last forever. They won’t.

About your dealer
Whether you’re new to cycling or an experienced pro, RAM Bikes’ extensive and knowledgeable network of retailers ensures expert repair and service to help keep your RAM bike running
smoothly.  And when you need accessories, you can be sure your local RAM Bikes dealer will have
just what you’re looking for in the right size and for your type of riding.
Your RAM bicycle meets today’s highest standards of quality, but it still needs care and maintenance on a regular basis. Take advantage of your local dealer’s experience and knowledge. If you
have questions or concerns about your bicycle, consult your dealer immediately. You can also find
additional maintenance information and suggested scheduled service in this manual.
All major repairs and adjustments to your bicycle should be done by professional cycling retailer.
To find the location of your nearest RAM Bikes authorized retailer, write us or visit our website.
Happy cycling!  
RAM Bikes
www.ram-bikes.com
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Гаранционна информация / Warranty information

PLACE BIKE STICKER HERE
ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ОТ КОЛЕЛОТО ТУК

ГАРАНЦИОННА КАРТА

WARRANTY

РЕГИСТРИРАЙТЕ СВОЯТА ГАРАНЦИЯ НА WWW.RAM-BIKES.COM
REGISTER YOUR WARRANTY AT WWW.RAM-BIKES.COM

BG Този стикер съдържа цялата информация, необходима за гаранционното обслужване на
вашия велосипед. Моля, запазете тази страница.
EN This sticker contains all the information needed for the warranty service of your bicycle.
Please, preserve this page.
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Гаранционни условия
RAM Bikes поема отговорност относно правилното функциониране на продадените велосипеди и рамки и предоставя безплатно сервизно обслужване при възникване на гаранционни
дефекти в посочения гаранционен срок, считан от датата на закупуването на стоката.
За гаранционни дефекти се считат всички повреди в рамките на гаранционния срок, дължащи се на фабрични дефекти на компонентите или заводски грешки при сглобяването на
продаваните продукти. За гаранционни дефекти не се считат нередности възникнали в следствие на падане, нормално износване на велосипедните компоненти (верига и зъбчатки, лагери и движения, гуми, спирачни накладки, уплътнения и втулки и т.н.), неправилна и/или
нередовна поддръжка от страна на потребителя, неоторизиран монтаж и/или сервизиране,
монтиране на вилка неотговаряща на спецификациите, посочени от RAM Bikes.
Гаранцията отпада при използване на закупеното оборудване извън определеното от производителя предназначение и в случаите дефинирани като „малтретиране”. Тази гаранция е
валидна единствено за оригиналния собственик.
Планинското колоездене е потенциално опасен спорт и е препоръчителна употребата на
защитна екипировка. RAM Bikes не поема отговорност за каквито и да е щети и наранявания,
възникнали при употребата на закупените продукти.

Warranty
RAM Bikes will take responsibility for the correct functioning of the bike(s) or frame(s) sold and
will offer free warranty service or replacement in the event of a warranty defect for the extent
of the specified warranty period, considered from the date of purchase.
As warranty defects are considered all malfunctions, that occur because of manufacturing defects or factory assembly errors.
As warranty defects are not considered malfunctions, that occur in the event of a crash, normal
wear and tear of bike parts (chain, chainrings and sprockets, bearings, tires, brake pads, seals
and bushings etc..), incorrect and/or irregular maintainance by the owner, unauthorized (dis)assembly and/or servicing and using a fork that does not match the recommendations, specified by
RAM Bikes. The warranty is considered void if any of the equipment has been abused or otherwise
used outside of it’s intended application, specified by the manufacturer. The warranty is valid
for the original owner only.
Mountain biking is a potentialy dangerous sport and we recommend the use of protective gear.
RAM Bikes will not take responsibility for whatever damage or injuries, sustained during the use
of the bicycle.
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