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 A. A használat típusa 
Az alábbiakban leírt használat típusok mindegyikére sok kerékpártípus létezik. Az alábbiakban meghatározott körülményektől 
eltérő használat a kerékpár sérülését vagy balesetet idézhet elő.

Városi és 
szabadidős 

kerékpár 
Gyermekkerékpárok Terepkerékpárok Versenykerékpárok BMX

Országúti 
használatra 
tervezett 
kerékpárok 
(országút, 
kerékpárút és 
földút). Ezeket 
a kerékpárokat 
nem „terepen” és 
nem versenyeken 
való használatra 
tervezték.

Sima és 
akadályoktól 
mentes terepre, 
nem országúti 
használatra 
tervezett 
kerékpárok. Ezeket 
a kerékpárokat 
nem „terepen” és 
nem versenyeken 
való használatra 
tervezték.

Országúton 
(országút, 
kerékpárút és földút) 
és terepen való 
használatra tervezett 
kerékpárok. Ezeket 
a kerékpárokat 
nem szabályozott 
versenyeken 
való használatra 
tervezték. 

Országúti 
használatra 
tervezett 
kerékpárok. Ezeket 
a kerékpárokat 
nem „terepen” 
való használatra 
tervezték. Nem 
szabályozott 
versenyeken 
való használatra 
tervezték őket.

Országúti használatra tervezett 
kerékpárok (közút, földút 
és emelkedők). Akrobatikus 
használatra készültek, talajon vagy 
levegőben. Nem szabályozott 
versenyeken való használatra 
készültek.  
 
Két kategória van:  
-  45 kg alatti testsúlyú 

kerékpárosoknak szánt BMX.
-  BMX 45 kg fölötti testsúlyú 

kerékpárosoknak. 

B. Előkészület a használatra 
- Hogyan mérjük és állítsuk be a nyeregmagasságot a kerékpáros testalkatának megfelelően?

Megmérem magam

Elops
S (cm) Hs (cm) H (cm)

155-159 55,5

+12

160-164 58
165-169 60
170-174 62,5
175-179 64,5
180-184 67
185-190 69,5

Használati utasítás: 
Nézze meg a függelékben található táblázatot a kézikönyv végén, a 11. oldalon.

A nyereg beállítása: 
A minimális nyeregmagasság az, ami a nyereg ütközésig történő leeresztésekor és a rögzítő 
szerkezettel bekapcsolása után mérhető.

A kerékpár pontosabb 
beállításához 
látogasson el a b’Twin.
com honlapra 

S (cm) Hs (cm) Hg (cm)

16“
105-109

37,5
48,5

110-114 49
115-120 49,5

Tanulmányozom a kerékpárom 
beállítási táblázatát

Beállítom a kerékpáromat
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max.

minimális beillesztés

Helyezze bele a nyeregszárat a nyeregcsőbe. A nyeregcső magasságát a kerékpáros 
testalkatának megfelelően állítsa be. A nyeregcső legkisebb beillesztési jelzése soha ne 
látszódjon. 

A nyeregmagasság meghatározására üljön rá a kerékpárra és tegye egyik sarkát az alsó 
helyzetben lévő pedálra úgy, hogy a pedálkar párhuzamos legyen a nyeregcsővel. Amikor lába teljesen nyújtva van, az a helyes 
nyeregmagasság. 

Hogyan mérjük és állítsuk be a kormánymagasságot a kerékpáros  
testalkatának megfelelően (lásd a táblázatot a kézikönyv végén) 
Helyezze bele a kormányszárat a homlokcsőbe. Állítsa be a kormányszár 
magasságát a kerékpáros testalkatának megfelelően, a minimális 
beillesztési jelzés túllépése nélkül vagy ütközésig. 

A minimális beillesztési jelzés túllépése a termék nem megfelelő 
használatát jelenti, ami veszélyeztetheti a kerékpár használóját. 

Aheadset típusú kormányszár:  
Valamennyi szétszerelt, aheadset típusú kormányszárral rendelkező MTB és országúti kerékpár állítógyűrűkkel együtt kapható. 
Az üzletben a legmagasabb helyzetbe van állítva a kormány. Ha még ennél is magasabbra szeretné helyezni a kormányt, akkor 
magasabb kormányszárat kell választania.

Az aheadset típusú kormányszár beállítása a kerékpáron:  
A magasság csökkentéséhez megfelelő szerszámokat kell használni (a típustól függően BTR 5 vagy 6-os számú kulcsot, lásd a 
szerszámokról szóló fejezetben).  
- Teljesen csavarja ki az A jelű csavart, majd a kormányszár két B-vel jelölt csavarját.  
- Vegye ki a kormányszárat.  
- Vegyen le 1 vagy több gyűrűt.  
- Tegye vissza a kormányszárat.  
- Tegye a gyűrűket a kormányszár fölé.  
- Húzza meg az A, majd a B jelű csavarokat.

