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VIGYÁZZ, FELKÉSZÜL, KERÉKPÁROZZ 
Gratulálunk új Giant kerékpárjához! Függetlenül attól, hogy versenyről, közlekedésről, fitneszről vagy 

szórakozásról van szó, minden egyes Giant kerékpár abból a célból készült, hogy élvezetesebbé tegye a 

kerékpáros életét. Az a célunk, hogy megbízható társa legyünk minden egyes úton, kerékpárúton és ösvényen, 

amely kitárul Ön előtt. 

 

AZ ÖN BARÁTJA A KERÉKPÁROZÁS TERÉN 
A Giant vállalat 1972-ben alakult a következő küldetéssel: Létrehozni jobb kerékpárokat a kerékpározási 

élmény gazdagabbá tétele érdekében. A kezdetektől fogva az innováció és a gyártási tapasztalat 

megkülönböztetett minket. Az elmúlt négy évtized során messze túlszárnyaltuk gyártási múltunkat, és a 

minőségi kerékpárok és tartozékok terén a világ vezető márkájává nőttük ki magunkat. Világszerte, 12.000 

kiskereskedő partnerünkkel együtt, ma az a célunk, hogy felkeltsük az összes kerékpárosban – az eseti 

kerékpárosoktól a verseny kerékpárosokig – a kalandvágyat. 

 

ISMERJE MEG ÚJ KERÉKPÁRJÁT 
Mielőtt első alkalommal kerékpárra pattan, kérjük, hogy olvassa végig a jelen kézikönyvet. Meg fogja ismerni 

a kerékpárjának különböző alkatrészeit, komponenseit és technológiáit — melyek közül számos újdonság 

lehet az Ön számára, és amelyek konkrétan az Ön kerékpárja számára jöttek létre. Függetlenül 

tapasztalatának szintjétől, kérjük, hogy tartsa be a biztonságos kerékpározásra vonatkozó utasításokat. 

 

A szervizelés és a műszaki tanácsadás terén a rendelkezésére álló legjobb forrás az Ön helyi Giant 

márkakereskedője, illetve a Giantra vonatkozó további információkat a giant-bicycles.com weboldalon is 

találhat. 

 

Köszönjük, hogy Giant kerékpáron kerékpározik. Büszkék vagyunk arra, hogy része lehetünk kerékpáros 

életének. 

 

 

„RIDE LIFE. RIDE GIANT.” 
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MEGJEGYZÉS 

Ennek a kézikönyvnek nem az a célja, hogy átfogó használati, javítási, illetve karbantartási kézikönyv legyen. Kérjük, hogy 

keresse fel márkakereskedőjét a szervizekkel, javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatosan. Márkakereskedője lehet, hogy 

javaslatokat tud tenni a kerékpár használatával, szervizével, javításával, illetve karbantartásával kapcsolatos tanfolyamokra, 

oktatóközpontokra, illetve könyvekre vonatkozóan. 
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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK: 
 

Mint minden sport, a kerékpározás is sebesülések és sérülések kockázatával jár. Azzal, hogy úgy dönt, hogy kerékpározik, 

felvállalja ezt a kockázatot, és ezért tisztában kell lennie a biztonságos és felelős kerékpározás, és a szabályos használat 

és karbantartás szabályaival, és alkalmaznia is kell azokat. Kerékpárjának szabályos használata és karbantartása 

csökkenti a sérülés kockázatát. 

 

A jelen Kézikönyv sok „Figyelmeztetés” és „Vigyázat” jellegű információt tartalmaz kerékpárja karbantartása, illetve 

ellenőrzése elmulasztásának és a biztonságos kerékpározásra vonatkozó előírások betartása elmulasztásának 

következményeivel kapcsolatosan. 

 

• A  biztonságra figyelmeztető szimbólum és a FIGYELMEZTETÉS szó együttes feltüntetése egy olyan potenciálisan 

veszélyes helyzetre utal, amelyet, ha nem kerül el, akkor súlyos sérülést, illetve halált okozhat. 

 

• A  biztonságra figyelmeztető szimbólum és a VIGYÁZAT szó együttes feltüntetése olyan potenciálisan veszélyes 

helyzetre utal, amelyet, ha nem kerül el, akkor kisebb, illetve közepes sérülést eredményezhet, illetve amely felszólít a 

nem biztonságos gyakorlatok folytatásának megelőzésére. 

 

• A VIGYÁZAT szó használata a biztonságra figyelmeztető szimbólum nélkül egy olyan helyzetet jelez, amely, ha nem 

előzi azt meg a kerékpár súlyos károsodását okozhatja és érvénytelenítheti az Ön jótállását. 

 

A Figyelmeztetés és a Vigyázat felszólítások közül sok tartalmazza a következő szöveget “elvesztheti az uralmat 

kerékpárja felett és eleshet”. Mivel minden egyes esés súlyos sérülést, sőt halált is okozhat, nem ismételjük meg minden 

egyes alkalommal a lehetséges sérülésre, illetve elhalálozásra vonatkozó figyelmeztetést. 

 

Mivel lehetetlen felkészülni minden olyan helyzetre, illetve körülményre, amely kerékpározás közben előfordulhat, a jelen 

Kézikönyv nem tesz semmilyen kijelentést a kerékpár bármilyen feltételek mellett történő biztonságos használatára 

vonatkozóan. Minden egyes kerékpár használatával kapcsolatosan léteznek olyan kockázatok, amelyeket nem lehet előre 

jelezni, illetve amelyeket nem lehet elkerülni, és amelyekért egyedül a kerékpáros a felelős.  

 

FONTOS: 

E kézikönyv fontos biztonsággal, teljesítménnyel és szervizeléssel kapcsolatosa információkat tartalmaz. Olvassa el a 

kézikönyvet új kerékpárjával történő első kerékpározása előtt, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás 

céljából. 

 

A konkrét alkatrészekre – például a kerékpárján levő pedálokra, illetve az olyan tartozékokra, mint például az Ön által 

vásárolt sisakokra, illetve lámpákra vonatkozó további biztonsággal, teljesítménnyel és szervizeléssel kapcsolatos 

információk szintén beszerezhetők lehetnek. Ellenőrizze, hogy márkakereskedője átadta-e Önnek az összes olyan, a 

gyártó által készített dokumentumot, amely kerékpárjával, illetve a tartozékokkal jár. Amennyiben ellentmondások 

vannak a jelen kézikönyvben szereplő utasítások és a komponens gyártó által biztosított információk között, mindig a 

komponens gyártó utasításait kell betartani. 

 

Amennyiben bármilyen kérdése van, illetve amennyiben valamit nem ért, tekintettel arra, hogy saját biztonságáért Ön a 

felelős konzultáljon márkakereskedőjével, illetve a kerékpár gyártójával. 
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Speciális megjegyzés a szülők számára: 

 

Szülőként, illetve gyámként Ön a felelős gyermekének tevékenységeiért és biztonságáért, és ez kiterjed arra is, hogy 

köteles meggyőződni arról, hogy a kerékpár megfelelően fel van szerelve a gyermek számára, azaz a kerékpár jól karban 

van tartva és biztonságos üzemi állapotban van; és hogy Ön és gyermeke megismerte és megértett a kerékpár biztonságos 

üzemeltetésére vonatkozó információkat; és hogy Ön és gyermeke megismerte, megértette és betartja nem csak a helyi 

motoros járművekre, kerékpárokra és a forgalomra vonatkozó törvényeket, de a biztonságos és felelős kerékpározásra 

vonatkozó józan ész szabályait is. Szülőként el kell olvasnia ezt a kézikönyvet és át kell tekintenie a figyelmeztetésekre, a 

kerékpár funkcióira és üzemeltetésére vonatkozó eljárásokat gyermekével együtt, mielőtt engedélyezi gyermeke számára 

a kerékpározást. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy gyermeke mindig viseljen kerékpározás céljából jóváhagyott 

kerékpáros sisakot; és arról is gondoskodjon, hogy gyermeke tisztában legyen azzal, hogy a kerékpáros sisak 

csak kerékpározáshoz van, és azt le kell vennie, amikor nem kerékpározik. A sisakot nem szabad játszótéren 

játszás közben, játszótéri berendezések használata közben, famászás közben, illetve akkor használni, amikor nem 

kerékpározik. E figyelmeztetés betartásának elmulasztása súlyos sérülést, akár halált is okozhat. 
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1. Először is 
 

MEGJEGYZÉS: Kifejezetten szorgalmazzuk, hogy olvassa el végig ezt a Kézikönyvet, mielőtt első alkalommal 

kerékpározik. A legkevesebb az, hogy elolvassa és meggyőződik arról, hogy megértette a jelen fejezet minden egyes 

pontját és minden egyes olyan kérdéssel kapcsolatosan, amelyet nem teljesen értett meg, tanulmányozza az említett többi 

fejezetet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindegyik kerékpár rendelkezik a jelen Kézikönyvben leírt funkciókkal. 

Kérje meg márkakereskedőjét, hogy ismertesse kerékpárjának jellemzőit. 

 

A. A kerékpár megfelelősége 
 

1. Kerékpárjának mérete megfelelő? Ennek ellenőrzése céljából tanulmányozza a 3.A. fejezetet. Amennyiben kerékpárja 

túl nagy vagy túl kicsi az Ön számára, akkor elveszítheti az uralmat kerékpárja felett, és eleshet. Amennyiben kerékpárja 

nem megfelelő méretű, kérje meg márkakereskedőjét, hogy cserélje azt le, mielőtt felszállna rá. 

2. A nyereg a megfelelő magasságban van? Ennek ellenőrzésére vonatkozó információkat a 3.B. fejezetben találhat. 

Amennyiben be szeretné állítani nyergének magasságát, kövesse a 3.B. fejezetbe közölt Minimum Beállításokra vonatkozó 

információkat. 

3. A nyereg és az ülés biztonságosan rögzítve van? Egy szabályosan rögzített nyereg esetén a nyerget nem lehet 

elmozdítani egyetlen irányban sem. Lásd a 3.B. fejezetet. 

4. A szár és a kerékpárkormány megfelelő magasságban van az Ön számára? Amennyiben nem, akkor tanulmányozza 

a 3.C. fejezetet. 

5. A fékek működtetése kényelmes? Amennyiben nem, akkor lehet, hogy állítani tud szögeiken és elérhetőségükön. Lásd 

a 3.D. és a 3.E. fejezetet. 

6. Teljesen tisztában van azzal, hogy hogyan kell üzemeltetnie új kerékpárját? Amennyiben nem, akkor első kerékpárútja 

előtt kérje meg márkakereskedőjét, hogy ismét magyarázza el azokat a funkciókat, illetve jellemzőket, amelyekkel 

nincsen tisztában. 

 

B. A biztonság mindenekelőtt 

 

1. Kerékpározáskor mindig jóváhagyással rendelkező sisakot kell hordania, és be kell tartania a sisak gyártó utasításait 

a sisak illeszkedése, használata és ápolása tekintetében. 

2. Rendelkezik az összes egyéb, szükséges és ajánlott biztonsági felszereléssel? Lásd a 2. fejezetet. Ön a felelős azért, 

hogy megismerkedjen annak a területnek a törvényeivel, ahol kerékpározik, és az összes vonatkozó törvény 

betartásáért. 

3. Tisztában van azzal, hogy hogyan kell szabályosan rögzíteni az első és a hátsó kereket? Olvassa el a 4.A. fejezetet a 

biztonság kedvéért. Egy szabálytalanul rögzített kerékkel történő kerékpározásnak az lehet az eredménye, hogy a 

kerék lötyög, illetve kiszabadul a kerékpárból súlyos sérülést, akár halált is okozva. 

4. Amennyiben kerékpárja lábfejtartóval és pántokkal vagy pedig klipsz-nélküli („belépős”) pedálokkal rendelkezik, akkor 

feltétlenül győződjön meg arról, hogy ismeri ezen felszerelések működésének módját (lásd a 4.E. fejezetet). E 

pedálokhoz speciális technikák és jártasságok szükségesek. Tartsák be a pedál gyártójának a pedál használatára, 

beállítására és ápolására vonatkozó utasításait. 

5. Kerékpárjánál előfordul az, hogy lábfeje ütközik az első kerékkel? A kisebb vázú kerékpárok esetén lábfeje, illetve 

lábfejklipsze érintkezhet az első kerékkel, amikor egyik pedálja teljesen elől van és elfordítja a kereket. Olvassa el a 

4.E. fejezetet, hogy tájékozódjon ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. 

6. Kerékpárja rendelkezik lengéscsillapítással? Amennyiben igen, akkor olvassa el a 4.F. fejezetet. A lengéscsillapítás 

megváltoztathatja egy kerékpár teljesítményét. A lengéscsillapító használatát, beállítását és gondozását illetően 

kövesse a lengéscsillapító gyártójának utasítását. 

 

C. A mechanikai biztonság ellenőrzése 
Minden egyes kerékpározás előtt rutinszerűen ellenőrizze kerékpárjának állapotát. 

 

Anyák, tőcsavarok, csavarok és egyéb rögzítő elemek: Tekintettel arra, hogy a gyártók különböző anyagokból készített, 

sokféle méretű és alakú rögzítő elemet használnak, melyek modellenként és alkatrészenként gyakran eltérőek, a 

szabályos meghúzási erőt, illetve fogatónyomatékot nem lehet általánosan meghatározni. Abból a célból, hogy 

kerékpárjának minden egyes rögzítőeleme szabályosan meg legyen húzva, tanulmányozza az érintett alkatrész gyártója 

által biztosított, forgatónyomatékra vonatkozó specifikációkat. Egy rögzítőelem szabályos meghúzásához szükség van egy 

kalibrált nyomatékkulcsra. Egy nyomatékkulccsal rendelkező kerékpárszerelésre szakosodott szerelőnek kell meghúznia 

kerékpárján a rögzítőelemeket. Amennyiben úgy dönt, hogy saját kerékpárját saját maga szereli, akkor egy 

nyomatékkulcsot és a kerékpár, illetve alkatrész gyártójának, illetve márkakereskedőjének szabályos meghúzási 

forgatónyomaték specifikációit kell használnia. Amennyiben kerékpárját be kell állítania otthon, illetve a terepen, akkor azt 
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javasoljuk, hogy óvatosan járjon el, és ellenőriztesse, amint lehetséges, egy márkakereskedőjével azokat a 

rögzítőelemeket, amelyeken dolgozott. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Fontos, hogy kerékpárja rögzítőelemei – anyái, tőcsavarjai, csavarjai - szabályos erővel 

legyenek meghúzva. Túl kicsi erő alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a rögzítőelem nem rögzít biztonságosan. 

A túl nagy meghúzási erő esetén a rögzítőelem tönkre teheti a meneteket, megnyúlhat, deformálódhat, illetve 

eltörhet. Mindkét esetben a szabálytalan meghúzási erő az alkatrész hibás működését eredményezheti, melynek 

következtében elvesztheti az uralmát kerékpárja felett és eleshet. 

