
ръководсво за
потребителя
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Ако не се чувствате уверени, че можете да извършите някоя от описаните процедури, 
моля не се колебайте да се свържете с нас или нашите дилъри за допълнителна 
информация или техническа помощ. 
За привеждане на велосипеда в експлоатация се нуждаете от комплект шестограми, 
макетен нож, гаечни ключове 13мм и 15мм, ключ за педали 15мм и динамометричен 
ключ. 
 

1. Разопаковане
Разопаковайте велосипеда внимателно, като внимавате да не нараните боята или 
компонентите на велосипеда;
2. Монтаж на кормило и лапа
Монтирайте лапата и кормилото на велосипеда, като затегнете болтовете на лапата, 
според препоръчителното от производителя усилие, отбелязано на съответния компонент 
(в порядъка на 4-6 Nm). За правилното измерване на силата използвайте динамометричен 
ключ.
При монтажа на лапата към велосипеда следвайте следната последователност на затягане 
– първо затегнете болта на тапата на лапата. След което стегнете страничните болтове на 
лапата.

Привеждане на велосипеда в експлоатационен вид

При монтиране на капачката на лапата, стягайте болтовете срещуположно, следвайки 
примерна последователност: 
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3. Монтаж на капла
При монтаж на каплата обърнете внимание на следните неща:
-ако велосипедът е с хидравлични дискови спирачки, отстранете разделителя за накладки 
като внимавате да не натиснете неволно лоста на спирачката. При натискане на лоста в 
отсъствието на диск или разделител за накладки ще доведе до слепване на накладките една 
към друга. Следствие на това няма да може да поставите диска между накладките, а оттам и 
каплата. В случай на слепване на накладките – обърнете се към сервиз.

-ако велосипедът е оборудван със спирачки тип V-brake откачете луличката от спирачките. 
Монтирайте каплата и върнете обратно луличката на мястото и.

 Неправилното монтиране луличката на спирачките може да доведе до сериозни 
наранявания на колоездача.

Ако каплата е с автомат (QR), поставете автомата на каплата и затегнете, така че усилието 
да започва под прав ъгъл на автомата; Затворете автомата, така че лоста да сочи нагоре или 
назад. 

Ако каплата е с плътна ос и гайки затегнете внимателно, като използвате гаечен ключ 15мм.
Ако каплата е с проходна ос, поставете каплата и монтирайте автомата като затегнете 
внимателно според препоръката на производителя. 
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Затворете автомата, така че лоста да сочи нагоре или назад. 

     Неправилното монтиране на каплата и автомата може да доведе до сериозни 
наранявания на колоездача.

4. Монтаж на педали
Педалите на велосипеда са обозначени на оста с L за ляв и R за десен. Десният педал се 
завива по посока на часовниковата стрелка, а левия – обратно на часовниковата стрелка. 
Препоръчително е поставянето на грес на резбата с цел предотвратяване на корозията. 
Затегнете педалите, като използвате гаечен ключ за педали 15мм. За по-добро затягане 
може да използвате задната спирачка, за да блокирате задното колело.
        Недоброто затягане на педалите може да доведе до нараняване на колоездача и щети 
по велосипеда. Щети по велосипеда, причинени от неправилен монтаж на педалите, не се 
покриват от гаранцията.

 
5. Монтаж на колче и седалка
За да монтирате колчето и седалката към велосипеда отворете автомата за седло и 
поставете колчето в седалковата тръба. Центрирайте седалката. Затворете автомата, така че 
усилието да започва, когато лостът е под прав ъгъл.
Обърнете внимание на индикацията на колчето – “Minimum insertion”, намираща се най-често 
на 4-5см от неговия край. Тази индикация показва колко максимално колчето може да бъде 
извън седалковата тръба. 
      Използването на велосипеда с колче, извадено повече от посоченото може да доведе 
до нараняване на колоездача и щети по велосипеда. Щети по велосипеда причинени от 
неправилен монтаж на колче за седло, не се покриват от гаранцията.

6. Монтаж на спомагателни колела (при детски велосипеди)
В случай, че закупения от вас модел включва в окомплектовката си спомагателни колела, 
моля следвайте стъпките:
-монтирайте колелата към крепежните рамена като използвате гаечен ключ 13мм и 
шестограм 5мм.
-монтирайте вече сглобеното спомагателно към рамката, като използвате болтовете с 
ръкохватка;
      Неправилният монтаж на спомагателните колела може да доведе до нараняване на 
колоездача и щети по велосипеда.
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Настройка

1. Налягане на гумите
Налягането на гумите пряко зависи от типа на велосипеда, модела на гумата и стила на 
каране. Измерва се в мерни единици bar или PSI, като по-често се използва отчитането в bar. 
Препоръчваме да следвате индикацията на производителя, посочена на гумите:

Също така в таблицата ще откриете обща информация за препоръчителното налягане,  
според типовете велосипеди и стила на каране. Посочените стойности са референтни и не 
са валидни за всички марки и модели гуми. 