Az aheadset típusú kormányszár felszerelésének ellenőrzése:  
A kormányszár ellenőrzéséhez húzza be az első féket, és ingassa a kerékpárt előre-hátra.  
Ha kotyogást érez a homlokcsőnél, szorítsa meg jobban az A csavart.  
Második ellenőrzés: emelje fel a kerékpár elejét, és forgassa a kormányt jobbra-balra.  
Ha nehezen lehet elfordítani a kormányt, lazítsa meg az A jelű csavart.  
Ha ezek a műveletek túl bonyolultnak tűnnek, forduljon bátran az üzletben található műhelyhez.

- A fékek működése és beállítása
Minden használat előtt ellenőrizze az első és hátsó fékek működését.  
Az első féket a bal oldali fékkar irányítja (egyes országokban jobb oldali fékkar, például Indiában, Kínában és Angliában).  
A hátsó féket a jobb oldali fékkar irányítja (egyes országokban a bal oldali fékkar, például Indiában, Kínában és Angliában).  
A fék a kerékpáros biztonsága szempontjából nagyon fontos tényező.  
Minden használat előtt ellenőrzést, rendszeres karbantartást és beállítást igényelnek. 

A fékrendszert az alábbiak szerint kell beállítani:

A fékgumik
1/ Ellenőrizze, hogy a fékgumi egy vonalba essen az abroncs oldalával.

2/  Ellenőrizze a fékgumiknak az abroncstól való távolságát (ha ez 1-3 mm, akkor 
hatékony a fékezés). 

3/ A fékgumik hátsó része mindig kissé távolabb legyen a felnitől.



5

4/ Állítsa szimmetrikusra a V-fék vagy a konzolos fék kengyeleit.
Az alábbi ábra szerint egyensúlyozza ki a kengyeleket visszahúzó jobb és bal oldali rugókat:

5/ A kábelhuzal feszességének beállítása  
V-Brakes, Cantilevers vagy Roller Brake 
típusú fékek.

ALUMÍNIUMCSŐ

CSAVARHÚZÓ KISEBB 
FESZÍTÉS

FESZÍTŐRUGÓ 
BEÁLLÍTÓCSAVAR

HÁROMSZÖG

OLDALRA 
HÚZÁS

KÁBEL

ANyA 

HÚZZA MEG A 
KÁBELT

A HÁROMSZÖG 
CSAVARANyÁJA

KÁBEL

A FÉKGUMI 
CSAVARANyÁJA

NAGyOBB FESZÍTÉS

KONZOLOS FÉK

ABRONCS

Calipers típusú 
(U-) fékek 
esetében

HÚZZA MEG A KÁBELT

SZIMMETRIKUS TÁVOLSÁG

A BIZTONSÁGI 
HOROG HELyE

A fékszerkezet a kerékagy belsejében található: a féket fékkarral (dobfék) vagy pedállal (kontrafék) lehet működtetni. 
Kontrafék: a fék akkor lép működésbe, ha hátrafelé pedálozik. Akkor kell fékezni, mielőtt a pedálkar 60 fokos (1/6 fordulat) 
fordulatot tesz.  
A lánc működteti a féket. Ellenőrizze a feszességét, és azt, hogy nem tud-e leesni.  
A lánc megengedett függőleges mozgásával a „A lánc feszessége és beállítása” fejezet foglalkozik. 

6/Tárcsafék
A fékgumik a kerékagyra erősített tárcsára gyakorolnak nyomást. A nyomás intenzitását a féket kábellel vagy hidraulikus 
bowdennel összekötött kar szabályozza. Ne használja a fékkart, ha a kerék ki le van véve a vázról. 
A tárcsafék beállításához csavarja ki a féket rögzítő csavarokat, szorítsa meg teljesen a fékkart és húzza meg a féket rögzítő 
csavarokat 12 Nm nyomatékkal. 

Gyermekkerékpárokra vonatkozó figyelmeztetés
Fontos, hogy a szülők, vagy a gyermekre felügyelő személyek meggyőződjenek arról, hogy a gyerek megtanulta a 
gyermekkerékpár, és különösen a fékrendszerek biztonságos használatát. 

 C. Útmutatások a minimális nyeregmagasságról 

Városi és szabadidős 
kerékpár Gyermekkerékpár MTB kerékpár Országúti kerékpár BMX

A nyereg 
maximum 635 mm 
nyeregmagasságig 
állítható. 

A nyereg 435 mm-
nél magasabb és 
635 mm-es vagy 
annál alacsonyabb 
nyeregmagasságig 
állítható. 

A nyereg 
maximum 635 mm 
nyeregmagasságig 
állítható.

A nyereg 
maximum 635 mm 
nyeregmagasságig 
állítható

A nyereg 
maximum 435 mm 
nyeregmagasságig 
állítható.
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 D.  A felfüggesztés beállításai 
Olvassa el a villának és a felfüggesztésnek az alkatrész gyártója által előírt beállításait a www.btwin.com honlapon. 
A NEUF rendszerrel kapcsolatban olvassa el a NEUF rendszerre vonatkozó külön leírást a www.btwin.com honlapon. 
Figyelmeztetés :A teleszkópos villát és a lengéscsillapítókat a felhasználó soha nem szabad szétszerelnie.  
Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. 