 

Győződjön meg arról, hogy semmi sem lazult ki. Emelje fel a talajról két-három col magasságba az első kereket. 

Van olyan alkatrész, amely kilazultnak hallatszik, érződik, illetve látszik? Szemrevételezéssel és tapintással ellenőrizze az 

egész kerékpárt. Van kilazult alkatrész, illetve tartozék? Amennyiben igen, akkor rögzítse azokat. Amennyiben nem biztos 

abban, hogy jól végre tudja hajtani ezt az ellenőrzést, akkor kérjen meg egy megfelelő tapasztalattal rendelkező személyt 

az ellenőrzés végrehajtására. 

 

Gumiabroncsok és kerekek: Gondoskodjon arról, hogy a gumiabroncsok szabályosan fel vannak fújva (lásd a 4.G.1. 

fejezetet). Ellenőrizze ezt le oly módon, hogy egyik kezét a nyeregre teszi, a másikat a kormány és a kormányszár 

kereszteződésre, majd súlyával belengeti a kerékpárt, miközben figyeli a gumiabroncs behajlását. Hasonlítsa össze, amit 

lát azzal, amit akkor lát, amikor a gumiabroncsok szabályosan fel vannak fújva, és szükség esetén korrigálja a gumiabroncs 

légnyomását. 

A gumiabroncsok jó állapotban vannak? Lassan forgasson meg minden egyes kereket és keressen vágásokat a 

futófelületen és az oldalfalakon. A sérült gumiabroncsokat kerékpározás előtt cserélje le. 

A kerekek ki vannak centírozva? Pörgessen meg minden egyes kereket és ellenőrizze a fék távolságát és az 

oldalirányú kilengést. Amennyiben a kerék kileng oldalirányban akárcsak csekély mértékben, illetve amennyiben a kerék 

nekidörzsölődik, avagy nekiütődik a fékbetéteknek, vigye el a kerékpárt egy minősített kerékpár boltba a kerék 

kicentíroztatása érdekében. 

 

 VIGYÁZAT: A kerekeknek ki kell centírozva lenniük ahhoz, hogy hatékonyan működjenek. A kerekek 

centírozása egy olyan művelet, amelyhez speciális szerszámok és tapasztalat szükséges. Csak akkor próbáljon 

meg centírozni egy kereket, ha rendelkezik az e művelet szabályos végrehajtásához szükséges tudással, 

tapasztalattal és szerszámokkal. 

 

A kerekek felnijei tiszták és sértetlenek? Gondoskodjon arról, hogy a felnik tiszták és sértetlenek legyenek a 

gumiabroncs pereménél, és amennyiben felnifékekkel rendelkeznek a fékezési felület mentén. Győződjön meg arról, hogy 

nem látható semmilyen felnikopást jelző jel a kerékfelni egyetlen pontján sem. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: A kerékpár kerékfelnije kopik. Kérdezze meg a márkakereskedőt a kerékfelni kopásáról. 

Egyes kerékfelnik rendelkeznek egy olyan felni kopás jelzéssel, amely láthatóvá válik, amikor a felni fékező felülete 

elkopik. A kerékfelni oldalán láthatóvá váló felnikopás jelzés azt jelzi, hogy a kerékfelni elérte maximális hasznos 

élettartamát. Olyan kerékkel kerékpározni, amely elérte hasznos élettartamát azt eredményezheti, hogy elveszti az 

uralmát kerékpárja felett és elesik. 

 

Fékek: Ellenőrizze a fékeket szabályos működésük szempontjából (lásd a 4.C fejezetet). Húzza be a fékkarokat. A fék 

gyorszáró elemei zárnak? Az összes vezérlő kábel a helyén van és biztonságosan működik? Amennyiben felnifékjei 

vannak, a fékpofák jól és teljes körűen érintkeznek a kerékfelnivel? A fékek azonnal elkezdenek fogni, a fékkar 1 colos 

mozgatásán belül? A karokra gyakorolni lehet a teljes fékerőt, anélkül, hogy hozzáérnének a karok a kormányhoz? 

Amennyiben nem, akkor a fékeket be kell állítani. Ne kerékpározzon a kerékpárral, amíg a féket be nem állította egy 

kerékpárszerelő. 

 

Kerékrögzítő rendszer: Gondoskodjon arról, hogy az első és a hátsó kerék szabályosan rögzítve legyen. Lásd a 4.A. 

fejezetet. 

 

Nyeregszár: Amennyiben nyeregszára rendelkezik egy központi gyorszárral a könnyű magasság beállítás érdekében, 

akkor ellenőrizze le, hogy a rögzítőelem jól be van állítva és reteszelt pozíciójában van. Lásd a 4.B. fejezetet. 

 

A kormány és a nyereg beállítása: Gondoskodjon arról, hogy a nyeregszár és a kormányszár (handlebar stem) 

párhuzamos legyen a kerékpár középsíkjával és eléggé meg legyen húzva ahhoz, hogy ne lehessen kiforgatni azokat 

beállított pozícióikból. Lásd a 3.B. és a 3.C. fejezeteket. 

 

A kormány végei: Gondoskodjon arról, hogy a kormány markolatok jól vannak rögzítve és jó állapotban vannak. 

Amennyiben nem így van, akkor cseréltesse le a markolatokat márkakereskedőjével mielőtt kerékpárra ül. Gondoskodjon 
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arról, hogy a kormány végei és bővítései be legyenek dugaszolva. Amennyiben ez nem így van, akkor dugaszoltassa 

azokat be márkakereskedőjével, mielőtt kerékpározik. Amennyiben a kormány végei rúd típusú bővítésekkel rendelkeznek, 

akkor gondoskodjon arról, hogy a bővítések meg legyenek annyira szorítva, hogy ne lehessen azokat elfordítani. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: A laza, illetve a sérült kormány markolatok, illetve bővítések a kerékpár feletti uralom 

elvesztését és elesést eredményezhetnek. A kormány markolatok, illetve cső végdugaszokat le lehet cserélni, ha 

azok sérültek, illetve nincsenek jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizzék gyermekeik kerékpárjainak kormány 

markolatjait abból a szempontból, hogy a kormány végek megfelelő védőelemei a helyén vannak-e. A be nem 

dugaszolt kormányok, illetve bővítések megvághatják és súlyos sérüléseket okozhatnak egy egyébként kisebb 

baleset esetén is. 

 

NAGYON FONTOS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy olvassa el és alaposan 

ismerkedjen meg kerékpárjának és kerékpárja alkatrészeinek az élettartamára vonatkozó, a 32. oldalon található 

B. mellékletben ismertetett fontos információival is. 

 

D. Biztonságos kerékpározás 

Amikor felcsatolja sisakját és elindul első ismerkedési körére új kerékpárjával, akkor feltétlenül egy olyan környezetet 

válasszon ki, ahol nincsenek kocsik, más kerékpárosok, akadályok, illetve egyéb veszélyek. Kerékpározzon egy ideig, 

hogy megismerkedjen új kerékpárjának vezérlőelemeivel, funkcióival és teljesítményével. 

 

Ismerkedjen meg a kerékpár fékezési reakciójával (lásd a 4.C. fejezetet). Tesztelje a fékeket kis sebességnél oly 

módon, hogy súlyát a hátsó tengely felé helyezi és enyhén behúzza a fékeket, először a hátsó féket. Az első fék hirtelen, 

illetve túlzott mértékű behúzásának hatására átrepülhet a kormányon. Amennyiben túl keményen húzza be a fékeket, 

akkor az egyik kerék blokkolhat, melynek eredményeképpen elvesztheti uralmát kerékpárja felett és eleshet. Egy kerék 

blokkolásakor a kerék megcsúszhat. 

 

Amennyiben kerékpárja lábfejklipszes, illetve klipsz nélküli „belépős” pedálokkal rendelkezik, gyakorolja a pedálokba 

történő belépést és a pedálokból történő kilépést. Lásd a fenti B.4. bekezdést és a 4.E.4. fejezetet. 

 

Amennyiben kerékpárja lengéscsillapítással rendelkezik, ismerkedjen meg azzal, hogy hogyan reagál a 

lengéscsillapítás a fék behúzására és a kerékpáros súlyának elmozdulásaira. Lásd a fenti B.6. bekezdést és a 4.F. 

fejezetet. 

 

Gyakorolja a sebességváltásokat (lásd a 4.D. fejezetet). Ne feledkezzen meg arról, hogy tilos a váltót mozgatni, amikor 

a pedált hátrafele tekeri, és nem szabad hátrafele tekerni a pedált rögtön a váltó mozgatása után. Ha így tenne, akkor 

beakadhat a lánc, és súlyos kárt okozhat a kerékpárban. 

 

Próbálja ki, hogy hogyan lehet kerékpárjával kerékpározni, és hogyan reagál és mennyire kényelmes kerékpárja. 

 

Amennyiben bármilyen kérdése van, illetve úgy érzi, hogy kerékpárján valami nem úgy működik, ahogy kellene, 

akkor konzultáljon márkakereskedőjével következő kerékpárútját előtt. 
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2. A biztonság 
  
A. Az alapok 

FIGYELMEZTETÉS: A terület, ahol kerékpározik előfordulhat, hogy speciális biztonsági eszközöket igényel. Ön 

a felelős azért, hogy megismerkedjen annak a területnek a törvényeivel, ahol kerékpározik és azért, hogy betartsa 

az összes vonatkozó törvényt, beleértve azt, hogy szabályos felszereléssel kell ellátnia saját magát és kerékpárját 

a törvénynek megfelelően.  

Be kell tartani az összes helyi, a kerékpárokra vonatkozó törvényt és rendeletet. Be kell tartani a kerékpár 

világítására, a kerékpárok engedélyezésére, a járdákon történő kerékpározásra, a kerékpárutakra és az ösvények 

használatára vonatkozó, a sisakokra vonatkozó, a gyermekek szállítására vonatkozó, valamint a 

kerékpárforgalomra vonatkozó speciális törvényeket. A törvények ismeretéért és betartásáért Ön a felelős.  

  

1. Mindig olyan kerékpár sisakot kell hordani, amely megfelel a legfrissebb tanúsítási szabványoknak 

és a kerékpározás típusának. Mindig be kell tartani a sisak gyártójának utasításait sisakja 

felvételére, használatára és ápolására vonatkozóan. A legsúlyosabb kerékpár sérülések 

fejsérülések, amelyek megelőzhetők lettek volna megfelelő sisak viselésével. Amennyiben 

bármilyen kérdése van a sisak megfelelő viselésére, használatára, illetve ápolására vonatkozóan, 

kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatos márkakereskedőjével. 

 FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben sisak nélkül kerékpározik, az súlyos sérülést, akár halált is eredményezhet.  

2. Mielőtt kerékpárra ül, mindig hajtsa végre a Biztonsági Mechanikai Ellenőrzést (1.C. fejezet).  

3. Alaposan ismerkedjen meg kerékpárja irányító elemeivel: fékjeivel (4.C. fejezet); pedáljaival (4.E. fejezet); 

sebességváltóival (4.D. fejezet). 

4. Ügyeljen arra, hogy testrészeit és az egyéb tárgyakat messze tartsa a lánc éles fogaitól, a mozgó lánctól, a forgó 

pedáloktól és a hatókaroktól, és kerékpárjának forgó kerekeitől.  

5. Mindig viselje az alábbi felszereléseket: 

 Olyan cipőt, amely a lábán marad és tapad a pedálhoz. Ügyeljen arra, hogy a cipőfűző ne akadjon be a mozgó 

alkatrészekbe. Tilos mezítláb, illetve szandálban kerékpározni. 

 Világos, látható ruházatot, amely nem annyira laza, hogy beakadjon a kerékpárba, illetve az út, illetve az ösvény 

oldalán található tárgyakba. 

 Védő szemüveget, amely véd a levegőben levő kosztól, portól és bogaraktól — mely szemüveg üvege színezett, 

amikor a nap süt, és színtelen, amikor nem süt. 

6. Ne ugrasson kerékpárjával. Egy kerékpárt ugratni, különösen egy BMX vagy egy mountain kerékpárt szórakoztató 

lehet; de óriási teher és előre meg nem jósolható erőhatásokat gyakorolhat a kerékpárra és annak alkatrészeire. Azok 

a kerékpárosok, akik mindenáron ugrásokat hajtanak végre kerékpárjaikkal, kerékpárjaik és saját maguk súlyos 

sérüléseinek kockázatát vállalják fel. Amennyiben e kockázat ellenére ugrásokat akar végrehajtani kerékpárjával, 

illetve kaszkadőr módon, illetve versenyszerűen akar kerékpározni, olvassa el és értse meg a 2.F. fejezetet. 

7. A kerékpározási viszonyoknak megfelelő sebességgel szabad kerékpározni. A nagyobb sebesség nagyobb kockázatot 

jelent. 

 

B. Biztonság kerékpározás közben  
1. Tartsa be a KRESZ összes szabályát, és az összes, a helyi forgalomra vonatkozó törvényt. 

2. Az utat, illetve a kerékpárutat közösen használja másokkal — gépjárműveket használókkal, gyalogosokkal és más 

kerékpárosokkal. Tartsa tiszteletben az ő jogaikat is. 

3. Defenzív módon kerékpározzon. Mindig azt kell feltételezni, hogy mások nem látnak minket. 

4. Nézzen előre és álljon készen arra, hogy elkerülje az alábbiakat: 

 A lassító, illetve forduló, az útra bejövő, illetve az előttünk levő sávba bejövő, illetve a mögöttünk jövő járműveket. 

 A parkírozó kocsik kinyíló ajtóit. 

 A kilépő gyalogosokat. 

 Az út közelében játszó gyermekeket és háziállatokat. 

 A kátyúkat, a szennyvíz rácsokat, a vasúti síneket, a dilatációs réseket, az út, illetve járda építkezéseket, a szemetet 

és az egyéb olyan akadályokat, amelyek azt okozhatják, hogy ki kell térnie a forgalom felé, a kerékpár kereke 

beakad, illetve balesetbe keveredik. 

 Az egyéb, a kerékpározás közben előforduló veszélyeket és figyelemelterelő dolgokat. 

5. Kijelölt kerékpársávokban, kijelölt kerékpárutakon, illetve az út széléhez a lehető legközelebb kerékpározzon, a 

forgalom áramlásának irányába, illetve ahogyan a helyi törvények meghatározzák azt. 

6. Álljon meg a stop tábláknál és a forgalmi jelzőlámpáknál, tartsa be az egyéb forgalmi jelzések, illetve táblák utasításait, 

lassítson és nézzen mindkét irányba az utcai kereszteződéseknél. Ne feledkezzen meg arról, hogy amikor egy 

gépjárművel ütközik, mindig a kerékpár a vesztes. Készüljön fel arra, hogy engedjen, még akkor is, ha Öné az 

elsőbbség.  
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7. Forduláskor és megálláskor mindig a jóváhagyott kézjelzéseket használja. 

