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KERÉKPÁR ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A könnyebb szállítás érdekében a kerékpár részben szétszerelt állaptoban kerül kiszállításra. Az alábbi utasítások bemutatják a kerékpár összeszerelésének és 
előkészítésének helyes módját.

 
A kerékpár összeállításához a következő eszközökre lesz szükség: 
- lapos kulcsok: 8, 10, 13, 15 imbusz kulcsok: 4, 5, 6 
- csavarhúzó, kereszt, réselt 

1. Nyissa ki a csomagolódobozt (VIGYÁZZ AZ ÉLES KAPCSOKRA !!!), 
vegye ki a kerékpárt a csomagolásból, majd vegye ki a tasakot a teljes 
tartozékkészlettel. 

   A felszerelés a következő elemeket tartalmazza:

 
5. Ezután lazítsa meg a szár első csavarját, és állítsa a kormánykerék 
megfelelő helyzetét a vízszintes síkba, majd húzza meg ismét a 
kormánykerék vízszintes beállításának csavarját.. 

- pedálok - 1 
- nyereg - 2 
- ülésoszlop - 3 
- csengő - 4 

- első lámpatartó - 5 
- első lámpa - 6 
- hátsó lámpa - 7 
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6.  Kapcsolja ki az első féket úgy, hogy kinyitja a sznorkel hegyét az összekötő 
keretből. 
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2. Miután kivette a kerékpárt a csomagolásból, távolítsa el a 
védőelemeket, a rögzítő szalagokat, a kerék tengelyvédő tárcsáit és a 
villa keresztlécét. 

 

 
3.  Fordítsa el az első villát szállítási helyzetből üzem közbeni helyzetbe. 

Szállítási helyzet Használja a pozíciót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Helyezze a szárat a keret nyílásába, különös figyelmet fordítva a szár 
maximális meghosszabbításának mutatójára (a száron szaggatott függőleges 
vonalak).VIGYÁZAT !!! Miután felülről imbuszcsavarral meghúzta a konzolt, a 
maximális meghosszabbítás jelzője nem lesz látható. 

 
 
 

 
7. Rögzítse az első sárvédőt a fényszórótartóval a villácsavarral az első 
villához, majd az első villa alsó részén található csavarokkal rögzítse az első 
sárvédő tartóit (rudakat) az első villához. 

 

  

8. Helyezze az első kereket az első villára az első fékkarok 
középpontjába. 

 

  
9. Rögzítse az első kereket anyákkal, különös figyelmet fordítva az alátétek 
helyes helyzetére, amelyek a kereket kicsúszás ellen rögzítik a 
rögzítőcsavarok fellazulása esetén. VIGYÁZAT !!! A rögzítő alátétek fülét a 
villa megfelelő lyukaiba kell tenni. 
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10. Kapcsolja be az első féket úgy, hogy a sznorkel hegyét behelyezi az  

összekötő keretbe. 15. Umieścić Helyezze a nyeregtartót (igát) a tartóra, és állítsa be helyesen 

 döntse meg a nyerget vízszintes síkban, majd húzza meg a nyeregtartót az                           
anyákkal a tartó mindkét oldalán  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Állítsa be az első fékkarok helyzetét az állítócsavarok segítségével 
annak érdekében, hogy a fékbetétek optimális helyzetbe kerüljenek az első 
kerékperemhez képest 

 
 
 
 

 
      Jobb beállító csavar

 
 
 

16. Csavarja be a pedálokat nagyon szorosan (40 Nm) a tengely végén 
lévő jelöléseknek megfelelően: 

 
R - jobb pedál (forduljon jobbra az óramutató járásával megegyező irányba) 
L -  bal pedál (csavarja balra az óramutató járásával ellentétes irányba) 

 

JOBB pedál - kerékpáros jobb oldalára kerül. 

Bal beállító csavar BAL pedál - kerékpáros bal oldalára kerül. 
 

VIGYÁZAT !!! A túl kevés meghúzás vagy a hátracsavarozás (jobbról balra és 
fordítva) károsíthatja a menetet, amelyre a gyártói garancia nem vonatkozik.

 
 
 

12. Csatlakoztassa az elülső lámpát a tartóhoz egy csavarral, és távolítsa 
el a piros csíkot, amely megvédi az elemeket a lemerüléstől. 

 

 
13. Csatlakoztassa a hátsó lámpát a csomagtartó hátsó részén lévő 
tartóhoz csavarokkal, és távolítsa el a piros csíkot, amely megvédi az 
elemeket a lemerüléstől. 

 

  
14.  Helyezze be az ülésoszlopot a keret nyílásába, különös figyelmet fordítva 
az ülésoszlop maximális meghosszabbításának jelzőjére (az ülésoszlop 
szaggatott függőleges vonalai). VIGYÁZAT !!! A konzol meghúzásakor a 
maximális meghosszabbítás jelzője nem látható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Szerelje fel a csengőt a kormányra. Lazítsa meg és szorítsa meg a 
szorítócsavart. Ezután nyissa ki a tartóelemet, és helyezze a harangot a 
kormányra. Helyezze vissza a csavart az ajtócsengő tartójába, és húzza meg 
csavarhúzóval. 

 

18. Az összeszerelés befejezése után ellenőrizze az összes kerékpárelem 
megfelelő meghúzását. Ellenőrizze azt is, hogy a kormány megfelelően meg 
van-e húzva, ha leszorítja a kereket a lábai között, és erősen oldalra mozgatja 
a kormányt. Ha a kormánykerék a kerékhez képest mozog, ellenőrizze az 
összes csavaros csatlakozást. 

 

VIGYÁZAT 
A fenti szerelési kézikönyv egyes kerékpáralkatrészeinek megjelenése csak 
tájékoztató jellegű, és a megvásárolt kerékpármodelltől függően az egyes 

alkatrészek megjelenése és alakja eltérő lehet. 