 E. Ajánlások a kerékpár biztonságos használatához 
A kerékpár biztonságos használatához sisak és védőfelszerelések / jelzések viselése ajánlott. A termékeknek és használatuknak 
meg kell felelniük az előírásoknak. Esőben vagy nedves útburkolaton való használat során a láthatóság és a tapadás kisebb, a 
használónak ennek megfelelően kell a sebességét megválasztania és felkészülnie a fékezésre. Az elhasználódó alkatrészek, például 
abroncsok, fékek, gumiabroncs, kormány, meghajtórendszer állapotát a használónak minden használat előtt ellenőriznie kell, 
valamint tapasztalt szakemberrel rendszeresen átvizsgálást és karbantartást kell végeztetni. 

Figyelmeztetés : Az automata pedálok használata kényes, és meg kell szokni használatukat az esés megelőzése érdekében: 
csatolja be és csatolja le a cipőjét a pedálokról indulás előtt. A rögzítő szerkezet és a pedál közti kapcsolatot számos tényező 
befolyásolhatja, mint például a rákerült por, sár, kenőanyag, a rugó nyomása és az elhasználódás.

A cipők rögzítéseinek beállításával kapcsolatban olvassa el az alkatrész gyártója ajánlásait a  
www.btwin.com honlapon. 

Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.

Figyelmeztetés: A BMX pedálok kialakítása olyan, hogy a pedál támasztási felülete nagyobb tapadást biztosítson, mint egy 
közönséges kerékpár pedálja. Ezért a pedál támasztási felülete nagyon érdes, éles szögekkel. A kerékpárosoknak ezért megfelelő 
védőfelszereléseket kell viselniük. 

Aerodinamikus vagy egyéb hosszabbítás használata a kormányon negatív hatással lehet a kerékpáros reakcióidejére fékezés 
közben és kanyarokban. 

A gumiabroncsok felfújása, méretei, felszerelésük iránya: a gumikat a megfelelő nyomásértékre fújja fel, feltétlenül tartsa 
be a gyártó által megadott nyomástartományt, mely a gumi oldalán szerepel, mert ettől függ, mennyire áll ellen a gumi a 
kidurranásnak. A gumit az oldalán ábrázolt irányban kell felszerelni, a nyíl mutatja a forgásirányt.

Kerékpárjaink nem tömör gumiabroncsokkal vannak felszerelve. Ebben az esetben a tömör gumiabroncsok használatával 
kapcsolatban olvassa el a gyártó útmutatását, hogyan kell a tömlőt a kerékre ragasztani. 

 F. Megengedett összsúly: Kerékpáros + kerékpár + csomagok 

 G. Figyelmeztető megjegyzés a kerékpáros figyelmének felkeltésére  
       az esetleges nemzeti jogszabályi követelményekre 
A használónak be kell tartania a nemzeti előírások követelményeit akkor, ha kerékpárját országúton használja (például világítás és 
jelzések). 

 H. A kormányra, kormányszárra, nyeregre, nyeregcsőre és a kerekekre  
       vonatkozó kötőelemekre ajánlott szorítás 
A kormány, kormányszár, nyereg, nyeregcső és a kerekek helyes rögzítése érdekében ajánlott a megfelelő kulcsokat használni és az 
alábbi kerékpártípusok különböző alkatrészeire jellemző szorítónyomatékot alkalmazni (Nm-ben):  
Barend kormányvég felszerelése tilos.  
Az aerodinamikus kiegészítők felszerelése és a szükséges szorítónyomatékok ügyében tájékozódjon a külön tájékoztatóból.  
A stabilizátorok felszerelésekor tájékozódjon a gyártó által adott szerelési és beállítási tájékoztatóból.

Városi és 
szabadidős 

kerékpár
Gyermekkerékpár MTB kerékpár Országúti kerékpár BMX

Az engedélyezett 
maximális összsúly 
nem haladhatja 
meg a 100 kg-ot.

Az engedélyezett maximális 
összsúly nem haladhatja 
meg: 12"/14 " : 33 kg  
16 * : 45 kg

Az engedélyezett 
maximális összsúly 
nem haladhatja 
meg a 100 kg-ot.

Az engedélyezett 
maximális összsúly 
nem haladhatja 
meg a 100 kg-ot.

Az engedélyezett maximális 
összsúly nem haladhatja 
meg: 1. kategória 2. kategória 
60 kg: 100 kg 
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A Btwin kitámasztók nem 
alkalmasak a 12 colos Woony 
kerékpárra.