8. Ne kerékpározzon fejhallgatóval a fején. A fejhallgatók elnyomják a forgalom zaját és a sürgősségi járművek 

szirénájának hangját, elvonják a figyelmet a körülöttünk történő eseményekről, és vezetékeik beakadhatnak a kerékpár 

mozgó részeibe és miattuk elvesztheti az uralmat kerékpárja felett. 

9. Tilos utast szállítani, kivéve, ha kisgyermekről van szó, aki jóváhagyott sisakot visel és rögzítve van egy szabályosan 

felszerelt gyermekülésbe, illetve egy gyermekszállító utánfutóba.  

10. Tilos bármilyen olyan tárgyat szállítani, amely akadályozhatja a látást, illetve a kerékpár irányítását, illetve amely 

beakadhat a kerékpár mozgó alkatrészeibe. 

11. Ne próbálkozzon azzal, hogy potyautasként kerékpározzon oly módon, hogy belekapaszkodik egy másik kerékpárba. 

12. Ne hajtson végre kaszkadőr, egykerekű, illetve ugratási mutatványokat. Amennyiben kaszkadőr, egykerekű, ugrató 

mutatványokat szeretne bemutatni, illetve versenyezni szeretne tiltó tanácsunk ellenére, akkor olvassa el a Downhill, 

kaszkadőr, illetve verseny kerékpározásról szóló 2.F. fejezetet. Mérlegelje kerékpározási tudását, mielőtt úgy dönt, 

hogy felvállalja az ilyen jellegű kerékpározással járó óriási kockázatokat. 

13. Ne kígyózzon keresztül a forgalmon, illetve ne hajtson végre olyan mozdulatokat, amelyekkel meglepheti azokat az 

embereket, akikkel közösen használja az utat. 

14. Tartsa be az elsőbbségi szabályokat és adja meg az elsőbbséget. 

15. Ne kerékpározzon alkohol, illetve gyógyszerek hatása alatt. 

16. Amennyiben lehetséges kerülje a rossz időben történő kerékpározást, amikor a láthatóság homályos, napfelkeltekor, 

illetve napnyugtakor, illetve a sötétben, illetve amikor túl fáradt. Ezen körülmények mindegyike fokozza a baleset 

kockázatát. 
  

C. Off-road biztonság 
Azt javasoljuk, hogy gyermekek ne kerékpározzanak nehéz terepen, csak felnőtt kíséretében. 

1. A terepen történő kerékpározás változó körülményei és veszélyei szoros figyelmet és speciális kerékpározási 

készségeket igényelnek. Az off-road kerékpározást lassan kezdje, és fokozatosan építse fel kerékpározási készségeit. 

Amennyiben kerékpárja rendelkezik lengéscsillapítással gyorsabban haladhat, de egyben fokozza a kerékpár feletti 

uralom elvesztésének és elesésünknek a kockázatát is. Sajátítsa el, hogy hogyan kell biztonságosan irányítani 

kerékpárját, mielőtt nagyobb sebességekkel, illetve nehezebb terepekkel próbálkozik. 

2. Viseljen olyan biztonsági felszerelést, amely megfelel tervezett kerékpározási stílusának. 

3. Elhagyatott területeken ne kerékpározzon egyedül. Még abban az esetben is, amikor másokkal kerékpározik, 

győződjön meg arról, hogy valaki tudja, hogy hová tart, és hogy előreláthatólag mikor fog visszatérni. 

4. Mindig vigyen magával valamilyen személyazonosító eszközt annak érdekében, hogy az emberek tudják, hogy Ön ki, 

abban az esetben, ha balesetbe keveredik, és vigyen magával valamennyi készpénzt is ételre, hideg italra, illetve 

vészhelyzetben történő telefonálásra.  

5. Adjon elsőbbséget a gyalogosoknak és az állatoknak. Oly módon kerékpározzon, amely nem ijeszti meg, illetve nem 

veszélyezteti őket, és mindig hagyjon elegendő helyet ahhoz, hogy váratlan mozgásuk ne veszélyeztesse Önt. 

6. Legyen felkészült. Amennyiben valami rosszul sül el, amikor off-road kerékpározik, előfordulhat, hogy nincs a közelben 

segítség. 

7. Mielőtt ugratni próbál, kaszkadőr mutatványokat hajt végre, illetve kerékpárversenyen vesz részt kerékpárjával 

tanácsunk ellenére, olvassa el és értse meg a 2.F. fejezetet. 
 

Tartsa be a terepen történő (off road) kerékpározásra vonatkozó helyi előírásokat 

Be kell tartani azokat a helyi törvényeket, amelyek azt szabályozzák, hogy hol lehet és hogyan lehet off-road 

kerékpározni és tartsa tiszteletben a magántulajdont. Előfordulhat, hogy az ösvényt másokkal közösen használja — 

túrázókkal, lovasokkal, más kerékpárosokkal. Tartsa tiszteletben jogaikat. Maradjon a kijelölt ösvényen. Ne fokozza az 

eróziót azáltal, hogy a sáros úton kerékpározik, illetve, hogy szükségtelenül csúsztatja kerékpárját. Ne zavarja meg az 

ökorendszert azáltal, hogy saját csapást hoz létre, illetve lerövidítve az utat átvág a vegetáción, illetve a patakokon. Felelős 

azért, hogy minimalizálja a környezetre gyakorolt hatását. Hagyjon mindent olyan állapotban, ahogy találta azt; és mindig 

vigyen vissza magával mindent, amit magával hozott. 
  

D. Kerékpározás nedves időjárás esetén 
  

FIGYELMEZTETÉS: A nedves időjárás csökkenti a tapadást, a féktávolságot és a láthatóságot mind a 

kerékpáros számára, mind az utat használó egyéb járművet vezetők számára. A baleset kockázata drasztikusan 

megnő nedves körülmények esetében. 

Nedves körülmények esetén fékünk (illetve az utat velünk közösen használó más járművek fékjeinek) leállító 

teljesítménye drasztikusan lecsökken és gumiabroncsaink sokkal rosszabbul tapadnak. Emiatt nehezebb a sebességet 

kordában tartani és könnyebb elveszteni az uralmat a kerékpár felett. Annak érdekében, hogy biztonságosan le tudjon 

lassítani és meg tudjon állni nedves körülmények között, kerékpározzon lassabban, és korábban és lassabban húzza be 

a féket, mint ahogy szokta száraz körülmények között. Lásd a 4.C. fejezetet is. 
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E. Éjszakai kerékpározás  

Az éjszakai kerékpározás sokkal veszélyesebb, mint a nappali. A gépjárművekkel közlekedők és a gyalogosok nagyon 

nehezen észlelik a kerékpárost. Ezért gyerekeknek tilos hajnalban, alkonyatkor, illetve éjszaka kerékpározniuk. Azoknak 

a felnőtteknek, aki felvállalják a nagymértékben nagyobb kockázatot, amely a hajnalban, alkonyatkor, illetve éjszaka 

történő kerékpározással jár, kiemelt figyelemmel kell kerékpározniuk és nagy körültekintéssel kell kiválasztaniuk az e 

kockázat csökkentését szolgáló speciális felszerelést. Konzultáljon márkakereskedőjével az éjszakai kerékpározás 

biztonsági védőfelszereléseivel kapcsolatosan. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: A prizmák nem helyettesítik a szükséges világítást. Hajnalban, alkonykor, illetve egyéb, 

rossz láthatósági körülmények esetén történő kerékpározáskor megfelelő kerékpár lámparendszer és prizmák 

nélkül veszélyes, és súlyos balesetekkel, illetve elhalálozással járhat. 

 

A kerékpár prizmák feladata az, hogy a gépkocsik és az utcai világítás fényeit visszatükrözzék oly módon, amely 

láthatóbbá tesz minket és felismerhetővé teszi azt, hogy mozgó kerékpárosok vagyunk. 

 

 VIGYÁZAT: Rendszeresen ellenőrizze a prizmákat és a prizmatartó elemeket abból a célból, hogy 

meggyőződjön arról, hogy tiszták, egyenesek, nem töröttek és jól vannak rögzítve. Kérje meg márkakereskedőjét, 

hogy cserélje ki a sérült prizmákat, illetve egyenesítse ki, illetve stabilan rögzítse az elhajlott, illetve kilazult 

prizmákat. 

 

Az első és a hátsó prizmák felszerelését szolgáló tartóelemek gyakran fékkábel tartó biztonsági elemek is, amelyek 

megakadályozzák azt, hogy a fékkábel érintkezzen a gumiabroncs felületével, amikor a kábel kiugrik bilincséből, illetve 

amikor a kábel elszakad. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az első, illetve a hátsó prizmákat, illetve prizmatartó elemeket kerékpárjáról. 

Ezek az elemek a kerékpár biztonsági rendszerének szerves részét képezik. 

A prizmák eltávolítása csökkenti az Ön láthatóságát az utat használó többi személy számára. Ha más járművek 

elütik Önt az súlyos sérüléssel, illetve elhalálozással járhat. 

A prizmatartó keretek megvédhetik Önt attól, hogy egy fékkábel beleakadjon a gumiabroncsba, amennyiben a 

fékkábel meghibásodik. Ha egy fékkábel beakad a gumiabroncsba, akkor annak hatására a kerék hirtelen 

megállhat, és ennek következtében elveszítheti uralmát a kerékpár felett és eleshet. 

 

Amennyiben úgy dönt, hogy rossz láthatósági feltételek mellett is kerékpározik, ellenőrizze le és gondoskodjon arról, 

hogy megfelel az éjszakai kerékpározásra vonatkozó összes helyi törvénynek, és tegye meg a következő kifejezetten 

ajánlott további óvintézkedéseket: 

 Vásároljon és telepítsen akkumulátor, illetve generátor által működő olyan első és hátsó lámpákat, amelyek megfelelnek 

az összes jogszabály által előírt követelménynek, és amelyek megfelelő láthatóságot biztosítanak. 

 Viseljen világos színű, fényvisszaverő ruházatot és tartozékokat, például fényvisszaverő mellényt, fényvisszaverő kar és 

láb pántokat, fényvisszaverő csíkokat sisakján, testén és/vagy rögzítsen villogó lámpákat kerékpárjára ... minden egyes 

mozgó fényvisszaverő készülék, illetve fényforrás segít abban, hogy a közeledő gépjárműveket vezetők, a gyalogosok 

és az egyéb forgalomban résztvevők figyelmét felkeltse. 

 Ügyeljen arra, hogy ruházata, illetve a kerékpárján szállított egyetlentárgy se akadályozza a prizma, illetve a lámpa 

láthatóságát. 

 Gondoskodjon arról, hogy kerékpárja fel legyen szerelve szabályosan elhelyezett és biztonságosan rögzített prizmákkal. 

 

Hajnali, alkonyatkori, illetve éjszakai kerékpározáskor: 

 Lassan kerékpározzon. 

 Kerülje a sötét és a nagy, illetve gyorsan mozgó forgalommal rendelkező területeket. 

 Kerülje az úton található veszélyforrásokat. 

 Amennyiben lehetséges, ismert útvonalakat válasszon. 

 

Forgalomban történő kerékpározáskor: 

• Legyen kiszámítható. Úgy kerékpározzon, hogy a járművezetők lássák és ki tudják számítani mozgását. 

• Legyen éber. Defenzíven kerékpározzon és számítson a váratlan eseményekre. 

• Amennyiben azt tervezi, hogy gyakran fog forgalomban kerékpározni, kérdezze meg márkakereskedőjét a forgalom 

biztonsági kategóriáiról, illetve kérjen tőle kerékpározás forgalmi biztonságával foglalkozó jó könyvet/könyveket. 
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F. Extrém, kaszkadőr, illetve verseny kerékpározás 

Függetlenül attól, hogy hogy hívjuk, Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Jumping, Stunt Riding, Racing 

stb.: amennyiben ilyen jellegű extrém, agresszív módon kerékpározik, akkor meg fog sérülni és önként felvállalja az ezzel 

járó sérülés, illetve elhalálozás sokkal nagyobb kockázatát. 

Nem tervezték az összes kerékpárt ilyen jellegű kerékpározásra, és még azok a kerékpárok, amelyeket ilyen jellegű 

kerékpározásra terveztek sem megfelelőek az  agresszív kerékpározás összes típusára. Ellenőrizze márkakereskedőjénél, 

illetve a kerékpár gyártójánál, hogy kerékpárja megfelelő-e extrém kerékpározásra. 

Amikor gyorsan halad kerékpárral lefele a lejtőn, akkor elérheti a motorkerékpárosok sebességét, és ezért hasonló 

veszélyekkel és kockázatokkal kell szembe néznie, mint a motorkerékpárosoknak. Ellenőriztesse kerékpárját és 

felszerelését alaposan egy képesített szerelővel és győződjön meg arról, hogy tökéletesen jó állapotban vannak. 

Konzultáljon tapasztalt kerékpárosokkal, a helyszín személyzetével, illetve a verseny képviselőivel annak a helyszínnek 

az állapotával és az ott használandó felszerelésekkel kapcsolatosan, ahol kerékpározni szeretne. Viseljen megfelelő 

biztonsági felszerelést, beleértve egy teljes arcot lefedő sisakot, az ujjakat teljesen lefedő kesztyűt és testvédő páncélzatot. 

Végső soron Ön a felelős a megfelelő felszerelésért és azért, hogy ismerje a nehéz körülményeket. 
 

 FIGYELMEZTETÉS: Annak ellenére, hogy sok, a kerékpározást leíró katalógus, hirdetés és cikk extrém 

kerékpárosokról szól, az extrém kerékpározás rendkívül veszélyes és fokozza a sérülés, illetve elhalálozás 

kockázatát, és fokozza az esetleges sérülések súlyosságát is. Ne feledkezzen meg arról, hogy ezeket a leírt 

tevékenységeket profi kerékpárosok hajtják végre, akiket sok éven át képeztek és akik sok éves tapasztalattal 

rendelkeznek. Legyen tisztában korlátaival és mindig viseljen sisakot és megfelelő egyéb biztonsági felszerelést. 

Még modern védő-biztonsági felszerelés esetén is könnyen megsérülhet, illetve meghalhat, amikor ugrat, 

kaszkadőr mutatványokat hajt végre kerékpárjával, amikor nagy sebességgel halad a lejtőn lefele, illetve amikor 

versenyez. 
 

 VIGYÁZAT: A kerékpárok és a kerékpár alkatrészek erőssége és strapabírása határértékekhez kötött, és az 

ilyen jellegű kerékpározás meghaladhatja határértékeiket. 
 

Kifejezetten ellenezzük az ilyen típusú kerékpározást a fokozott kockázatok miatt; de amennyiben mégis úgy dönt, 

hogy felvállalja a kockázatot, akkor a legkevesebb az, hogy megteszi az alábbi védőintézkedéseket: 

• Először is vegyen leckéket egy kompetens oktatótól 

• Kezdje könnyű gyakorlatokkal, és lassan fejlessze készségeit, mielőtt hozzáfog nehezebb vagy veszélyesebb 

kerékpározáshoz. 