2. Настройка на седалката
Настройка на височината на седалката
Височината на седалката пряко зависи от типа на велосипеда, както и от стила на каране. В 
общия случай след като седнете на седалката и поставите педала в най-долно положение, 
крака трябва да е в почти изпънато положение. Регулирайте височината посредством 
автомата за седло. Препоръчваме при по-агресивните дисциплини да държите седалката 
по-ниско.

-Настройка на изнасянето на седалката (offset)
Настройката на изнасянето на седалката се извършва в хоризонтално положение на 
курбелите „3 на 9“ часа. При спускане на вертикална мислена линия от върха на капачката 
на коляното, тя трябва да минава през оста на педала. Ако коляното е разположено пред 
тази линия – изместете седалката назад, като използвате болтовете на колчето за седло. 
Ако коляното е разположено зад мислената линия – изместете седалката напред. След 
преместване затегнете болтовете според оказаното усилие на колчето за седло. При 
затягане на седалката обърнете внимание тя да е напълно хоризонтална на основата.
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    Неправилното затягане на седалката може да доведе до нараняване на колоездача и 
щети по велосипеда.
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3. Настройка на ръкохватките
Ръкохватките на спирачките трябва да са настроени така, че да следват линията на ръката. 
Регулирането става чрез отпускане на болтовете на скобата. Също така ръкохватката 
на спирачката трябва да е толкова отдалечена от кормилото, че да се достига с втората 
фаланга на показалеца. 

Повечето ръкохватки позволяват регулиране, посредством регулатор или болт на 
ръкохватката

4. Настройка на окачването
Настройката на окачването се прави с цел максимално сцепление на гумите на велосипеда с 
терена, както и за максимален комфорт на колоездача. 
Основните настройки на съвременните велосипеди са твърдост, скорост на разгъване, 
компресия. 
-Настройката започва с настройка на твърдостта на окачването. За целта е необходимо 
да поставите индикаторите (гумен пръстен) в начално положение – за вилка, индикатора 
трябва да се намира в най-ниско положение, плътно до семерингите на ботушите. За 
задните амортисьори – възможно най-близо до тялото на амортисьора. В случай, че липсват 
индикатори, може да използвате кабелна връзка. Измерването започва като се качите на 
велосипеда и заемете позиция на каране. Под тежестта на колоездача окачването се сгъва, 
като това измества индикаторите. След което внимателно слизате от велосипеда и отчитате 
първоначалното сгъване на окачването (т.нар. sag). 



1514

Бъ
лг

ар
ск

и

В зависимост от различния ход на окачването, sag-a може да варира както следва:
Ход на окачването (мм) Първоначално сгъване, SAG (%)
100-130мм 15-20%
130-160мм 20-30%
160-200мм 30-35%
Важно е да имате предвид, че отчитането на първоначалното сгъване става в седнало 
положение при велосипедите за cross country, trail и enduro. При велосипедите за freeride и 
downhill отчитането става в положение на педали. Всички тези стойности са тясно свързани 
със спецификата на терена, предпочитанията на колоездача и особеностите на конкретния 
модел вилка или заден амортисьор. 

За да регулирате твърдостта е необходимо съответния компонент да разполага с настройка 
на твърдостта. При пружинните вилки и амортисьори се използва т.нар. preload (механично 
сгъване на пружината чрез регулатор). 

Също така моделите на RockShox имат допълнителна възможност за смяна на пружината 
с по-твърда или по-мека. Повече информация за тази опция може да откриете на сайта на 
производителя www.sram.com

При компонентите с въздушна пружина, твърдостта се регулира посредством промяна 
на налягането във въздушната камера на вилката или амортисьора, като се използва 
подходяща помпа за амортисьори. Използването на помпа за гуми или компресор не е 
допустимо и ще доведе до отпадане на гаранцията на съответните компоненти.
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-Настройка на скоростта на връщане (rebound)
Настройката на скоростта на връщане се използва за оптимизиране на сцеплението на 
велосипеда с терена. При наличие на такъв тип настройка, тя се извършва посредством 
регулатор, най-често оцветен в червен цвят. Препоръчваме настройката да започне от 
средно положение. Настройката се извършва чрез въртене на регулатора както следва – по 
посока на часовниковата стрелка постигаме по-бавно разгъване на окачването, а обратно 
на часовниковата стрелка – по-бързо разгъване на окачването. Практиката показва, че 
по-бързият rebound се използва при скоростни спускания с малки неравности, а по-бавният 
rebound се използва при бавни, технични спускания с по-големи неравности. 