Kerékpártípus Kormányszár / 
Kormány

Kormányszár/
Villa

Nyereg / 
Nyeregcső

Nyeregcső /  
Váz

Első kerék /  
Váz

Hátsó kerék 
/ Váz

Gyermek (12’’) 14 20 Nem vonatkozik 10/12 14 8

Gyermek (14’’ és 16’’) Nem vonatkozik 20 Nem vonatkozik 10/12 22/30 22/30

Ifjúsági (20’’ és 24’’) 1 18-as csavar  
2 12-es csavar

1 21-es csavar  
2 12-es csavar 22 Gyorszár vagy  

12/14
Gyorszár vagy 

22/30
Gyorszár vagy 

22/30

BMX 10 10 16 vagy pivotal  
6 rendszer

Gyorszár vagy  
8/10 35/40 35/40

Városi és vidéki *
1 18-as csavar  
2 14-es csavar  
4 7-es csavar

1 18-as csavar  
2 12-es csavar 18 Gyorszár Gyorszár Gyorszár vagy 

22/30

Városi (Elops)
3 16 18 24 Gyorszár vagy  

8/10
Gyorszár vagy 

22/30
Gyorszár vagy 

22/305 13 227 17

Szabadidős MTB 7 7 17 RR 5,1: 24 Gyorszár vagy  
8/10 Gyorszár Gyorszár vagy 

22/30

Sport MTB 6 7 17/24 Gyorszár vagy  
8/10 Gyorszár Gyorszár

Verseny MTB 5 7 8
Gyorszár vagy  

8/10  
5/7 karbon váz

Gyorszár Gyorszár

Országúti Sport / 
erőnlét 6 6 15 6/8 alumínium váz Gyorszár Gyorszár

Országúti Verseny 5/6 6/7 15 5/7 karbon váz Gyorszár Gyorszár

Összehajtható kerékpár: Tilt 9 12 24 Gyorszár és 7 34 34

Bcool / 18 24 13 35 35

Városi Sport (nework) 6 6 17 Gyorszár vagy  
8/10

12/16 vagy 
gyorszár

22/30 vagy 
gyorszár

 I. Módszer a gyorszárak jó beállításának meghatározására  
A gyorszárlehetővé teszi a kerekek rögzítését a vázon és a villán. A hatékony tartás érdekében úgy kell beállítani a szabályozó 
anyát, (1) hogy a gyorszár karja elegendő, (2) legalább 12 daN (körülbelül 12 kg) záróerővel rendelkezzen. A záróerő növeléséhez: 
fordítsa el a szabályozó anyát az óramutató járásával megegyező irányba, a csökkentéshez pedig ellentétesen.  
Megjegyzés: ha kétségei vannak, forduljon tapasztalt szakemberhez. 

J. Gyermekkerékpárok stabilizátorainak felszerelése, beállítása és leszerelése  
A stabilizátorokat az alábbi módon kell felszerelni  
és beállítani: 

Figyelmeztetés: A stabilizátorok fel- vagy 
leszerelésekor soha ne bontsa meg a kerékpár 
többi alkatrészét (például kerékrögzítő anyák). 

A stabilizátorok szerelési és beállítási útmutatásait 
a gyermek biztonsága érdekében feltétlenül be 
kell tartani (kerekek magassága a talajhoz képest 
stb.). Soha ne használja a kerékpárt egyetlen 
stabilizátorral. A stabilizátorokkal felszerelt 
kerékpárt sima terepen kell használni. 

* A kormányoszlop dőlésszögét szabályozó csavar meghúzási nyomatéka = 18 Nm

NyITOTT

NyITOTT

ZÁRTZÁRT

Szabályozó anya



8

 K. Az esetleges mellékelt, de nem felszerelt tartozékok összeállítása 
Minden kerékpárunk összeállítása megfelel a nemzeti jogszabályoknak.  
A mellékelt, de nem felszerelt alkatrészeket szakképzett és tapasztalt  
szerelőnek kell felszerelnie. A BMX-ek esetében forduljon szakképzett  
szerelőinkhez, hogy biztos legyen abban, hogy a kerékpárra felszerelhető-e  
a lábtartó( „pegs”).

 L. Kenés 
Az alkatrészeket kenni kell a kerékpár működése, optimális élettartama, valamint az alkatrészek korróziójának megelőzése 
érdekében. A hajtóműhöz használjon speciális hajtóműolajat. A lánchoz ajánlott speciális olajat használni.  
Mosás után: szárítsa meg és olajozza be a hajtás alkatrészeit (sebességváltó, kar), felfüggesztéseket, fékkarokat, fékkengyelek 
tengelyét és a láncot is.  
A megfelelő vízmentesség biztosítására zsírozza le kellőképpen a nyeregcsövet és a kormányt. 
Figyelmeztetés: A lánc kivételével az alkatrészek kenését tapasztalt szakembernek kell végeznie az időszakos ellenőrzések 
alkalmával. 

 M. A lánc feszessége és beállítása 
Ha a kerékpár sebességváltóval rendelkezik, a lánc feszítése automatikus. Az 
egysebességes vagy agyváltóval ellátott kerékpároknál rendszeresen ellenőrizni 
kell a lánc feszességét (a nem kellőképpen feszes lánc leeshet és esést okozhat, 
a túl feszes lánc pedig a kerékpár teljesítményének a rovására megy). 
Megfelelő működéséhez a lánckerék és a hajtómű között középen 1 cm-es 
függőleges mozgással kell rendelkeznie. Minden más típusú hajtómű 
feszességének beállítását az alkatrész gyártójának ajánlásai szerint kell elvégezni, amit megtalál a www.btwin.com honlapon

 N. A sebességek beállítása és használatuk 
A sebességek beállításához olvassa el az alkatrész gyártójának ajánlásait a www.btwin.com honlapon.  
A sebességek beállítását a következő módon kell elvégezni:

Ezek a műveletek kényesek, ezért azt tanácsoljuk, forduljon valamelyik szakképzett 
szerelőnkhöz. 