• Kaszkadőr, ugrató, versenyzés vagy gyors lejtőn történő száguldás céljára csak az arra kijelölt területeket szabad 

használni. 

• Viseljen egy teljes arcot lefedő sisakot, biztonsági párna-betéteket és egyéb biztonsági felszerelést. 

• Tisztában kell lennie azzal és fel kell ismernie azt, hogy az ilyen jellegű tevékenységek következtében olyan erők érhetik 

kerékpárját, amelyek eltörik a kerékpár egyes alkatrészeit, illetve kárt tesznek azokban, és érvényteleníthetik a jótállást. 

• A kerékpárt el kell vinni a márkakereskedőhöz, ha valami eltörik, illetve elhajlik a kerékpáron. Tilos a kerékpárt használni, 

ha bármelyik alkatrésze sérült. 

Amennyiben a lejtőn nagy sebességgel száguld lefele, amikor kaszkadőr mutatványokat hajt végre kerékpárjával, 

illetve amikor kerékpár versenyen vesz részt tisztában kell lennie kerékpározási tudásával és tapasztalatával. Végső soron 

a sérülések megelőzéséért Ön a felelős. 
 

G. Alkatrészcsere és tartozékokkal történő bővítés 
Sok alkatrész és tartozék kapható, amellyel fokozni lehet kerékpárja kényelmét, teljesítményét és javítani lehet 

megjelenésén. Azonban kerékpárja alkatrészeinek lecseréléséért, illetve tartozékokkal történő bővítéséért a felelősség Önt 

terheli. Előfordulhat, hogy a kerékpár gyártója nem tesztelte az adott alkatrészt, illetve tartozékot kompatibilitás, 

megbízhatóság, illetve biztonság szempontjából kerékpárjára vonatkozóan. Bármely alkatrész, illetve tartozék telepítését 

megelőzően, beleértve különböző gumiabroncs méreteket, márkakereskedőjével folytatott konzultáció keretében meg kell 

győződni arról, hogy az kompatibilis kerékpárjával. Feltétlenül olvassa el, értse meg és tartsa be a kerékpárjához vásárolt 

termékeket kisérő utasításokat. Lásd az A. melléklet 28 oldalán és a B. melléklet 32. oldalán közölt információkat. 
 

 FIGYELMEZTETÉS: Bármely alkatrész, illetve tartozék kompatibilitása igazolásának, szabályos telepítésének, 

üzemeltetésének és karbantartásának elmulasztása súlyos sérüléseket vagy haláleseteket eredményezhet. 
 

 FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben kerékpárján az alkatrészeket nem eredeti alkatrészekre cseréli ki, azzal 

veszélyezteti kerékpárjának biztonságát és érvénytelenítheti a jótállást. Egyeztessen márkakereskedőjével, 

mielőtt bármilyen alkatrészt lecserél kerékpárján. 
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3. Beállítás 
MEGJEGYZÉS: A kerékpár szabályos beállítása a kerékpározás biztonságának, teljesítményének és kényelmének 

alapvető eleme. Kerékpárjának oly módon történő beállításához, hogy megfeleljen testfelépítésének és a 

kerékpározási feltételeknek tapasztalatra, szaktudásra és speciális szerszámokra van szükség. Kerékpárját 

mindig markakereskedőjével állíttassa be, illetve, amennyiben rendelkezik megfelelő tapasztalattal, szaktudással 

és szerszámokkal, akkor márkakereskedőjével ellenőriztesse le a beállításokat, mielőtt kerékpárra ül.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben kerékpárja nincsen jól beállítva, előfordulhat, hogy elveszti az uralmat 

kerékpárja felett és elesik. Amennyiben új kerékpárja nem állítható be megfelelően, akkor kérje meg 

márkakereskedőjét, hogy cserélje azt le mielőtt felszáll kerékpárjára.  

 

A. A kerékpár állómagassága 

1. Férfivázas kerékpárok 

Az átlépési magasság egy kerékpár beállításának az egyik alapvető eleme (lásd a 2. 

ábrát). Az átlépési magasság a föld és a kerékpár vázának felső része közti távolság amikor 

átlépünk a kerékpáron a képen látható módon. A megfelelő átlépési magasság 

leellenőrzéséhez lépjen át a kerékpáron, amikor olyan típusú cipőt visel, mint amelyben 

kerékpározni fog, és erőteljesen rugózzon sarkain. Amennyiben lábainak elágazási pontja 

hozzáér a vázhoz, akkor a kerékpár túl nagy az Ön számára. Ebben az esetben ne próbálja 

ki a kerékpárt, még a háztömb körül sem. Egy olyan kerékpár esetében, amelyet burkolt 

útfelületeken fog használni, és amelyet egyáltalán nem fog off-road használni, a minimális 

átlépési magasság és a lábai közti elágazási pont közti résnek két colnak kell lennie (5 cm). 

Az olyan kerékpárnak, amelyet csak burkolatlan útfelületeken fog használni e távolságnak 

minimum három colnak kell lennie (7,5 cm). Míg az off-road kerékpár esetében e távolságnak 

négy colnak (10 cm) vagy annál többnek kell lennie. 

 

2. Női vázas kerékpárok 

Az átlépési magasság nem vonatkozik az olyan kerékpárokra, amelyek női vázas (step-through) kerékpárok. Ebben az 

esetben a korlátozó méretet a nyereg beállítás magassági tartománya határozza meg. Képesnek kell lennie arra, hogy a 

nyereg pozícióját a 3.B. fejezetben leírt módon beállítsa, a nyeregcső tetejének magassága és a nyeregszáron levő 

„minimum betolási”, illetve „maximum kihúzási” jele által meghatározott határok betartásával. 

 

B. Nyeregbeállítás  

A szabályos nyereg beállítás fontos annak érdekében, hogy kerékpárja a legjobb 

teljesítményt és a legnagyobb kényelmet nyújtsa. Amennyiben a nyereg pozíciója 

kényelmetlen, keresse fel márkakereskedőjét.  

 

A nyerget három irányban lehet állítani:  

1. Felfele és lefele. A szabályos nyereg beállítás ellenőrzéséhez (3. ábra):  

• Üljön a nyeregre;  

• Helyezze egyik sarkát az egyik pedálra;  

• Forgassa el a hajtókart addig a pontig, amikor a pedál rajta a sarkával az alsó 

pozíciójába kerül, és a hajtókar párhuzamos az nyeregcsővel.  

  

Amennyiben lába nem teljesen egyenes, akkor nyeregmagasságát be kell állítani. 

Amennyiben csípőjét forgatnia kell ahhoz, hogy sarka elérje a pedált, akkor a nyereg túl magas. Amennyiben lába behajlik 

térdénél, miközben sarka a pedálon van, akkor nyergének beállítása túl alacsony.  

Kérje meg márkakereskedőjét, hogy állítsa be a nyerget optimális kerékpározási pozíciójába és mutassa meg Önnek, hogy 

hogyan kell ezt a beállítást végrehajtani. Amennyiben úgy dönt, hogy saját maga állítja be nyergének magasságát, akkor:  

• Lazítsa meg a nyeregszár rögzítő bilincset. 

• Emelje fel, illetve eressze le a nyeregszárat a nyeregcsőben. 

• Ellenőrizze le, hogy a nyereg hosszirányban egyenesen áll.  

• Ismét húzza meg a nyeregszár bilincset az ajánlott forgatónyomatékkal (lásd a D mellékletet, vagy pedig a gyártó 

utasításait).  

  

Amikor a nyereg megfelelő magasságra van beállítva, le kell ellenőrizni, hogy a nyeregszár nincs “Minimális betolási”, 

illetve “Maximális kihúzási” beállítási jelen kívül. A nyeregszárnak mindig minimum 80 mm-nyit a vázban bennel kell 

lennie. (Lásd a 4. ábrát) 
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 FIGYELMEZTETÉS: A túl magasra állított nyeregszár kárt okozhat a kerékpárban és azt okozhatja, hogy elveszti 

uralmát a kerékpár felett és elesik. Győződjön meg arról, hogy a nyeregszárnak minimum 80 mm-nyi része benne 

van a vázban.  

 

MEGJEGYZÉS: Egyes kerékpárokon van egy kémlelő furat a nyeregcsövön, mely furatnak az a célja, hogy 

könnyen látni lehessen, hogy a nyeregszár kellőképpen be van tolva nyeregcsőbe annak érdekében, hogy 

biztonságos legyen a nyereg rögzítése. Amennyiben kerékpárján van ilyen kémlelő furat, akkor használja azt a 

“Minimum betolás”, illetve “Maximum kihúzás” jel helyett abból a célból, hogy meggyőződjön arról, hogy a 

nyeregszár kellőképpen be van tolva a nyeregcsőbe ahhoz, hogy át lehessen látni a kémlelő furaton.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben nyeregszára nincsen oly módon beillesztve a nyeregcsőbe, ahogyan az le van 

írva a B.1. pontban, akkor előfordulhat, hogy a nyeregszár eltörik, aminek az lehet a következménye, hogy elveszti 

az uralmat a kerékpár felett és elesik.  

  

2. A nyereg előre/hátra helyezése. A nyerget be lehet állítani előrefele, illetve hátrafele annak érdekében, hogy be tudja 

állítani a kerékpár optimális pozícióját. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy állítsa be a nyerget optimális kerékpározási 

pozícióba és hogy mutassa meg, hogy hogyan kell ezt a beállítást végrehajtani. Amennyiben úgy dönt, hogy saját 

maga hajtja végre az első/ hátsó beállítást, akkor gondoskodjon arról, hogy a bilincs mechanizmus a nyereg sínek 

egyenes részére legyen rögzítve és ne érjen hozzá a sínek íves részéhez, és arról, hogy a megfelelő 

forgatónyomatékot alkalmazzon a bilincs rögzítő elemen/elemeken (D. melléklet vagy pedig a gyártó utasításainak 

megfelelően).  

 

3. A nyereg szögének beállítása. A legtöbb ember a vízszintes nyerget részesíti előnyben; azonban vannak olyan 

kerékpárosok, akik az olyan nyergeket szeretik, amelyeknek az orra egy kicsit felfele, illetve lefele áll. 

Márkakereskedője be tudja állítani a nyereg szögét, illetve meg tudja tanítani, hogy hogyan kell azt végrehajtani. 

Amennyiben úgy dönt, hogy saját maga állítja be nyergének szögét, és nyeregszárán egyetlen tőcsavaros nyereg 

bilincs van, akkor kritikus jelentőséggel bír az, hogy kellő mértékben meg kell lazítania a bilincs tőcsavarját annak 

érdekében, hogy a mechanizmus körmei szétváljanak mielőtt megváltoztatja a nyereg szögét, majd azt követően a 

körmöknek újból egymásba kell akaszkodnia mielőtt újból meghúzza a bilincs tőcsavarját az ajánlott 

forgatónyomatékkal (Lásd a D. mellékletet vagy a gyártó utasításait).  

  

FIGYELMEZTETÉS: A nyereg szögének egyetlen tőcsavaros nyereg bilinccsel történő beállításakor mindig le 

kell ellenőrizni, hogy a bilincs illeszkedő felületein a körmök még nem koptak el. A bilincs elhasználódott körmei 

lehetővé teszik, hogy a nyereg mozogjon, melynek következtében elveszítheti az uralmat a kerékpár felett és 

eleshet.  

Mindig a megfelelő forgatónyomatékkal kell meghúzni a rögzítőelemeket. A túlságosan meghúzott tőcsavarok 

nyúlhatnak és deformálódhatnak. A laza tőcsavarok pedig mozoghatnak és anyaguk kifáradhat. Mindkét hiba a 

tőcsavar hirtelen meghibásodásával járhat és azt okozhatja, hogy elveszti uralmát a kerékpár felett és elesik.  

  

Megjegyzés: Amennyiben kerékpárja lengéscsillapítóst nyeregszárral van felszerelve, előfordulhat, hogy a 

lengéscsillapító mechanizmust rendszeres időközönként szervizelni kell, illetve karban kell tartani. Kérdezze meg 

márkakereskedőjét, hogy lengéscsillapítós nyeregszára esetében milyen gyakori szervizelést javasol. 

  

A nyereg pozíciójának kismértékű módosításai jelentős hatást gyakorolhatnak a teljesítményre és a kényelemre. 

Legjobb nyeregpozíciójának megtalálásának érdekében minden egyes állítás alkalmával csak egy beállítást módosítson.  
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FIGYELMEZTETÉS: Minden egyes nyeregbeállítás után győződjön meg arról, hogy a nyeregbeállító 

mechanizmus szabályosan meg lett húzva, mielőtt kerékpárjára ül. A laza nyereg bilincs, illetve nyeregszár kárt 

okozhat a nyeregszárban, illetve azt okozhatja, hogy elveszti uralmát kerékpárja felett és elesik. Egy szabályosan 

meghúzott nyereg beállító mechanizmus nem teszi lehetővé a nyereg elmozdítását egyetlen irányban sem. 

Időnként le kell ellenőrizni és meg kell győződni arról, hogy a nyeregbeállító mechanizmus szabályosan meg van 

húzva.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Ha túl szorosan húzzák meg az alumínium tőcsavarokat, akkor a tőcsavarok tönkre 

mehetnek kerékpározás közben, és ennek következtében a nyereg kilazulhat. Amennyiben kétségei vannak, 

ellenőriztesse le a tőcsavart helyi márkakereskedőjével!  

  

Amennyiben annak ellenére, hogy körültekintően beállította a nyereg magasságát, dőlését és hosszirányú pozícióját 

nyerge még mindig kényelmetlen, akkor próbálkozhat egy másféle felépítésű nyereggel. A nyergek, éppen úgy, mint az 

emberek, különböző alakokúak, méretűek és rugalmasságúak. Márkakereskedője segíteni tud egy olyan nyereg 

kiválasztásában, mely nyereg kényelmes lesz, azt követően, hogy szabályosan be lesz állítva testének és kerékpározási 

stílusának megfelelően.  
  

FIGYELMEZTETÉS: Egyes személyek azt állították, hogy a hosszabb ideig tartó kerékpározás egy olyan 

nyereggel, amely nincsen szabályosan beállítva, illetve amely nem támasztja alá a medence területét az idegek és 

a véredények rövidebb, illetve hosszabb ideig tartó sérülését okozhatja, sőt impotenciát is eredményezhet 

Amennyiben nyerge fájdalmat, érzéketlenséget, illetve egyéb kényelmetlenséget okoz, figyeljen oda testének 

jelzéseire és hagyja abba a kerékpározást, amíg nem konzultál márkakereskedőjével a nyereg beállításról, illetve 

egy másféle nyereg használatával kapcsolatosan.  
  