-Настройка на компресията. 
Средните и високи класове амортисьорни вилки и задни амортисьори разполагат 
с настройка на компресията. Тази настройка предотвратява нежеланото сгъване, 
компресиране на окачването при усилия на спиране и завиване. Най-често регулаторите на 
компресията са означени в син цвят. Препоръчително е настройката да започне от средно 
положени на регулатора и да продължи по време на каране. Ако усещате, че вилката на 
велосипеда потъва прекалено при използване на предната спирачка или при завиване – 
добавете още малко компресия, като завивате регулатора по часовниковата стрелка. Ако 
усещате прекалено много натоварване в ръцете и неотзивчивост на окачването при малки 
неравности – намалете компресията, като отвиете регулатора обратно на часовниковата 
стрелка. Аналогично е и при задните амортисьори, като там най-често потъването се усеща 
при завиване с висока скорост или приземяване от по-голяма височина. 

Високите класове велосипедно окачване разполагат с допълнителни настройки като: 
настройка на скоростта на връщане в началото и края на хода на окачването (beginning/
end stroke rebound), настройка на компресията при ниско и високоскоростни усилия на 
окачването (high/low compression), платформа (floodgate), настройка на отключване и 
заключване на окачването и други. Повече информация за тези настройки може да намерите 
на официалните страници на производителите на съответните компоненти.
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Поддръжка 

1. Почистване
Правилното почистване и поддръжка е от особено значение за дълготрайната и 
безпроблемна експлоатация на велосипеда. Преди всяко каране е необходимо да почиствате 
горните тръби на вилката (стеншъните), както и буталото на задния амортисьор от прах 
и твърди частици. След забърсване със сух парцал е препоръчително да се постави 
подходяща смазка(тефлонова) в зоната на семерингите, да се сгъне няколко пъти окачването 
и след това отново да се почисти. 

След почистване на веригата, венците и ролките на дерайльора се нанася подходяща 
велосипедна смазка на веригата, докато педалите се въртят назад на свободен ход. 
Използването на машинно масло, индустриални смазки, грес е крайно непрепоръчително! 
Употребата на такъв тип смазки ще доведе до износване на системата и проблеми при 
работа на скоростната система.

Необходимо е регулярно да се почиства веригата, венците и ролките на задния дерайльор. 
Почистването се извършва с машинка за почистване на верига. При липсата на такава се 
използва обезмаслител и чист парцал.

При необходимост от цялостно почистване и измиване на велосипеда е задължително 
това да става под спокойно течаща вода. Използването на водоструйки или пароструйка 
е противопоказно за велосипеда, тъй като високото налягане прониква през уплътненията 
на лагерите, влагата се задържа вътре в лагерите и това води до корозия. Ако все пак 
използвате водоструйка за измиване на велосипеда си, моля намалете налягането до 
минимум и използвайте от не по-малко от 1 метър от велосипеда. 

  Щети причинени от неправилна поддръжка на велосипеда не се поемат от 
гаранционните условия. 
Производителите на вилки и задни амортисьори препоръчват да се извършва цялостна 
профилактика на окачването поне веднъж годишно, която включва разглобяване, почистване 
и смяна на смазващите масла. Същото се отнася за хидравлични спирачки. Необходима е 
подмяна на работната спирачна течност (DOT или минерално масло), с цел запазване на 
оптималните характеристики на спирачната система. Препоръчваме цялостна профилактика 
да се извършва в оторизиран сервиз от дилърската ни мрежа.

  Щети причинени от неквалифицирана техническа намеса не се покриват от гаранцията.
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Безопасност

• Колоездачите са участници в движението и е задължително да спазват Закона за 
движение по пътищата;

Обърнете внимание на правилното поставяне на каската.

 Препоръчителна е употребата на защитна протекция (наколенки, налакътници, 
ръкавици, протектори за тяло и врат) при каране в планински условия. 
• Според българското законодателство използването на светлоотразителна 
жилетка е задължително при движение в пътната мрежа. Препоръчителна е употребата на 
светлоотразители за велосипеда и активни светлини (фарове и задни светлини).
• Преди всяко каране обърнете внимание дали всички компоненти са изрядни – 
работят ли спирачките, затегнати ли са автоматите на каплите, лапата, колчето за седло.
• Карането без ръце, както и транспортирането на друг човек или багаж на 
велосипеда е опасно за Вас и околните.
• Съобразявайте терена според Вашите възможности. Избягвайте скокове, пресечен 
и опасен терен, изпълнение на трикове, ако не се чувствате уверени и нямате необходимите 
умения и подходящ велосипед. 
 Щетите по велосипеда, причинени от неправилна употреба или в следствие на удар не се 
поемат от гаранционните условия. 
• Карането по мокра и заледена настилка намалява сцеплението и увеличава 
спирачния път.
• Никога не карайте велосипеда под влияние на алкохол или наркотици.
• Никога не карайте велосипеда със слушалки, тъй като изолират околните шумове и 
са предпоставка за ПТП. 
• При движение в градска среда подавайте сигнал с ръка при извършване на 
маневра. При маневра на ляво, изпънете лявата ръка в страни. При маневра на дясно, 
изпънете дясната ръка в страни. При спиране – вдигнете дясната ръка вертикално нагоре.  