Megjegyzés: A problémás sebességváltás egyik oka nagyon gyakran a váltókábel 
feszességével függ össze, a váltók kitérési tartományának beállítását sokkal ritkábban 
szükséges módosítani.

1 – A hátsó váltó kitérésének beállítása 
A lánc leesésének (a kerék küllői vagy a váz hátsó talpai és a fogaskerekek közé),  
fontos elkerülése érdekében fontos a váltó kitérésének beállítása a H és L  
jelű beállítócsavarokkal:

A H csavarral (a kis lánckerék felőli) alsó ütközőt lehet állítani:  
ennek a csavarnak a lazításával a lánc a kis lánckeréken kijjebb kerül. 

az L jelű csavarral (a nagy lánckerék felőli) a felső ütközőt lehet állítani:  
ennek a csavarnak a lazításával a lánc a nagy lánckeréken kijjebb kerül.

2 – Az első váltó kitérésének beállítása

1 cm

Sebességváltó 
ütköző

A váz rögzítő 
csavarja

H állítócsavar

L állítócsavar
A kábel 
rögzítő 
csavarjának 
alátéte

A kábel rögzítő csavarja

A láncterelő 
külső lapjaA láncterelő 

belső lapja

Lánc Lánc

A KÜLSŐ ÜTKÖZŐ 
BEÁLLÍTÓCSAVARJA

A BELSŐ  
ÜTKÖZŐ 
BEÁLLÍTÓCSAVARJA

A belső ütköző beállítása
Az első váltó külső csavarját az 
A-val jelölt irányba elforgatva a 
sebességváltó villáját közelíthetjük 
a legkisebb fogaskoszorúhoz,  
B irányba forgatva pedig 
eltávolodik a nagy fogaskoszorútól. 
Ezután állítsuk be úgy, hogy a 
láncterelő belső lapja és a lánc 
közötti hézag 0 – 0,5 mm legyen.

A külső ütköző beállítása
Az első váltó belső csavarját 
az A-val jelölt irányba 
elforgatva a sebességváltó 
villája eltávolodik a legkisebb 
lánckeréktől, B irányba forgatva a 
nagy lánckerékhez közelít.  
Állítsa be úgy, hogy a láncterelő külső 
lapja és a lánc közötti hézag  
0 - 0,5 mm legyen.

3- A váltók feszességének beállítása
A kábelhuzal feszességének beállításával lehet azt elérni, hogy a váltókar egy-egy helyzetének pontosan megfeleljen egy-egy 
áttétel. Szorítson vagy lazítson a kábelhuzal feszességén a váltókar mellett vagy a váltó mögött, úgy, hogy a váltókar minden 
fokozatának egy-egy lánckerék feleljen meg: => Ha a lánc nem ereszkedik le a váltókar állításakor: • lazítsa meg a kábelt a 
feszességet szabályozó csavarnak az óramutató járásának megfelelő irányban történő elfordításával. => Ha a 
lánc nem emelkedik fel a váltókar meghúzásakor. • feszítse meg a kábelt a feszességet szabályozó csavarnak az 
óramutató járásával ellentétes irányban történő elfordításával.

A mellékelt kulccsal:
- Fel- és leszerelheti a meghajtást
- Beállíthatja a kormányt
- Beállíthatja a nyerget
- Fel- és leszerelheti a kereket.
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A sebességváltásnak a következő módon kell létrejönnie: 
Váltson sebességet: folytassa a pedálozást, de erőltetés nélkül, mozdítsa el a váltókart (vagy a forgatható markolatot), míg a lánc 
ráhelyezkedik a kiválasztott fogaskoszorúra vagy lánckerékre.

A váltókar minden egyes fokozata a láncnak a lánckerekeken elfoglalt egy-egy helyzetének felel meg.  
•  Ha a lánc nem ugrik fel a lánckerékre: egy kicsit tovább húzhatja a váltókart a fokozaton anélkül, hogy a következő fokozatba 

tenné.

=> Ha így sem jár eredménnyel, a kábel feszességét kell beállítani.  
•  Ha a lánc nem ereszkedik le gyorsan, olvassa el a „hajtás beállítása" fejezetből a beállítás részt. A lánckerekek közti váltásnak simán 

kell történnie.

Figyelmeztetés:
A hatékony működés és a meghajtórendszer (lánc, 
szabadonfutó, pedál és hajtókar) élettartamának megőrzése 
érdekében:

•  Kerülje a hirtelen és erőltetett sebességváltást.
•  Kerülje a lánc kereszteződését (amikor a lánc a nagy fogaskoszorún 

és lánckeréken, vagy a legkisebb fogaskoszorún és lánckeréken 
van). 