C. A kormány magassága és szöge  

Kerékpárja vagy egy „menet-nélküli” kormányszárral van felszerelve, amely a 

kormánycső külső részére van bilincselve vagy egy “tollas kormányszárral” van 

felszerelve, a kormánycsövön belül csatlakozik egy tágító rögzítő tőcsavarral 

segítségével. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen kormányszárral rendelkezik 

kerékpárja, kérdezze meg márkakereskedőjét.  

Amennyiben kerékpárja „menet-nélküli” szárral rendelkezik (6. ábra), akkor 

márkakereskedője meg tudja változtatni a kormány magasságát oly módon, hogy a 

magasság beállító távolságtartó elemeket áthelyezi a kormányszár alól a kormányszár 

fölé. Ha ez nem elegendő akkor egy más hosszúságú, illetve emelkedésű kormányszárat 

kell beszereznie. Konzultáljon márkakereskedőjével. Ne próbálja meg saját maga 

végrehajtani ezt a műveletet, mivel e művelethez speciális szaktudásra van szükség.  

Amennyiben kerékpárja „tollas” kormányszárral rendelkezik (7. ábra), akkor 

megkérheti márkakereskedőjét, hogy változtassa meg kismértékben a magasságot a szár 

magasságának beállításával. 

A tollas kormányszár tengelyén van egy bemart, illetve rábélyegezett jelzés, amely 

jelzi a kormány “Minimum betolást”, illetve a “Maximum kihúzást” beállítását. E jelzés nem 

lehet látható a kormánycsapágy felett. 
  

FIGYELMEZTETÉS: A tollas szár Minimális betolási jele nem lehet látható a kormánycsapágy felett. Amennyiben 

a kormányszárat jobban kihúzzák a Minimális betolási jelnél, akkor a kormányszár eltörhet, illetve a villa 

kormánycsöve károsodhat, aminek azzal járhat, hogy elveszti az uralmat a kerékpár felett és elesik.  

FIGYELMEZTETÉS: Egyes kerékpárok esetében a kormányszárnak, illetve a kormányszár magasságának 

megváltoztatása az első fékkábel feszességét befolyásolhatja, behúzhatja az első féket, illetve túl nagy kábel 

lógást tehet lehetővé, ami használhatatlanná teszi az első féket. Amennyiben az első fékbetétek a kerékfelni felé, 

illetve a kerékfelnitől távolodva mozdulnak el, amikor a kormányszárat, illetve a kormányszár magasságát 

megváltoztatják, a fékeket szabályosan be kell állítani, mielőtt kerékpárjára ül.  
  

Egyes kerékpárok állítható szögű kormányszárral rendelkeznek. Amennyiben kerékpárja állítható szögű 

kormányszárral rendelkezik, kérje meg márkakereskedőjét, hogy mutassa meg hogy hogyan lehet azt beállítani. Ne 

próbálja meg saját maga beállítani azt, mivel a kormányszár szögének megváltoztatásához előfordulhat, hogy a kerékpár 

egyéb vezérlő elemeit is be kell állítani.  

 

FIGYELMEZTETÉS: A rögzítő elemeket mindig a megfelelő forgatónyomatékkal kell meghúzni. A túlságosan 

meghúzott tőcsavarok megnyúlhatnak és deformálódhatnak. A túl laza tőcsavarok mozoghatnak és anyaguk 

kifáradhat. Mindkét hiba a tőcsavar hirtelen meghibásodását eredményezheti és ennek következtében elveszítheti 

uralmát a kerékpár felett és eleshet.  
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Márkakereskedője meg tudja változtatni a kormány, illetve a rúdvégi hosszabbítások szögét.  

  

FIGYELMEZTETÉS: A nem kellőképpen meghúzott kormányszár bilincs, kormánybilincs tőcsavar, illetve 

rúdvég bővítő bilincs tőcsavarja korlátozhatja a kormányzási lehetőséget, ennek következtében pedig elvesztheti 

uralmát a kerékpár felett és eleshet. Helyezze a kerékpár első kerekét lábai közé és próbálja meg elcsavarni a 

kormány/szár szerelvényt. Amennyiben el tudja csavarni a kormányszárat az első kerékhez képest, el tudja 

fordítani a kormányt a szárhoz képest, illetve el tudja fordítani a rúdvég bővítéseket a kormányhoz képest, akkor 

a tőcsavarok nincsenek kellőképpen meghúzva.  

  

D. A vezérlési pozíció beállításai  

A fék és a váltó karok szögét és pozícióját meg lehet változtatni a kormányon. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy 

hajtsa végre ezeket a beállításokat kerékpárján. Amennyiben úgy dönt, hogy saját maga fogja beállítani a szabályozó 

karok szögét, feltétlenül újból húzza meg a bilincs rögzítőelemeit az ajánlott forgatónyomatékkal (Lásd a D. mellékletet 

vagy a gyártó utasításait).  

  

E. A fék elérhetősége  
Sok kerékpár a fékkarok elérhetősége érdekében állítható fékkarokkal rendelkezik. Amennyiben kezei kicsik, illetve 

nehezen tudja összeszorítani a fékkarokat, márkakereskedője vagy be tudja állítani a fékkarok elérhetőségét, vagy pedig 

fel tud szerelni rövidebb elérhetőségű fékkarokat.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Minél rövidebb a fékkar útja, annál fontosabb a fékek szabályos beállítása, mivel a teljes 

fékerőt a rendelkezésre álló fékkar úton belül lehet állítani. Amennyiben a fékkar útja nem elegendő a teljes fékerő 

kifejtéséhez, akkor annak az lehet az eredménye, hogy elveszti uralmát a kerékpár felett, amely komoly sérülést, 

vagy akár halált is okozhat.  
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4. Technika  
  

Biztonsága, teljesítménye és élménye szempontjából fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogyan működik 

kerékpárja. Kifejezetten szorgalmazzuk, hogy kérdezze meg márkakereskedőjétől, hogy a jelen fejezetben leírtak hogyan 

működnek, mielőtt saját maga megpróbálja végrehajtani a leírt műveleteket, és kérje meg márkakereskedőjét, hogy 

ellenőrizze le munkáját, mielőtt felül kerékpárjára. Amennyiben a legkisebb mértékben is kétségei vannak azzal 

kapcsolatosan, hogy megértett mindent a kézikönyv jelen fejezetében, beszéljen márkakereskedőjével. Lásd az A., B., C. 

és D. mellékleteket is. 

  

A. Kerekek  

A kerékpár kerekei eltávolíthatóak a könnyebb szállítás és a könnyebb gumiabroncs defekt javítás céljából. A legtöbb 

esetben a kerék tengelyeit résekbe, a villák/a váz úgynevezett „villasaruiba” kell beilleszteni, de bizonyos felfüggesztésű 

mountain kerékpárok úgynevezett „átütő tengelyű” kerékfelszerelő rendszert használnak.  

  

MEGJEGYZÉS: Amennyiben olyan mountain kerékpárral rendelkezik, amely átütő tengellyel van felszerelve az 

első és a hátsó keréknél, ellenőrizze le, hogy márkakereskedője átadta-e Önnek a gyártó utasításait és tartsa be 

ezeket az utasításokat átütő tengelyű kerekek telepítésekor és eltávolításakor. Amennyiben nem tudja, hogy mi az 

az átütő tengely, kérdezze meg márkakereskedőjét.  

  

A kerekek az alábbi három módszer egyikével vannak rögzítve:  

• Egy üreges tengely, amelyen áthalad egy rúdszerű tengely, mely rúdszerű tengely egyik végén feszesség állító anya 

van, a másik végén pedig egy központi gyorszár (over-center cam) (ez az úgynevezett „Gyorszár”). (8. a. és b. ábra)  

 

• Egy üreges tengely, amelyen keresztülfut egy tengely, mely tengelynek egyik végén egy anya van, a másik végén pedig 

rögzítés céljából egy hatlapfejű kulcs, zárókar, illetve egyéb meghúzó eszköz (átütő tőcsavar). (9. ábra)  

• Hatlapfejű anyák, illetve hatlapfejű tőcsavarok, amelyek a kerékagy tengelyre vagy tengelybe vannak menettel rögzítve 

(rácsavarozható kerék). (10. ábra)  

 

Előfordulhat, hogy kerékpárjának rögzítse eltérő rögzítési módszerrel történik az első keréknél és a hátsó keréknél. 

Beszélje meg kerékpárja kerék rögzítési módszerét márkakereskedőjével.  

  

Nagyon fontos, hogy tisztában legyen kerékpárja kerékrögzítési módszerének típusával, hogy tudja, hogy hogyan 

kell szabályosan rögzíteni a kerekeket, és hogy tudja, hogy hogyan kell alkalmazni azt a megfelelő szorító erőt, 

amely biztonságosan rögzíti a kereket. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy tájékoztassa, hogy hogyan kell 

szabályosan eltávolítani és telepíteni a kereket, és kérdezze meg márkakereskedőjétől, hogy adja át a 

rendelkezésre álló gyártói utasításokat.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Ha helytelenül rögzített kerékkel kerékpározik, akkor a kerék elkezdhet lötyögni, illetve 

leeshet a kerékpárról, mely események súlyos sérülést, illetve halált okozhatnak. Ezért alapvető, hogy:  

1. Megkérje márkakereskedőét, hogy segítsen abban, hogy tisztában legyen azzal, hogyan kell 

biztonságosan telepíteni és eltávolítani kerekeit.  
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Ismerje meg és alkalmazza kerekének a helyén történő rögzítésének szabályos módszerét.  

2. Minden egyes alkalommal, mielőtt felül a kerékpárra, ellenőrizze, hogy a kerék biztonságosan rögzítve van.  

3. Egy szabályosan rögzített kerékrögzítő lépésnek lenyomatot kell hagynia a villasarukon.  

  

1. Az első kerék másodlagos rögzítése  

A legtöbb kerékpár olyan első villákkal rendelkezik, amely alkalmaz egy másodlagos kerék rögzítést is annak 

érdekében, hogy csökkentse annak a kockázatát, hogy a kerék kiszabadul a villából, amikor a kereket helytelenül rögzítik. 

A másodlagos kerék rögzítések nem helyettesítik az első kerék szabályos rögzítését.  

A másodlagos rögzítő eszközök két alapvető kategóriába tartoznak:  

a. A rácsíptethető típusú eszközök egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyekkel kiegészítik az első 

kerékagyat, illetve az első villát.  

b. Az integrált típus be van olvasztva, rá van öntve, illetve megmunkálással bele van építve az első villasaruk külső 

felületére. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy magyarázza el a kerékpárjára szerelt konkrét rögzítő eszköz 

működését.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el, illetve ne iktassa ki a másodlagos rögzítő eszközt. Mint ahogy a neve is utal 

rá, a másodlagos rögzítő eszköz a beállításnak egy kritikus tartalék eszköze. Amennyiben a kerék nincsen 

szabályosan rögzítve, a másodlagos rögzítő eszköz csökkenteni tudja annak kockázatát, hogy a kerék kiszabadul 

a villából. A másodlagos rögzítő eszköz eltávolítása, illetve kiiktatása a jótállást is érvénytelenítheti.  

A másodlagos rögzítő eszköz nem alkalmas kerekének szabályos rögzítésére. Amennyiben elmulasztják a kerék 

szabályos rögzítését, annak az lehet a következménye, hogy a kerék elkezd lötyögni, illetve kiszabadul, melynek 

következtébe elveszítheti az uralmat kerékpárja felett és eleshet, súlyos sérülést, illetve halált okozva.  

  

2. Gyorszáras kerekek  

Jelenleg a központi gyorszáras kerék rögzítő mechanizmusoknak kétféle típusa van forgalomban: a hagyományos 

központi gyorszár mechanizmus (8. ábra) és a „cam-and-cup” rendszer. Mindkét rendszer egy központi gyorszár 

segítségével rögzíti a helyére a kerékpár kerekét. Előfordulhat, hogy kerékpárjának első kereke „cam-and-cup” rendszerrel 

van rögzítve, míg hátsó kerekét hagyományos gyorszáras rendszer rögzíti.  

  

a. A hagyományos gyorszár mechanizmus beállítása (8. ábra)  

A kerékagyat a gyorszár mechanizmusnak az egyik villasarúra ható ereje és a feszesség beállító anya meghúzása 

tartja a helyén. A rögzítő erő nagyságát a feszesség beállító anya szabályozza. A feszesség beállító anyának az óramutató 

járásának irányába történő elforgatása, miközben megakadályozza a rögzítő kar elfordulását, növeli a rögzítő erőt, az 

óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatása pedig, miközben megakadályozza a rögzítő kar elfordulását, 

csökkenti azt. A feszesség beállító anyag fél fordulatánál kisebb elfordulása jelentheti a különbséget a biztonságos rögzítő 

erő és a nem biztonságos rögzítő erő között.  

  

FIGYELMEZTETÉS: A gyorszár teljes erővel történő meghúzására szükség van a kerék biztonságos 

rögzítéséhez. Ha az anyát az egyik kezével tartja, és a kart elfordítja, mint egy szárnyas anyát amennyire csak 

tudja, akkor ily módon nem tudja biztonságosan rögzíteni a gyorszáras kereket a villasarukra. Lásd a jelen fejezet 

első FIGYELMEZTETÉSÉT is a 15. oldalon.  

  

b. A „cam-and-cup” mechanizmus beállítása  

Amennyiben kerékpárja „cam-and-cup” mechanizmussal van felszerelve, akkor azt márkakereskedője szabályosan 

beállította. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy hathavonta ellenőrizze le a beállítást. Ne használjon „cam-and-cup” 

mechanizmusú első kereket semmilyen olyan kerékpáron, amelyet nem márkakereskedője állított be.  

 

3. A kerekek eltávolítása és telepítése  

  

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben kerékpárja fel van szerelve egy kerékagy fékkel, például kontrafékkel, első 

vagy hátsó dob, sáv vagy görgős fékkel, illetve amennyiben hátsó agyváltóval rendelkezik, akkor ne próbálja meg 

eltávolítani a kereket. A legtöbb kerékagy fék és a legtöbb kerékagy váltó eltávolításához és visszaszereléséhez 

speciális szaktudás szükséges. A helytelen eltávolítás, illetve összeszerelés a fék vagy a váltó meghibását 

eredményezheti, melynek következtében elvesztheti uralmát a kerékpár felett és eleshet.  
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VIGYÁZAT: Amennyiben kerékpárja tárcsafékes, akkor ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá se a rotorhoz, se a 

féknyereghez. A tárcsa rotorok széle általában éles, és mind a rotor mind a féknyereg felforrósodhat használat 

közben.  
 

a. A tárcsafék, illetve a felnifék eltávolítása, első kerék  

(1) Amennyiben kerékpárja felnifékekkel rendelkezik, oldja ki a fék gyorszár mechanizmusát 

annak érdekében, hogy nagyobb legyen a rés a gumiabroncs és a fékbetétek között (lásd 

a 4.C. fejezetben a 14-18 ábrákat a 19. oldalon).  