Толерантност

• Като участник в движението сте задължени да карате възможно най-дясно на 
пътното платно.
• Използвайте велоалеите при наличие на такива.
• Бъдете толерантни при наличие на другите участници в движението, особено към 
пешеходци.
• Съобразявайте се при каране по планински пътеки с околните, намалете скоростта, 
спрете, изчакайте при среща с туристи.
• Съдействайте на други колоездачи изпаднали в беда с инструменти, резервна част 
или техническа помощ. 
• При движение по тясна пътека пропускайте по-бързите като отбиете внимателно в 
дясно. 
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Гаранционна карта

Име на клиента ....................................................................................
Адрес ....................................................................................
   
Търговец ....................................................................................
Адрес ...................................................................................
Печат ...................................................................................
   
Модел велосипед ...................................................................................
Цвят ...................................................................................
Номер на рамка ...................................................................................
Дата на покупка ...................................................................................

Гаранционни условия
I. Общи условия
1. Гаранционният срок за всички велосипеди RAM е 2(две) години и започва да тече 
от датата на закупуване на велосипеда от клиента, посочена в гаранционната карта;
2. Гаранционно обслужване се осъществява само при наличие на коректно попълнени 
гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, 
фактура);
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект;
4. Претенции за неoкомплектованост на велосипеда се обслужват само в момента на 
неговото закупуване;
5. Гаранционно обслужване се осъществява само в оторизираните сервизи на 
доставчика;
6. Гаранцията е валидна само за първия собственик и не може да се прехвърля на 
друго лице;
7. Гаранцията не покрива ремонти, свързани с нормалното износване на 
компонентите(износване на гуми, накладки, венци, вериги и други);
8. Максимално допустимо тегло на колоездача:

II. Права на потребителя
1. Потребителят може да упражни правото си в срока, указан в гаранционната карта;
2. Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на 
потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112- 115 от Закона за защита на 
потребителите.
3. Независимо от предоставената търговска гаранция търговецът отговаря за липсата 
на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от 
Закона за защита на потребителите.
4. Клиентът има право да изиска на първо място поправка или замяна, с изключение 
на случаите, когато изпълнението на избраната от него услуга е невъзможно, или когато би 
изисквалa несъразмерно по-големи разходи от страна на търговеца, в сравнение с другата 
услуга.
5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато 
клиента не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между 
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или подходяща 
отстъпка от цената. Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената 
сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена 
замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един 
месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Клиентът не може да претендира 
за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е 
незначително.
6. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, 
търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането 
на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в 
рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от клиента.
III. Задължения на търговеца
1. При продажбата на продукта, търговецът е длъжен да предостави гаранционна 
карта, упътване за употреба, сериен номер на рамка, вилка и заден амортисьор(при наличие 
на такива), да отбележи датата на закупуване, да завери картата и да я предаде на клиента;
2. Да предостави валиден фискален документ доказващ покупко-продажбата;
3. Да предостави пълната окомплектовка на продукта по спецификация;
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IV. Предявяване на рекламация
1. Потребителят има право да предяви рекламация при търговеца, от който е закупил 
стоката;
2. Предявяването на рекламация става само при предоставяне на валидна 
гаранционна карта, валиден платежен документ и документ удостоверяващ самоличността 
на собственика. 
V. Отказ от гаранционно обслужване
1. Гаранционно обслужване не се предлага в следните случаи:
-неправилна поддръжка(използване на неподходящи инструменти, консумативи);
-инциденти, катастрофи, злополуки;
-щети, причинени от експлоатация извън предназначението на велосипеда;
-при изменения, модификации и употреба на компоненти, които не отговарят на 
производствената спецификация(амортисьорна вилка, спирачни дискове надвишаващи 
максимално допустимия размер по спецификация на рамката и др);
2. Гаранцията не покрива:
-нормално износване на компонентите в следствие експлоатация(износване на гуми, 
накладки, верига, венци, лагери);
VI.  Сервизна база
Фирма: Уан АД / RAM bikes
Адрес:  София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ильо Войвода N13
Телефон: +359 2 979 1828
E-mail:  info@ram-bikes.com