•  Ha a Ha a lánc kereszteződik (2. ábra), akkor hozzáérhet az első 
váltóhoz.

Figyelmeztetés: A kézi vagy automatikus sebességváltó optimális 
használatához ajánlott az erőteljes pedálozási szakaszokon kívül 
sebességet váltani, leállás előtt pedig az újraindulást megkönnyítő, 
arra leginkább alkalmas fokozatra állítani.

 O. A fékekbeállítása és a súrlódó alkatrészek cseréjére vonatkozó ajánlások
A fékkarnak nem szabad hozzáérnie a kormányhoz.  
A bowdenek ne vezessenek éles szögben, mert a kábeleknek a lehető legkisebb súrlódással kell mozogniuk.  
A sérült, kibomlott, rozsdás kábeleket azonnal ki kell cserélni.  
A fékgumikat egy vonalba kell hozni az abroncs oldalával, attól 1-3 mm-re. Nem szabad hozzáérniük a gumiköpenyhez.  
A tárcsafékeket rendszeresen ellenőrizni kell. Ellenőrizze a fékek minden csavarját és a fékgumik kopását, vastagságuk nem lehet  
1 mm alatt. A fékek beállítása az „Előkészület a használatra” bekezdésben leírtak szerint történik.  
Ezeket a beállításokat célszerű szakképzett szerelővel elvégeztetni.  
A fékrendszer súrlódó alkatrészeinek esetleges cseréje alkalmával az eredeti alkatrészek használata garancia arra, hogy kerékpárja 
megtartja teljesítményét. zt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.

 P. A karbantartásra vonatkozó általános ajánlás 
Kerékpárja minimális karbantartást és rendszeres átvizsgálást igényel, ez attól függ, hogy milyen célra használja: rendszeresen 
olajozza meg a láncot, kefélje le a fogaskoszorút és a lánckerekeket, csöpögtessen néhány csepp olajat a fék- és váltóbowdenekbe, 
távolítsa el a port a fékgumikról.  
Ellenőrizze rendszeresen a gumiabroncsokat, ellenőrizze a kopást, vágásokat, repedéseket, becsípődéseket és szükség esetén 
cserélje ki a gumiabroncsot. Ellenőrizze a kerekeket és azt, hogy nem látható-e rajtuk túlzott kopás, deformáció, ütődések, 
repedések.  
A kerékpár rendszeres karbantartását szakképzett szerelőnek kell végeznie. 

 Q. Az eredeti alkatrészek használatának fontossága 
Alkatrészcserénél használjon eredeti alkatrészeket, hogy a kerékpár megőrizze  
teljesítményét és üzembiztonságát. Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell 
elvégeznie.

Figyelem! A pedálok, kerekek, gumiabroncsok, sárhányók vagy hajtókarok cseréjénél 
a kerék vagy a sárhányó széle és a pedál tengelye közti távolságnak nagyobbnak kell 
lennie a fent megadott értékeknél. 

Minimális távolság D 
D>89 mm országúti és gyermekkerékpároknál,  

D>100 mm MTB-knél, City és trekking kerékpároknál

STOP

Fogaskoszorú

Lánckerék 
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 R. A kerékabroncsok karbantartása 
Mint minden kopó alkatrészt, az abroncsot is rendszeresen ellenőrizni kell. Ha rendellenességet észlel 
(rendellenes kopás vagy esetleges deformáció), nézesse át kerékpárját egy tapasztalt szakemberrel. 
Ha az abroncson kopásőrök vannak, ellenőrizze őket és szükség esetén cserélje ki az abroncsot.  
Az oldalfal vastagságának csökkenése következtében előfordulhat, hogy a gumit nem tartja meg,  
ez pedig sérülésekhez vezethet. 

 S. Megfelelő cserealkatrészek (gumiabroncs, tömlő, a fékek súrlódó  
      alkatrészei, meghajtórendszer alkatrészei)
Alkatrészcserénél használjon eredeti alkatrészeket. Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.

 T. Kiegészítők 
Az ajánlott kiegészítők karbantartását és cseréjét szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. 

 U. A nyereg alatti rugók védelme (kivéve a gyermekkerékpárokat)
Gyerekülés akkor szerelhető a kerékpárra, ha a nyereg rugói védelemmel rendelkeznek.  
Figyelmeztetés:Ne szereljen gyerekülést a kerékpárra, ha a nyereg rugóin nincs védelem, mert becsípődhet a gyerek keze. 

 V. Figyelmeztetés a kerékpáros figyelmének felkeltésére az intenzív  
      használatból eredő esetleges károkra
FIGYELEM! Mint minden mechanikus szerkezet, a kerékpár is nagy igénybevételnek van kitéve és elhasználódik. A különböző 
anyagok és összetevők eltérően reagálhatnak a kopásra vagy az anyagfáradásra. Ha egy alkatrész előre várható élettartamán túl 
használatban van, hirtelen eltörhet és ezzel a kerékpáros sérülését okozhatja. Repedések, lepattogzások és elszíneződések a nagy 
igénybevételnek kitett területen azt jelzik, hogy az alkatrész túllépte élettartamát és ki kell cserélni. 
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 VÁROSI ÉS VIDÉKI 
A következő táblázat a vezetés 
optimalizálását teszi lehetővé, az S (cm)  
a kerékpáros testmagasságát jelenti. 