(2) Amennyiben kerékpárja gyorszáras első kerék rögzítő mechanizmussal rendelkezik, 

akkor állítsa át a gyorszár kart reteszelt, illetve ZÁRT pozíciójából NYITOTT pozíciójába 

(11a. ábra, 11b. ábra). Majd folytassa a műveletet a (4) lépéstől  

(3) Amennyiben kerékpárja átütő tőcsavarral, illetve rácsavarozható kerék rögzítő elemmel 

rendelkezik (9. ábra, 10. ábra), akkor lazítsa meg a rögzítőelemet/rögzítőelemeket oly 

módon, hogy néhány fordulattal elfordítja azokat az óramutató járásával ellentétesen, egy 

megfelelő csavarkulcs, egy zárkulcs vagy a beépített kar segítségével. Majd folytassa a 

műveletet a (4) lépéstől.  

(4) Amennyiben első villája „rácsíptethető” típusú másodlagos rögzítéssel rendelkezik, akkor 

oldja azt ki, majd ugorjon az (5) lépéshez. Amennyiben első villája beépített másodlagos 

rögzítéssel és egy hagyományos gyorszár rendszerrel (8. ábra) rendelkezik, akkor lazítsa 

meg a feszesség beállító anyát annyira, hogy el lehessen távolítani a kereket a 

villasarukból. Amennyiben első kereke „cam-and-cup” rendszerrel van rögzítve, szorítsa 

összes az alátétet (cup) és a gyorszárat a kerék eltávolítása közben. Egyetlen alkatrészt 

se kell forgatni a „cam-and-cup” rendszer esetében. Majd folytassa a következő lépéssel.  

(5) Emelje fel az első kereket néhány col magasságra a földtől és tenyerével ütögesse meg a kerék felső részét abból a 

célból, hogy az első villából kiszabadítsa a kereket.  
 

b. A tárcsás fék, illetve egy felnis fék első kerékre történő felszerelése  
 

VIGYÁZAT: Amennyiben kerékpárja első tárcsafékkel van felszerelve, legyen óvatos és ne okozzon kárt a 

tárcsában, a féknyeregben, illetve a fékbetétekben, amikor ismételten beszereli a tárcsát a féknyeregbe. Tilos egy 

tárcsafék vezérlőkarját aktiválni, amennyiben a tárcsa nincs helyesen beillesztve a féknyeregbe. Lásd a 4.C. 

fejezetet is. 
 

(1) Amennyiben kerékpárja gyorszáras kerék rögzítő egységgel rendelkezik, akkor húzza felfele a gyorszár kart, hogy az 

a keréktől elfele álljon (11b. ábra). Ez a kar NYITOTT pozíciója. Amennyiben kerékpárja átütő tőcsavaros, illetve 

rácsavarozott első kerék rögzítéssel rendelkezik, akkor folytassa az eljárást a következő lépéssel.  

(2) Miközben a kormányvilla előre néz, illessze be a kereket a villák közé oly módon, hogy a tengely stabilan beüljön a 

villa villasaruinak felső részébe. A gyorszár karja, ha van ilyen, a kerékpár bal oldalán kell, hogy legyen a 

kerékpároshoz képest (8a. ábra). Amennyiben kerékpárja ráklipszelt típusú másodlagos visszatartó eszközzel 

rendelkezik, akkor aktiválja azt.  

(3) Amennyiben egy hagyományos gyorszáras mechanizmussal rendelkezik, jobb kezével tartsa a gyorszár kart 

NYITOTT pozíciójában (11b. ábra), miközben bal kezével meghúzza a feszesség beállító anyát, addig a pontig, amíg 

kézzel szorosan meg van húzva a villa villasarujához képest (8a. ábra). Amennyiben egy „cam-and-cup” rendszerrel 

rendelkezik: az anya és a „cup” a villa villasaruknak egy bemélyedéses területébe vannak bepattintva és nincs szükség 

beállításra.  

(4) Miközben határozottan betolja a kereket a villa villasarujának nyílásába, központosítsa a kerék felnit a villában:  

(a) Gyorszáras rendszer esetén, mozgassa a gyorszár kart felfele és lendítse azt ZÁRT pozíciójába (11a. ábra). A 

karnak most párhuzamosnak kell lennie a villával és a kerék felé kell hajolnia. Ahhoz, hogy megfelelő rögzítő erőt 

tudjon kifejteni, az ujjaival át kell ölelnie a villát, és a karnak egyértelmű benyomódást kell hagynia a tenyerén.  

(b) Egy átütő tőcsavaros, illetve rácsavarozott rendszer esetén meg kell húzni a rögzítőelemeket vagy a D: 

függelékben előírt forgatónyomatékkal, vagy pedig a kerékagy gyártó utasításainak megfelelően. A tengely 

anyáknak addig a mértékig történő meghúzásához olyan megfelelő méretű csavarkulcsot kell használni, amely 

elegendő ahhoz, hogy a kerék a helyén maradjon; majd pedig egy-egy csavarkulcsot kell egyszerre használni az 

anyákon ahhoz, hogy az anyákat annyira meghúzza, amennyire csak tudja.  

MEGJEGYZÉS: Amennyiben egy hagyományos gyorszáras rendszer esetében a kart nem lehet teljesen benyomni, hogy 

párhuzamos legyen a villával, akkor állítsa a kart vissza NYITOTT pozíciójába. Ezt követően forgassa el a feszesség 

beállító anyát az óramutató járásával ellentétes irányban egy-negyed fordulattal és próbálja ismét meghúzni a kart. Az 

átütő tőcsavaros, illetve a rácsavarozott rendszer esetében, húzza meg a rögzítő elemeket vagy a D. mellékletben 

megadott forgatónyomaték specifikációk szerint, vagy pedig a kerékagy gyártójának utasításai szerint. 
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FIGYELMEZTETÉS: Ahhoz, hogy egy kereket biztonságosan rögzítsen, egy gyorszárral, jelentős erőre van 

szükség. Amennyiben teljesen zárni tudja a gyorszár karját anélkül, hogy az ujjaival a villát átfogná, hogy erőt 

tudjon kifejteni, miközben a kar egyértelmű lenyomatot hagyna a tenyerén, és anélkül, hogy a kerék rögzítő elem 

lenyomatot hagyna a villa saru felületein, akkor a meghúzás nem lesz elegendő. Nyissa ki a kart; fordítsa el a 

feszesség állító anyát egy negyed fordulattal az óramutató járásának irányában, majd próbálja meg ismét 

biztonságosan rögzíteni a kereket. Lásd a jelen fejezet első FIGYELMEZTETÉSÉT is a 17. oldalon. 

 

(5) Amennyiben kioldotta fék gyorszár mechanizmusát a fenti 3. a. (1) szerint, akkor újból aktiválja azt a megfelelő 

fékbetét-felni közti távolság helyreállítása céljából. 

(6) Forgassa meg a kereket és győződjön meg arról, hogy a kerék központosítva van a vázhoz képest, és nem ér a 

fékbetétekhez. Majd húzza meg a fékkart és győződjön meg arról, hogy a fékek szabályosan működnek. 

 

c. Egy tárcsa fék, illetve felnis fék eltávolítása a Hátsó Kerékről 

(1) Amennyiben sebességváltó rendszerrel rendelkező több sebességű kerékpárja van: állítsa a 

hátsó váltót nagy sebességfokozatra (a legkisebb, a legszélsőbb hátsó lánckerékre). 

Amennyiben egy belső váltós hátsó kerékaggyal rendelkezik, konzultáljon a márkakereskedővel, 

illetve tanulmányozza a kerékagy gyártójának utasításait, mielőtt megpróbálja eltávolítani a 

hátsó kereket. Amennyiben egysebességű felnis vagy tárcsás fékkel rendelkező kerékpárja van, 

ugorjon az alábbi (4) lépéshez. 

(2) Amennyiben a kerékpárja felnis fékekkel rendelkezik, oldja ki a fék gyorszáró mechanizmusát 

azzal a céllal, hogy növelje a kerék felnije és a fékbetétek közti távolságot (lásd a 4.C fejezetet, 14-18 ábrát, a 19. 

oldalon). 

(3) A váltós fogaskerék rendszer esetében jobb kezével húzza a váltó testét hátrafele. 

(4) Gyorszár mechanizmus esetében állítsa a gyorszár karját nyitott pozíciójába (11b ábra). Egy átütő tőcsavaros, illetve 

egy tőcsavaros (bolt on) mechanizmus esetén lazítsa meg a rögzítő eleme(ke)t egy megfelelő csavarkulccsal, záró 

karral, illetve egy beépített karral (12. ábra); majd tolja a kereket előre eléggé messze ahhoz, hogy el lehessen 

távolítani a láncot a hátsó lánckerékről. 

(5) Emelje fel a kereket néhány cm magasságra a földtől és távolítsa azt el a hátsó villasarukból. 
 

d. Egy tárcsa fék, illetve egy felnis fék telepítése a Hátsó Kerékre 
 

VIGYÁZAT: Amennyiben a kerékpárja egy hátsó tárcsafékkel van felszerelve, ügyeljen arra, hogy ne okozzon 

kárt a tárcsában, a féknyeregben, illetve a fékbetétekben, amikor visszahelyezi a tárcsát a féknyeregbe. Tilos a 

tárcsafék vezérlőkarját aktiválni, amennyiben a tárcsa nincs szabályosan beszerelve a féknyeregbe. 
 

(1) Gyorszár rendszer esetében állítsa a gyorszár kart nyitott pozíciójába (lásd a 

11b ábrát). A karnak a keréknek a váltó és a szabadon futó lánckerekekkel 

ellentétes oldalán kell lennie. 

(2) Egy váltós kerékpár esetében meg kell győződni arról, hogy a hátsó váltó még 

mindig a legszélsőbb pozíciójában, nagy sebesség fokozatban van; majd jobb 

kezével hátra kell húzni a váltó testrészét. A láncot a legkisebb szabadon futó 

lánckerék felső részére kell helyezni. 

(3) Egy egysebességű kerékpár esetén távolítsa el a láncot az első lánckerékről 

annak érdekében, hogy nagyon laza legyen a lánc. Helyezze a láncot a hátsó 

kerék lánckerekére.  

(4) Ezt követően helyezze a kereket a váz villasaruiba és húzza a kereket teljesen 

a villasarukba.  

(5) Egy egysebességű, illetve belső váltós kerékagy esetében helyezze vissza a 

láncot a lánctányérra; húzza visszafele a kereket a villasaruban oly módon, hogy 

az egyenesen álljon a vázban és a láncnak körülbelül 1/4 col felfele-lefele játéka 

legyen.  

(6) Egy gyorszár rendszer esetében állítsa a gyorszár karját felfele és lendítse azt 

zárt pozíciójába (11a ábra). Ezen a ponton a karnak párhuzamosnak kell lennie 

vagy a támasztóvillával, vagy a láncvillával, és a kerék felé kell ívelnie (13. ábra). 

Annak érdekében, hogy elegendő rögzítő erőt tudjon kifejteni, az ujjait a villa köré kell helyeznie és a gyorszár karnak 

világos lenyomatot kell hagynia a tenyerén. 

(7) Egy átütő tőcsavaros, illetve rácsavarozó rendszer esetén meg kell húzni a rögzítő elemeket vagy a D. mellékletben 

megadott forgatónyomaték specifikációknak megfelelően, vagy pedig a kerékagy gyártó utasításai szerint. Megfelelő 

méretű csavarkulccsal meg kell húzni a tengely anyákat annyira, hogy a kerék a helyén maradjon, majd egy-egy 

csavarkulcs segítségével egyszerre meg kell húzni az anyákat teljes erővel. 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben egy hagyományos gyorszár esetében a kart nem lehet teljesen benyomni addig, hogy 

párhuzamos legyen a támasztóvillával vagy a láncvillával, akkor állítsa vissza a kart nyitott pozíciójába. Ezt követően 

forgassa el a feszesség állító anyát egynegyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban és próbálja meg 

ismét meghúzni a kart. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Ahhoz, hogy egy kereket biztonságosan rögzítsen, egy gyorszárral, jelentős erőre van 

szükség. Amennyiben teljesen zárni tudja a gyorszár karját anélkül, hogy az ujjaival a támasztóvillát vagy a 

láncvillát átfogná, hogy erőt tudjon kifejteni és hogy a kar egyértelmű lenyomatot hagyna a tenyerén, és anélkül, 

hogy a kerék rögzítő elem lenyomatot hagyna a villa saru felületein, akkor a meghúzás nem lesz elégséges. Nyissa 

ki a kart; fordítsa el a feszesség állító anyát egy negyed fordulattal az óramutató járásának irányában, majd 

próbálja meg ismét biztonságosan rögzíteni a kereket. Lásd a jelen fejezet első FIGYELMEZTETÉSÉT is a 15. 

oldalon. 

 

(8) Amennyiben kioldotta fék gyorszár mechanizmusát a fenti 3. c. (2) szerint, akkor újból aktiválja azt a megfelelő 

fékbetét-felni közti távolság helyreállítása céljából. 

(9) Forgassa meg a kereket és győződjön meg arról, hogy a kerék központosítva van a vázhoz képest, és nem ér a 

fékbetétekhez. Majd húzza meg a fékkart és győződjön meg arról, hogy a fékek szabályosan működnek. 

 

B. Nyeregszár gyorszáras bilincs  

Egyes kerékpárok gyorszáras nyeregszár bilinccsel vannak felszerelve. A nyeregszár gyorszáras bilincs pontosan 

ugyanúgy működik, mint a hagyományos kerék gyorszár rögzítő elem (4.A.2 fejezet). Míg egy gyorszár bilincs úgy néz ki, 

mint egy hosszú tőcsavar, melynek egyik végén egy kar van, a másik végén pedig egy anya, a bilincs egy központi (over-

center) gyorszárat használ a nyeregzár stabil rögzítése céljából (lásd a 8. ábrát). 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben rosszul rögzített nyeregszárral kerékpározik, akkor előfordulhat, hogy az ülés 

elfordul, illetve elmozdul, melynek következtében elveszti uralmát a kerékpár felett és elesik. Ezért: 

1. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy segítsen abban, hogy elsajátítsa, hogy hogyan kell szabályosan 

rögzíteni nyeregszárát. 

2. Ismerje meg és alkalmazza nyeregszára szabályos rögzítési technikáját. 

3. Mielőtt a kerékpárra ülne, először ellenőrizze a nyeregszár biztonságos rögzítését. 

 

A nyeregszár gyorszár mechanizmus beállítása 

A gyorszár a nyereg gallérját rászorítja a nyeregszárra abból a célból, hogy a nyeregszárat biztonságosan a helyén 

tartsa. A rögzítő erő nagyságát a feszesség beállító anya szabályozza. A feszesség állító anyát, ha az óramutató járásában 

elfordítja, miközben a gyorszár kar forgását megakadályozza, akkor növelni fogja a rögzítő erőt; amennyiben a feszesség 

állító anyát az óramutató járásával ellentétes irányban forgatja el, miközben a gyorszár kar elfordulását megakadályozza, 

akkor csökkenteni fogja a rögzítési erőt. A feszesség állító anyának kisebb, mint fél fordulata jelenti a különbséget a 

biztonságos és a nem biztonságos szorító erő között. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: A gyorszár teljes erejére szükség van ahhoz, hogy a nyeregszárat biztonságosan 

rögzítsük. Azzal a módszerrel, hogy az egyik kezével megfogja az anyát és a másik kezével pedig elfordítja a kart, 

mint egy szárnyas anyát addig a pontig, amelynél mindent annyire meghúzott, amennyire csak tudott, nem lehet 

a nyeregszárat biztonságosan rögzíteni. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben teljesen zárni tudja a gyorszár kart anélkül, hogy ujjaival átfogná a 

nyeregszárat, illetve a váz csövét abból a célból, hogy erőt tudjon kifejteni, és amikor a kar nem hagy látható 

lenyomatot a tenyerén, akkor a meghúzás elégtelen lesz. Nyissa ki a kart; fordítsa el a feszesség állító anyát az 

óramutató járásának irányába egy negyed fordulatot; majd próbálja meg újra a rögzítést. 

 

C. Fékek  
Három általános kerékpár fék létezik: a felnis fékek, amelyek úgy működnek, hogy a kerék felnit két fékbetét közé 

szorítják, a tárcsa fékek, amelyek úgy működnek, hogy a kerékagyra szerelt tárcsát szorítják a fékbetétek közé, és a belső 

kerékagyfékek. Mindhárom fék működtethető egy kormányra szerelt karral. Egyes kerékpármodelleken a belső 

kerékagyfékeket a pedál hátrafele tekerése működteti. Ezeket kontrafékeknek hívják, és leírásuk a C. mellékletben 

találhatók.  

FIGYELMEZTETÉS: 

1. A rosszul beállított fékekkel, elhasznált fékbetétekkel, illetve olyan kerekekkel történő kerékpározás, 

amelyeken a felni kopás jel látható veszélyes és komoly sérülés, illetve halál lehet a következménye.  
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2. Ha túl keményen, illetve túl hirtelen húzza be a féket, azzal blokkolhatja 

az egyik kereket, aminek az lehet az eredménye, hogy elveszti az 

uralmat a kerékpár felett és elesik. Az első fék hirtelen vagy túlzott 

behúzása átdobhatja a kerékpárost a kormány felett, aminek súlyos 

sérülés, illetve halál lehet a következménye.  

3.  Egyes kerékpárfékek, például a tárcsafékek (14. . ábra) és a lineáris 

behúzású fékek (15. fékek) rendkívül nagyteljesítményű fékek. Ezekkel 

a fékekkel feltétlenül meg kell ismerkedni és használatukra nagyon oda 

kell figyelni.  

4. Egyes kerékpárok fel vannak szerelve fékerő modulátorral, egy kicsi, 

hengeralakú készülékkel, amelyeken keresztül fut a fékvezérlő kábel és 

amelyet úgy terveztek meg, hogy progresszívebbé tegye a fékezési erőt. 

Egy modulátor az indító fékezési erőt csökkenti, majd progresszív 

módon egyre fokozza, amíg a teljes fékezési erő nem érvényesül. 

Amennyiben kerékpárja fékerő modulátorral van felszerelve, feltétlenül 

ismerkedjen meg teljesítmény karakterisztikájával.  

5. A tárcsafékek rendkívül fel tudnak forrósodni hosszabb ideig tartó 

használat alatt. Óvatosan járjon el és ne érjen hozzá a tárcsafékhez, 

amíg el nem telik bőségesen elegendő idő ahhoz, hogy lehűljenek.  

6. Tanulmányozza a fékgyártónak a fékjei működtetésére és gondozására, 

valamint a fékbetét cserék időpontjára vonatkozó utasításait. 

Amennyiben nem rendelkezik a gyártó utasításaival vegye fel a 

kapcsolatot vagy márkakereskedőjével, vagy pedig a fék gyártójával.  

7. Az elhasználódott, illetve sérült alkatrészek lecserélésekor csak a 

gyártó által jóváhagyott eredeti csere alkatrészeket használjon.  

  

1. Fék vezérlések és jellemzők  

Biztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy megtanulja és emlékezzen arra, 

hogy melyik fékkar melyik féket vezérli kerékpárján. Hagyományosan a jobboldali 

fékkar vezérli a hátsó féket, és a baloldali fékkar vezérli az első féket; azonban abból a 

célból, hogy meggyőződjön arról, hogy kerékpárja így van-e beállítva, húzza meg az 

egyik fékkart, és nézze meg, hogy melyik féket húzza be, az elsőt vagy a hátsót. Ezt 

követően hajtsa végre ugyanezt a műveletet a másik fékkarral is. 

MEGJEGYZÉS: A fék beállítás egyes olyan országokban, mint például Ausztrália, az 

Egyesült Királyság, Japán stb. fordított, a jobb kar működteti az első féket, a bal kar 

pedig a hátsót. Amennyiben ez a helyzet, kérjük, hogy ellenőrizze azt, hogy a fék 

beállítást illetően mi a szokás országában. 

Győződjön meg arról, hogy kezeivel kényelmesen el tudja érni és meg tudja húzni 

a fékkarokat. Amennyiben kezei túl kicsik, ahhoz, hogy kényelmesen működtetni tudja 

a fékkarokat, konzultáljon márkakereskedőjével, mielőtt nyeregbe pattan. Előfordulhat, 

hogy a fékkar elérhetősége állítható, illetve lehet, hogy más típusú fékkarra van 

szüksége.  

A legtöbb felnifék fel van szerelve valamilyen gyorskioldó mechanizmussal, abból a 

célból, hogy a fékbetéteket el lehessen távolítani a gumiabroncstól, amikor a kereket 

eltávolítják, illetve visszaszerelik. Amikor a fék gyorskioldó mechanizmusa nyitott 

pozíciójában van, a fékek működésképtelenek. Konzultáljon márkakereskedőjével 

abból a célból, hogy meggyőződjön arról, hogy tisztában van-e azzal, hogy kerékpárján 

a fék gyorskioldó mechanizmusa, hogyan is működik (lásd a 14., 15., 16., 17., és a 18. 

ábrát) és minden egyes alkalommal győződjön meg arról, hogy mindkét fék 

szabályosan működik, mielőtt felszáll kerékpárjára.  

  

2. Hogyan működnek a fékek  

Egy kerékpár fékezése a fékező felületek közti súrlódás függvénye. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a maximális súrlódás rendelkezésre álljon tartsa tisztán és 

kosztól, kenőanyagtól, viaszoktól és tisztítószerektől mentesen kerekei felnijeit és a 

fékbetéteket.  

A fékeknek az a feladata, hogy szabályozzák a sebességét, nem csak az, hogy leállítsák kerékpárját. Minden egyes 

kerék maximális fékereje közvetlenül a kerék „blokkolása” (forgásának megszűnése) előtt következik be, mielőtt a kerekek 

elkezdenek csúszni. Amikor a gumiabroncs már csúszik, akkor gyakorlatilag szinte teljesen elveszti a leálláshoz szükséges 

erő többségét és irányítási képességét. Gyakorolnia kell a kerekek blokkolása nélküli lassítást és a zökkenőmentes leállást. 

Ezt a technikát progresszív fék modulációnak hívják. Ahelyett, hogy a fékkart hirtelen abba a pozícióba állítja, mely 

pozícióban úgy véli, hogy a legmegfelelőbb fékezési erő fog fellépni, fokozatosan, a fékező erőt növelve húzza be a fékkart. 
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Amennyiben azt érzi, hogy a kerék blokkolni kezd, kismértékben csökkentse a nyomást a karon annak érdekében, hogy a 

kerék forogni tudjon, éppen csak hogy blokkolása előtt. Fontos, hogy megtanulja, hogy mekkora fékkar nyomás szükséges 

az egyes kerekeken különböző sebességek és különböző útfelületek estén. Annak érdekében, hogy jobban megértse a 

feladatot, kísérletezzen egy kicsit kerékpárját sétáltatva és különböző nyomásokat alkalmazva az egyes fékkarokon, addig 

a pontig, amikor a kerék blokkol.  

Amikor behúzza az egyik, vagy mindkét féket, a kerékpár elkezd lassulni, de kerékpáros teste a tehetetlenségnél fogva 

tovább szeretne haladni azzal a sebességgel, amellyel haladt. Ennek következtében a súly áttevődik az első kerékre (vagy 

erős fékezés esetén, az első kerékagyra, melynek következtében akár át is repülhet a kormány felett).  

Egy kerék, amelyen nagyobb a súly, nagyobb féknyomást bír ki blokkolása előtt; a kisebb súllyal terhelt kerék kisebb 

féknyomás hatására is blokkolni fog. Tehát, amikor behúzza a fékeket és súlya áttevődik az első kerékre, testét a kerékpár 

hátsó fele felé kell áthelyeznie, abból a célból, hogy a súly terhelését vissza helyezze a hátsó kerékre, és ezzel egyidőben 

csökkentenie kell a hátsó fékezést, miközben növeli az első fékerőt. Ez még fontosabb lejtőkön, mivel a lejtők előre helyezik 

a súlyt.  

A hatásos sebesség szabályozásnak és a biztonságos megállásnak két eleme a fék blokkolása és a súly áthelyezése. 

A súly áthelyezésének fontossága jobban az előtérbe kerül, ha kerékpárja első lengéscsillapított villával rendelkezik. Az 

első lengéscsillapítás „csökken” fékezéskor, és növeli a súly áthelyezés hatását (lásd a 4.F. fejezetet is). Gyakorolja a 

fékezési és súly áthelyezési technikákat, amikor nincs forgalom, illetve egyéb veszély, illetve figyelemelterelés.  

Minden megváltozik, amikor laza felületen, illetve nedves időjárásban kerékpározik. Ilyen körülmények között több időre 

van szükség a leálláshoz. A gumiabroncs tapadása lecsökken, ezért a kerekeknek kisebb lesz a befordulási és a fékezési 

tapadása, és kisebb fékerő hatására is blokkolhatnak. Amennyiben a fékbetétek nedvesek, illetve koszosak, az is csökkenti 

a fékbetétek hatását. Az egyetlen megoldás arra, hogy irányítása alatt tartsa a kerékpárt laza, illetve nedves útfelületek 

esetén az az, hogy lassabban halad.  

  

D. Sebességváltás  

Többsebességű kerékpárja fel van szerelve egy váltós hajtáslánccal (lásd az alábbi 1. pontot), vagy egy belső 

fogaskerék kerékagyas hajtáslánccal (lásd az alábbi 2. pontot) illetve, egyes speciális esetekben e két megoldás 

kombinációjával.  

  

1. Hogyan működik egy váltós hajtáslánc  

Amennyiben kerékpárja egy váltós hajtáslánccal rendelkezik, sebességváltó mechanizmusa az alábbi egységeket 

fogja tartalmazni:  

• Egy hátsó fogaskerékkoszorú, illetve szabadonfutó lánckerék klaszter  

• Egy hátsó váltó  

• Általában egy első váltó  

• Egy vagy két sebességváltó 

• Egy, kettő vagy három első lánckerék, úgynevezett „lánctárcsa” 

• Egy hajtáslánc  

 

a. Sebességváltás  

A sebességváltás vezérlésére több különböző típusú és stílusú megoldás létezik: karok, forgó markolatok, indító 

szerkezetek, váltó/fék vezérlés kombinációi, és nyomógombok. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy magyarázza el 

kerékpárjának sebességváltó megoldását, és hogy mutassa meg, hogy hogyan is működik.  

A sebességváltással kapcsolatos szóhasználat zavaró lehet. E lefele váltás azt jelenti, hogy léptetve egy „kisebb”, 

illetve „alacsonyabb” fokozatra kapcsolunk, mely fokozatban könnyebb pedálozni. A felfele váltás azt jelenti, hogy léptetve 

egy „nagyobb”, illetve gyorsabb” fokozatra váltunk, amikor nehezebb tekerni a pedált. Tovább bonyolítja a helyzetet az, 

hogy pontosan a fordítottja történik az első váltónál, mint ami a hátsó váltónál történik (részletesebb információkat az 

alábbiakban megadott, a hátsó váltóval és az első váltóval történő sebességváltásra vonatkozó utasítások tartalmaznak). 

Például kiválaszthat egy olyan sebességfokozatot, melyben könnyebb pedálozni hegymenetben (kisebb 

sebességfokozatot választhat) kétféleképpen: kisebb fogaskerékre állítja az első váltót, vagy pedig nagyobb fogaskerékre 

állítja a hátsó váltót. Tehát elől és hátul éppen ellentétesen kell eljárni. Úgy lehet könnyen megjegyezni, hogy mit kell tenni, 

hogy a kerékpár középvonala felé történő váltás a „lefele váltás”, amely könnyebb tekerést és a jobb gyorsulást, míg az 

ellentétes irányba történő váltás a „felfele váltás”, amely nagyobb utazási sebességet teszi lehetővé.  

Függetlenül attól, hogy felfele vagy lefele vált sebességfokozatot, a kerékpár váltó rendszere megköveteli, hogy a 

hajtáslánc előrefele mozogjon és minimálisan feszes legyen. A váltó csak akkor fog váltani, amikor előrefele pedáloz.  
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FIGYELMEZTETÉS: Tilos a sebességváltót mozgatni hátrafele pedálozás közben, illetve tilos hátrafele 

pedálozni közvetlenül a váltó állítását követően. Ha ezt teszi akkor a lánc elakadhat és a kerékpár súlyosan 

károsodhat és elvesztheti uralmát a kerékpár felett és eleshet.  

  

b. Sebességváltás a hátsó váltóval 

A hátsó váltót a jobb váltó szabályozza. 

A hátsó váltó feladata az, hogy a hajtásláncot átállítsa az egyik lánckerékről egy másikra. A fogaskerék klaszteren levő 

kisebb lánckerekek nagyobb áttételi arányt biztosítanak. Nagyobb sebességfokozatokban történő pedálozás nagyobb 

erőfeszítést igényel, de a kerékpár kar minden egyes fordulatával nagyobb távolságra lehet eljutni. A nagyobb lánckerekek 

kisebb áttételt biztosítanak. Ebben az esetben kisebb pedálozási erőfeszítésre van szükség, de kisebb távolságot lehet 

haladni minden egyes pedálkar fordulattal. Ha a láncot egy kisebb lánckerékről egy nagyobbra állítjuk át akkor kisebb 

sebességfokozatra váltunk. Ha a láncot nagyobb lánckerékről állítjuk egy kisebb lánckerékre akkor nagyobb 

sebességfokozatra váltunk. Ahhoz, hogy a váltó a láncot az egyik lánckerékről átállítsa egy másikra, a kerékpárosnak 

előrefele kell pedáloznia.  

 

c. Sebességváltás első váltóval 

Az első váltót a baloldali sebességváltó szabályozza, amely a láncot a nagyobb és a kisebb lánctárcsák között 

mozgatja. Ha a lánc a váltás eredményeképpen kisebb lánctárcsára kerül, akkor könnyebb pedálozni (kisebb 

sebességfokozatra váltás). Nagyobb lánctárcsára történő állítás esetén nehezebb pedálozni (nagyobb sebességfokozatra 

váltás).  

 

d. Melyik sebességfokozatban legyek?  

A legnagyobb hátsó és a legkisebb első fogaskerék kombinációjának alkalmazása 

(19. ábra) a legmeredekebb emelkedők esetén célszerű. A legkisebb hátsó és a 

legnagyobb első fogaskerék kombináció alkalmazása pedig a legnagyobb 

sebességhez jó. Nem szükséges a fokozatokat léptetve váltani. Ehelyett keresse meg 

a fizikai képességének legjobban megfelelő “indító sebességfokozatot”— egy olyan 

sebességfokozatot, amely eléggé erős ahhoz, hogy gyorsan tudjon gyorsulni, de 

eléggé könnyű ahhoz, hogy álló helyzetből el tudjon indulni imbolygás nélkül — és 

kísérletezzen a nagyobb fokozatokra, illetve kisebb fokozatokra történő váltással abból 

a célból, hogy ráérezzen a különböző fokozat kombinációkra. Először olyan helye 

gyakorolja a váltásokat, ahol nincsenek akadályok, veszélyek, illetve egyéb forgalom, 

addig, amíg magabiztos nem lesz. Tanulja meg, hogy mikor van szükség váltani, és 

váltson kisebb sebességfokozatra, mielőtt az emelkedő túl meredek kezd lenni. 

Amennyiben gondjai vannak a váltással, a probléma megoldáshoz előfordulhat, hogy 

mechanikai beállításra van szükség. Kérjen segítséget márkakereskedőjétől.  

  

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a legnagyobb, illetve a legkisebb lánckerékre 

váltani, ha a váltó nem vált gördülékenyen. Előfordulhat, hogy a beállítás nem 

jó és a lánc elakad, melynek következtében elveszti uralmát kerékpárja felett és 

elesik.  

 

e. Mi történik, ha a rendszer nem vált sebességfokozatot?  

Amennyiben a gördülékeny váltás meghiúsul többszöri próbálkozás ellenére, akkor valószínű, hogy a mechanizmus 

beállítása nem jó. Vigye el kerékpárját a márkakereskedőhöz beállítás céljából. 

  

2. Hogyan működik egy agyváltós hajtáslánc  

Amennyiben kerékpárja egy belső agyváltós hajtáslánccal rendelkezik, a váltó az alábbi egységekből áll:  

• Egy 3, 5, 7, 8, 12 sebességű, vagy akár egy végtelenül állítható belső agyváltó  

• Egy vagy néha két váltó  

• Egy vagy két vezérlő kábel  

• Egy első lánckerék, úgynevezett lánctányér  

• Egy hajtáslánc  

  

a. Agyváltók 

A belső hajtóműves agyváltós hajtáslánc esetében a váltás egyszerűen csak abból áll, hogy a váltót a kívánt hajtási 

aránynak megfelelő pozícióba kell állítani. A váltó kívánt pozícióba történő beállítása után csökkentsék egy pillanatra a 

pedálra gyakorolt nyomást, annak érdekében, hogy az agyváltó végre tudja hajtani a váltást.  
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b. Melyik sebességfokozatot használjak?  

A számszerűleg a legkisebb fokozat (1) a meredek dombok esetén használandó. A számszerűleg a lenagyobb fokozat 

pedig a legnagyobb sebesség esetén alkalmazandó.  

Könnyebb „lassúbb” fokozatról (például az 1-es fokozatról) egy nagyobb (például 2-es vagy 3-as) fokozatra történő 

váltást felfele váltásnak hívjuk. Egy erősebb, „gyorsabb” fokozatról egy könnyebb „lassúbb” fokozatra történő váltást lefele 

váltásnak hívjuk. A váltást nem kell feltétlenül léptetéssel végrehajtani. Ehelyett keresse meg a feltételeknek megfelelő 

“indító sebességfokozatot”— egy olyan sebességfokozatot, amely eléggé erős ahhoz, hogy gyorsan tudjon gyorsulni, de 

eléggé könnyű ahhoz, hogy álló helyzetből el tudjon indulni imbolygás nélkül — és kísérletezzen a nagyobb fokozatokra, 

illetve kisebb fokozatokra történő váltással abból a célból, hogy ráérezzen a különböző sebességfokozatokra. Tanulja meg, 

hogy mikor van szükség váltani, és váltson kisebb sebességfokozatra, mielőtt az emelkedő túl meredek kezd lenni. 

Amennyiben gondjai vannak a váltással, a probléma megoldásához előfordulhat, hogy mechanikai beállításra van szükség. 

Kérjen segítséget márkakereskedőjétől. 

  

c. Mit kell tenni, ha a váltó nem vált? 

Amennyiben a gördülékeny váltás meghiúsul többszöri próbálkozás ellenér, akkor valószínű, hogy a mechanizmus 

beállítása nem jó. Vigye el kerékpárját a márkakereskedőhöz beállítás céljából. 

  

E. A pedálok  
1. „Lábfej ütközés” akkor fordulhat elő, amikor lábfeje hozzá tud érni az első kerékhez, amikor elfordítja a kormányt 

kormányzás céljából, amikor a pedál legelőrébb levő pozíciójában van. Ez gyakori a kis-vázú kerékpárok esetében, és 

ezt úgy lehet elkerülni, hogy a belső pedált felső pozíciójában, a külső pedált pedig alsó pozíciójában tartja éles 

kanyarokban. Minden kerékpár esetében e technika megelőzi azt is, hogy a belső pedál neki ütközzön a földnek 

kanyarodás közben.  

  

FIGYELMEZTETÉS: „Lábfej ütközés” következtében elvesztheti uralmát kerékpárja felett és eleshet. Kérje meg 

márkakereskedőjét, hogy segítsen meghatározni, hogy milyen vázméret, hajtókar hossz, pedál felépítés és cipő 

kombináció okozhat lábfej ütközést. Függetlenül attól, hogy lábfej ütközés felmerülhet vagy sem, éles 

kanyarokban mindig tartsa a belső pedált felső pozíciójában, a külső pedált pedig alsó pozíciójában.  

  
2. Egyes kerékpárok olyan pedálokkal felszerelve kaphatók, amelyek éles és potenciálisan veszélyes felületekkel 

rendelkeznek. E felületeknek az a feladata, hogy fokozzák a biztonságot azáltal, hogy növelik a tapadást a kerékpáros 

cipője és a pedál között. Amennyiben kerékpárja ilyen típusú nagyteljesítményű pedállal van felszerelve, akkor nagyon 

ügyelnie kell arra, hogy megelőzze az éles felületekkel rendelkező pedál által okozott komoly sérüléseket. 

Kerékpározási stílusától és tudásának szintjétől függően előfordulhat, hogy előnyben részesíti a kevésbé agresszív 

pedál felépítést, illetve úgy dönt, hogy sípcsont védővel kerékpározik. Márkakereskedője számos opciót tud bemutatni 

Önnek és javaslatot is tehet a megfelelő megoldásra.  

3. A lábfejklipszeknek és szíjaknak az a feladata, hogy szabályosan pozícionálják a lábfejet a pedálhoz képest. A 

lábfejklipsznek az a feladata, hogy a talp párnás részét a pedál tengelye felett tartsa. Ebben a pozícióban lehet a 

legnagyobb pedálozó erőt kifejteni. A lábfej szíj, amikor meg van húzva, a lábat a helyén tartja a pedál teljes forgási 

ciklusa alatt. Bár a lábfejklipszek és szíjak bizonyos előnyökkel járnak mindenféle cipő esetén, leghatásosabban a 

lábfejklipsszel történő használatra tervezett kerékpáros cipőkkel működnek. Márkakereskedője el tudja magyarázni, 

hogy hogyan is működnek a lábfejklipszek és szíjak. Lábfejklipszekkel és szíjakkal nem szabad olyan cipőket 

használni, amelyek olyan mély futófelületű talpakkal rendelkeznek, amelyek megnehezítik a lábfejek klipszekbe, illetve 

szíjakba történő behelyezését és kivételét.  

  

FIGYELMEZTETÉS: A lábfejklipszekkel és szíjakkal rendelkező pedálokba történő belépéshez és kilépéshez 

olyan ügyesség szükséges, amelyet csak gyakorlattal lehet elsajátítani. Mindaddig, amíg reflex mozdulattá nem 

válik, e technika alkalmazására koncentrálni kell, amely elvonhatja figyelmét a kerékpározástól és azt 

eredményezheti, hogy elveszti uralmát a kerékpár felett és elesik. Gyakorolja a lábfejklipszek és szíjak használatát 

olyan helyen, ahol nincsenek akadályok, veszélyek, illetve forgalom. Hagyja a szíjakat lazán, és ne húzza a szíjakat 

meg addig, amíg a pedálokba történő belépésével és a pedálokból történő kilépésével kapcsolatos technikája és 

magabiztossága indokolja azt. Tilos forgalomban kerékpározni, amikor lábfej szíjai feszesen meg vannak húzva.  

  

4. A klipsznélküli pedálok (az úgynevezett “belépéses” pedálok”) egy másik megoldás arra, hogy a láb biztonságosan a 

megfelelő pozícióban legyen tartva a maximális pedálozási hatékonyság érdekében. E pedálok rendelkeznek 

betétekkel, úgynevezett „stoplikkal” (cleat) a cipő talpán, amelyek „beugranak” a pedálon levő, hozzájuk illeszkedő 

rugós rögzítőelembe. A stoplik csak egy nagyon speciális mozdulat hatására rögzülnek, illetve oldhatók ki, mely 

mozdulatot addig kell gyakorolni, amíg az ösztönös nem lesz. A klipsznélküli pedálokokhoz olyan cipő és stopli kell, 

amely kompatibilis a használt pedál gyártmányával és modelljével.  

  



23  

Sok klipsznélküli pedál esetében a kerékpáros be tudja állítani a lábfej berakásához és kivételéhez szükséges erőt. 

Tartsa be a pedál gyártójának utasítását, illetve kérje meg márkakereskedőjét, hogy mutassa be, hogy hogyan kell 

végrehajtani ezt a beállítást. A legkönnyebb beállítást használja, amíg a láb betétele és kivétele reflex mozdulattá nem 

válik, de mindig győződjön meg arról, hogy megfelelő a feszesség ahhoz, hogy megakadályozza lábfejének pedálról 

történő nem kívánt kiszabadulását.  

 

FIGYELMEZTETÉS: A klipsznélküli pedálok a hozzájuk való cipőkkel történő használatra készültek, és az a 

feladatuk, hogy a lábfejet stabilan a pedálhoz rögzítsék. Ne használjon olyan cipőt, amely nem rögzül szabályosan 

a pedálhoz. 

 
A lábfej biztonságos pedálra történő helyezéséhez és pedálról történő levételéhez gyakorlat szükséges. Amíg a lábfej 

pedálra történő helyezése és levétele reflex műveletté nem válik, a technika koncentrációt igényel, amely elvonhatja a 

figyelmét és azt eredményezheti, hogy elveszti uralmát a kerékpár felett és elesik. Olyan helyen gyakorolja a klipsznélküli 

pedálok használatát, ahol nincsenek akadályok, veszélyek és forgalom; és feltétlenül tartsa be a pedál gyártó beállításra 

és szervizre vonatkozó utasításait. Amennyiben nem rendelkezik a gyártó utasításaival, vegye fel a kapcsolatot vagy 

márkakereskedőjével, vagy pedig a gyártóval.  

  

F. A kerékpár lengéscsillapítása  
Sok kerékpár fel van szerelve lengéscsillapító rendszerekkel. Sok különböző lengéscsillapító rendszer típus létezik — 

túl sokféle típus létezik ahhoz, hogy minden egyes típussal külön-külön foglalkozni tudjunk a jelen Kézikönyvben. 

Amennyiben kerékpárja fel van szerelve bármilyen típusú lengéscsillapító rendszerrel, feltétlenül olvassa el és tartsa be a 

lengéscsillapító gyártójának a lengéscsillapító beállítására és szervizelésére vonatkozó utasításokat. Amennyiben nem 

rendelkezik a gyártó utasításaival, forduljon márkakereskedőjéhez, illetve vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 

  

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben elmulasztja a lengéscsillapító rendszer karbantartását, ellenőrzését és 

szabályos beállítását, az a lengéscsillapító rendszer hibás működését eredményezheti, aminek következtében 

elvesztheti az uralmat a kerékpárja felett és eleshet. 

 
Amennyiben kerékpárja lengéscsillapítóval rendelkezik, az ennek köszönhetően elérhető nagyobb sebesség növeli 

sérülésének kockázatát is. Például, amikor fékez, a lengéscsillapítással rendelkező kerékpár eleje megsüllyed. Elvesztheti 

az uralmát a kerékpár felett és eleshet, amennyiben nincs tapasztalata az adott rendszerrel kapcsolatosan. Tanulja meg, 

hogy hogyan kell biztonságosan használni a lengéscsillapító rendszert. Lásd a 4.C. fejezetet is. 

 

FIGYELMEZTETÉS: A lengéscsillapítás beállításának megváltoztatása megváltoztathatja kerékpárjának 

kezelési és fékezési jellemzőit. Ne állítsa át a lengéscsillapítás beállítását. Ezt csak akkor tegye meg, ha tisztában 

van a lengéscsillapító rendszer gyártójának utasításaival és ajánlásaival, és mindig ellenőrizze kerékpárja kezelési 

és fékezési jellemzőinek módosulását a lengéscsillapítás beállítása után, oly módon, hogy végrehajt óvatosan egy 

tesztkört egy veszélymentes területen. 

 
A lengéscsillapításnak köszönhetően jobban lehet irányítani a kerékpárt és kényelmesebben lehet kerékpározni azáltal, 

hogy lehetővé teszi azt, hogy a kerekek jobban kövessék a terepet. Ezen bővített képességnek köszönhetően lehet, hogy 

gyorsabban tud kerékpározni, de nem szabad összekeverni a kerékpár bővített képességeit saját kerékpáros 

képességeivel. Képességeinek fejlesztéséhez idő és gyakorlat szükséges. Óvatosan közlekedjen, amíg meg nem tanulja, 

hogy hogyan kell kerékpárja összes adottságát kezelni. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet minden kerékpárt biztonságosan átalakítani bizonyos típusú lengéscsillapító 

rendszerekkel. Mielőtt egy kerékpárt bármilyen lengéscsillapító rendszerrel átalakítana, konzultáljon a kerékpár 

gyártójával és győződjön meg arról, hogy terve kompatibilis a kerékpár felépítésével. