řídítka
Následující informace platí pro modely řídítek vyrobených z karbonu a ze slitin hliníku. Tyto instrukce pojednávají o jejich správné
montáži, používání a údržbě. Před použitím si, prosím, tyto instrukce pročtěte a dodržujte je.
UPOZORNĚNÍ: NEŽ VYJEDETE, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD!
• Než vyjedete, dvakrát překontrolujte, že šrouby jsou dotaženy podle předepsaných utahovacích hodnot.
• Poté, co brzdové páky, řadící páčky a rohy upevníte k řídítkům, již s nimi nekruťte, abyste nepoškrábali povrchovou vrstvu a nenamáhali materiál.
• Za vyznačenou čarou karbonová řídítka řezáním nezkracujte; pokud budete karbonová řídítka řezat, nepoužívejte pak rohy; pokud byste je použili, může
dojít ke zranění nebo k úmrtí.
• Pokud si nejste jistí správným nastavením polohy řídítek, poraďte se s odborníkem.
• Řídítka vyžadují neustálou údržbu.
• Po nárazu, nehodě nebo po jiných nepříznivých účincích nechte řídítka překontrolovat profesionálním mechanikem jízdních kol.
• Pokud tyto instrukce nebudete dodržovat, nebo pokud nenamontujete řídítka správně, může se stát, že se řídítka uvolní nebo zlomí, což může způsobit
nehodu, vážné zranění nebo smrt.
• Při jízdě na kole vždy používejte cyklistickou přilbu a dodržujte pravidla silničního provozu.
• Při jízdě za snížené viditelnosti vždy používejte řádnou přední a zadní svítilnu.
• Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správnosti používání nových řídítek, kontaktujte vašeho místního prodejce crankbrothers nebo přímo distributora
značky crankbrothers pro ČR, společnost Progress Cycle, a. s.

ZA TOUTO ČAROU
UŽ NEŘEŽTE

REFERENČNÍ ČÁRY
PRO UMÍSTĚNÍ PÁČEK
BRZD A ŘAZENÍ

V OBLASTI UPNUTÍ
NEPOUŽÍVEJTE
MAZACÍ PROSTŘEDKY

REFERENČNÍ ČÁRY
PRO UMÍSTĚNÍ PÁČEK
BRZD A ŘAZENÍ

ZA TOUTO ČAROU
UŽ NEŘEŽTE

POKUD ZKRÁTÍTE KARBONOVÁ ŘÍDÍTKA,
NEPOUŽÍVEJTE ROHY.

MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

ÚDRŽBA

Dříve než začnete s montáží, ujistěte se, že řídítka a představec mají shodný
upínací průměr. Ohledně určení utahovacích hodnot a síly pro upnutí řídítek
nahlédněte do příručky vašeho výrobce představce.

Řídítka čistěte pravidelně vlhkým hadříkem. Pravidelně kontrolujte upínací
šrouby, abyste se ujistili, že jsou dotaženy podle předepsaných utahovacích
hodnot. Ujistěte se o tom po najetí prvních cca 200 kilometrů od doby montáže
a pokračujte v kontrole upínacích šroubů po celou dobu životnosti řídítek.

Pokud se rozhodnete zúžit řídítka řezáním, neřežte je za vyznačenou čarou
na řídítkách. Než budete karbonová řídítka zkracovat, poraďte se nejprve
s profesionálním mechanikem jízdních kol.
POKUD BUDETE KARBONOVÁ ŘÍDÍTKA ŘEZAT, NEPOUŽÍVEJTE UŽ PAK ROHY.

1 Upínací plochy řídítek a představce vyčistěte měkkým hadříkem
napuštěným malým množstvím čistého lihu.
2 Nasuňte upínací část představce na střed upínací části řídítek tak, aby
řídítka vyčnívala rovnoměrně na obě strany. Pokud se vám bude zdát, že
řídítka nepasují přesně, požádejte profesionálního mechanika, aby zkontroloval kompatibilitu.
3 Šrouby pro upnutí utáhněte mírně tak, aby se řídítka sice nemohla volně
otáčet, ale aby jimi šlo snadno posunovat, až budete seřizovat řídítka
do polohy, která vám bude vyhovovat. V ideálním případě, když bude
vaše zápěstí uvolněné, lokty se nebudou vytáčet ven. Ujistěte se dvakrát,
že představec je umístěn přesně na střed řídítek.
4 Až si nastavíte vhodnou polohu řídítek, dotáhněte upínací část řídítek
podle instrukcí výrobce představce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Firma crankbrothers poskytuje u svých řídítek záruku na výrobní vady po dobu 2 let od data koupě.
Paragon Vám poslouží jako potvrzení nároku na záruku. Kontaktujte vždy svého prodejce. Záruka se
omezuje na opravu a výměnu produktu. Prodejce rozhodne po dohodě se zástupcem crankbrothers
firmou Progress Cycle, a. s. v zákonem stanoveném termínu, buď o opravě nebo výměně vadných
částí. Záruka se nevztahuje na vady zaviněné chybami jezdce.
Výrobce: crankbrothers
310 Broadway; Laguna Beach, CA 92651; USA
www.crankbrothers.com
Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika;  + 420 241 771 181-2
www.progresscycle.cz
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riadidlá
Nasledujúce informácie platia pre modely riadidiel vyrobených z karbónu a zo zliatin hliníku. tieto inštrukcie pojenávajú o ich
správnej montáži, používaní a údržbe. Pred použitím si, prosím, tieto inštrukcie prečítajte a dodružujte ich.
UPOZORNENIE: KÝM VYRAZÍTE, PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCI TEXT!
• Kým vyrazíte, dvakrát prekontrolujte, že skrutky sú dotiahnuté podľa predpísaných uťahovacích hodnôt.
• Potom, ako brzdové páky, radiace páčky a rohy upevníte k riadidlám, netočte nimi, aby ste nepoškrabali povrchovú vrstvu a nenamáhali materiál.
• Za vyznačenou čiarou karbónové riadidlá neskracujte; pokiaľ budete karbónové riadidlá rezať, nepoužívajte rohy; pokiaľ by ste ich použili, mohlo by dôjsť
k zraneniu alebo úmrtiu.
• Pokiaľ si nie ste istý správnym nastavením polohy riadidiel, poraďte sa s odborníkom.
• Riadidlá vyžadujú neustálu údržbu.
• Po náraze, nehode alebo po iných nežiadúcich účinkoch nechajte riadidlá prekontrolovať profesionálnym mechanikom bicyklov.
• Pokiaľ nebudete dodržovať tieto inštrukcie, alebo nenamontujete riadidlá správne, môže sa stať, že sa riadidlá uvoľnia alebo zlomia, čo môže spôsobiť
nehodu, vážne zranenie alebo smrť.
• Pri jazde na bicykli vždy používajte cyklistickú prilbu a dodržujte pravidlá cestnej premávky.
• Pri jazde za zníženej viditeľnosti vždy používjte riadne predné a zadné svetlo.
• Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o správnosti používania nových riadidiel, kontaktujte vášho miestneho predajcu crankbrothers alebo priamo distribútora
značky crankbrothers pre SR, spoločnosť Progress Cycle, a. s.

ZA TOUTO ČIAROU
UŽ NEREŽTE

REFERENČNÉ ČIARY
PRE UMIESTNENIE PÁČIEK
BŔZD A RADENIA

V OBLASTI UPNUTIA
NEPOUŽÍVAJTE MAZACIE
PROSTRIEDKY

REFERENČNÉ ČIARY
PRE UMIESTNENIE PÁČIEK
BŔZD A RADENIA

ZA TOUTO ČIAROU
UŽ NEREŽTE

POKUD ZKRÁTÍTE KARBONOVÁ ŘÍDÍTKA,
NEPOUŽÍVEJTE ROHY.

MONTÁŽ RIADIDIEL

ÚDRŽBA

Skôr ako začnete s montážou riadidiel, uistite sa, že riadidlá a predstavec
majú zhodný upínací priemer. Ohľadne určenia uťahovacích hodnôt a sily pre
upnutie riadidiel nahliadnite do príručky výrobcu predstavca.

Riadidlá pravidelne čistite vlhkou handrou. Pravidelne kontrolujte upínacie
skrutky, aby ste sa uistili, že sú dotiahnuté podľa predpísaných uťahovacích
hodnôt. Uistite sa o tom po najazdení prvých cca 200 km od doby montáže
a pokračujte v kontrole upínacích skrutiek po celú dobu životnosti riadidiel.

Pokiaľ sa rozhodnete zúžiť riadidlá rezaním, nerežte ich za vyznačenou čiarou
na riadidlách. Kým budete karbónové riadidlá skracovať, poraďte sa najskôr
s profesionálnym mechanikom bicyklov.
AK BUDETE KARBÓNOVÉ RIADIDLÁ REZAŤ, V TOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE ROHY.

1 Upínacie plochy riadidiel a predstavca vyčistite mäkkou handrou napustenou malým množstvom čistého liehu.
2 Nasuňte upínaciu časť predstavca na stred upínacej časti riadidiel tak, aby
riadidlá vyčnievali rovnomerne na obe strany. Pokiaľ sa vám bude zdať,
že riadidlá nepasujú presne, požiadajte profesionálneho mechanika, aby
skontroloval kompatibilitu.
3 Skrutky na upnutie mierne tak, aby sa riadidlá síce nemohli voľne otáčať,
ale aby nimi išlo ľahko posúvať, keď budete riadidlá nastavovať do polohy,
ktorá vám bude vyhovovať. V ideálnom prípade, keď bude vaše zápästie
uvoľnené, lakte sa nebudú vytáčať smerom von. Uistite sa dvakrát, že
predstavec je umiestnený presne na stred riadidiel.
4 Keď si nastavíte vhodnú polohu riadidiel, dotiahnete upínaciu časť riadidiel
podľa inštrukcií výrobcu predstavca.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Firma crankbrothers poskytuje pri svojich riadidlách záruku na výrobné vady po dobu dvoch rokov od dátumu kúpy. Reklamačný blok vám poslúži ako potvrdenie nároku na záruku. Kontaktujte
vždy svojho predajcu. Záruka sa obmedzuje na opravu a výmenu produktu. Predajca sa rozhodne
po dohode so zástupcom crankbrothers, firmou Progress Cycle, a. s., v zákonom stanovenom termíne
buď o oprave alebo výmene vadných častí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené chybami jazdca.
Výrobca: crankbrothers
310 Broadway; Laguna Beach, CA 92651; USA
www.crankbrothers.com
Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika;  + 420 241 771 181-2
www.progresscycle.cz
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