Elops

S (cm) Hs (cm) h (cm)

155-159 55,5

+12

160-164 58

165-169 60

170-174 62,5

175-179 64,5

180-184 67

185-190 69,5

Original

S (cm) Hs (cm) h (cm)

160-164 62
+7

165-169 64,5

170-174 66,5

+6,5175-179 69

180-185 72

- - -

- - -

ORSZÁGÚTI 
Sport-Kerékpártúra

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5 -4

170-174 69 -4,5

175-179 71,5 -5

180-184 74 -5,5

185-189 76,5 -6

190-194 79 -6,5

195-200 82 -7,5

Sport-Cyclosport

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 59,5 -4,5

155-159 62 -5

160-164 64,5 -5,5

165-169 67 -6

170-174 69,5 -7

175-179 72 -7,5

180-184 74,5 -8

185-189 77 -8,5

190-194 79,5 -9

195-200 82 -10

Verseny - Teljesítmény

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 60 -7

155-159 62,5 -7,5

160-164 65 -8

165-169 67,5 -9

170-174 70 -9,5

175-179 72,5 -10

180-184 75 -11

185-189 77,5 -11,5

190-194 80 -12

195-200 82,5 -13

 MTB 
Szabadidő - kirándulás

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 58
+1,5

155-159 60,5

160-164 63
+1

165-169 65,5

170-174 68
+0,5

175-179 70,5

180-184 73
0

185-189 75,5

190-194 78 -0,5

195-200 80,5 -1

Sportos kirándulás

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5
-4

170-174 69

175-179 71,5 -4,5

180-184 74 -5

185-189 76,5 -5,5

190-194 79
-6

195-200 81,5

Verseny - Teljesítmény

S (cm) Hs (cm) h (cm)

150-154 59,5 -6,5

155-159 62 -7,5

160-164 64,5 -8

165-169 67 -8,5

170-174 69,5 -9

175-179 72
-9,5

180-184 75

185-189 77,5 -10

190-194 80 -10,5

195-200 82,5 -11,5

20"
egyéb

S (cm) Hs (cm) Hg

120-124

42

51

125-129 51,5

130-135 52

FS
120-124

45

58

125-129 59

130-135 60

24"
Série Boys

S (cm) Hs (cm) Hg

135-139

54
61

140-144

145-155 62

Série Girls
135-139

54

57

140-144 57,5

145-155 58

12"
S(cm) Hs (cm) Hg

85-105 31 38

14"
90-94

32
48

95-99 49
100-105 50

16"
105-109

37,5
48,5

110-114 49
115-120 49
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INFORMÁCIÓK A 2013. JÚLIUS 1. UTÁN VÁSÁROLT BTWIN KERÉKPÁROK  
EGYES ALKATRÉSZEINEK HATÁRIDÔHÖZ NEM KÖTÖTT JÓTÁLLÁSÁRÓL

A B’twin márka kerékpárjai olyan termékek, melyek célja, hogy a felhasználók maximálisan elégedettek legyenek 
használatuk közben. Ezért kíván a B’twin elkötelezôdni kerékpárjaival a minôség és a tartós használat mellett. A 
jótállást a B’twin a – jótállási jegyen szereplô részletek szerint – a Tízpróba Magyarország Kft. (Decathlon), mint 
forgalmazón keresztül garantálja.

Ennek keretében a B’twin határidôhöz nem kötött jótállást kínál hûségkártyával rendelkezô vásárlóinak – a 
lent részletezett feltételek szerint kizárólag a következô, B’twin kerékpárokon található alkatrészekre (kivéve a 
szénszálas alkatrészeket): váz, merev (felfüggesztés nélküli) villa, kormányszár és kormányfej (stucni). A felsorolt 
alkatrészekre vonatkozó határidôhöz nem kötött jótálláson felül a vásárlástól számított 2 évig a kerékpárokra 
teljeskörû (minden alkatrészre kiterjedô) jótállás vonatkozik. A határidôhöz nem kötött jótállás kizárólag a B’twin 
márkájú kerékpár(ok)ra vonatkozik.

A jótállás érvényesítéséhez a vásárlónak:

DECATHLON Hûségkártyával kell rendelkeznie és azt a vásárlásnál fel kell mutatnia, (amelyen rögzítésre kerül a 
vásárlás a kasszánál a fizetés alkalmával). A DECATHLON a jótállás érvényesítéséhez jótállási jegyet állít ki.

A jótállás keretében - hibás teljesítés esetén - a B’twin a vásárló választása szerint vállalja a hibás alkatrész - váz, 
merev (felfüggesztés nélküli) villa, kormányszár vagy kormányfej - azonos típusúra vagy azzal egyenértékû 
alkatrészre való cseréjét, vagy a javítását. Amennyiben a B’twin mint kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem 
vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a B’twinnek mint kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, a vásárló – választása szerint - megfelelô árleszállítást igényelhet vagy elállhat a 
szerzôdéstôl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a B’Twin kerékpárt nem rendeltetésének megfelelôen, illetve nem a 
használati útmutatóban leírtak szerint használják és tartják karban.

A B’twin fenntartja magának a jogot, hogy ellenôrizze a határidôhöz nem kötött jótállás feltételeinek teljesülését, 
és hogy ennek érdekében a szükséges minôségi bevizsgálást elvégezze.
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A világítás a kerékpár biztonsági felszerelése, a kerékpár kötelező tartozéka. Mielőtt útnak indul, ellenőrizze, 
hogy működik-e a világítás, és eléggé fel vannak-e töltve az elemek. A használt elemek a környezetre káros 
nehézfémeket tartalmaznak (Hg: higany, Cd: kadmium, Pb: ólom): leadhatja őket áruházainkban a megfelelő 
kezelés céljából. Kérjük, ne dobja az elemeket a háztartási hulladékkal együtt! Az elemeket szelektíven 
kell gyűjteni. Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy sem ezt a terméket, sem a benne levő 
elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Speciális válogatásnak vetik alá őket. Az elhasznált 
elemeket és elektronikus termékeket ezért engedélyezett gyűjtőhelyen adja le újrahasznosítás céljából.  
A hulladék újrahasznosítása védi a környezetet és az Ön egészségét.

15 kg-nál kisebb csomagtartóval ellátott kerékpárok:
a) Ezt a csomagtartó maximum 15 kg teher szállítására 

tervezték. Gyerekülés nem szerelhető rá. 
b) Ne lépje túl a kerékpár megengedett maximális terhelését.
c) A rögzítéseket gyakran újra meg kell húzni és ellenőrizni kell 

őket (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft).
d) A csomagtartón a vásárló által végrehajtott bármilyen 

módosítás a jótállás elvesztését vonja maga után.
e) Ezt a csomagtartót nem utánfutó vontatására tervezték.
f ) C Figyelem! A csomagtartó terhelt állapotában a kerékpár 

viselkedése megváltozhat (többek között a vezetés és 
fékezés) 

g) Minden csomagot szilárdan rögzíteni kell a csomagtartóra, a 
gyártó előírásainak megfelelően. Ne hagyja a szíjakat lógni, 
mert beleakadhatnak a hátsó kerékbe.

h) A lámpákat és a hátsó világítást nem takarhatják el a 
csomagtartón lévő csomagok.

i) A terhelést el is kell osztani a csomagtartó két oldalán.

A 25 kg-nál kisebb csomagtartóval ellátott kerékpárok: 
a) Ezt a csomagtartó maximum 25 kg teher szállítására 

tervezték. Gyermekülés nem szerelhető rá.
b) Ne lépje túl a kerékpár megengedett maximális terhelését.
c) A rögzítéseket gyakran újra meg kell húzni és ellenőrizni kell 

őket (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft).
d) A csomagtartón a vásárló által végrehajtott bármilyen 

módosítás a jótállás elvesztését vonja maga után.
e)  Ezt a csomagtartót nem utánfutó vontatására tervezték. 

Figyelem! A csomagtartó terhelt állapotában a kerékpár 
viselkedése megváltozhat (többek között a vezetés és 
fékezés)

g) Minden csomagot szilárdan rögzíteni kell a csomagtartóra, a 
gyártó előírásainak megfelelően. Ne hagyja a szíjakat lógni, 
mert beleakadhatnak a hátsó kerékbe.

h) A lámpákat és a hátsó világítást nem takarhatják el a 
csomagtartón lévő csomagok.

i) A terhelést el is kell osztani a csomagtartó két oldalán.

5 kg-nál kisebb csomagtartóval ellátott kerékpárok 
a) A kosarat a kerékpár elejére kell felszerelni. A rögzítőtalpakat a villához a kerékanya rögzíti (20 - 25 Nm / 66 - 82 N.ft), a kosarat 

pedig a kormányoszlop tartójához és a vázhoz csavar rögzíti (6 - 7 Nm / 17 - 23 N.ft).
b) A kosarat maximum 5 kg teher szállítására tervezték és nem alkalmas gyermekülés vagy elülső vontatmány felszerelésére.
c) Ne lépje túl a kerékpár megengedett maximális terhelését.
d) A rögzítéseket gyakran ellenőrizni kell és meg kell húzni őket.
e) A vásárló nem hajthat végre semmilyen változtatást a kosáron. Minden módosítás a jótállás elvesztését vonja maga után.
f ) Vigyázat! A kosár terhelt állapotában a kerékpár viselkedése megváltozhat (többek között a vezetés és fékezés).
g) Ellenőrizze, hogy a teljes teher a kosár belsejében legyen, ne érjen a kerékhez és ne takarja el a lámpát vagy a fényvisszaverő 

prizmát.
h) Győződjön meg róla, hogy a terhelés eloszlása egyenletes a kosár belsejében.
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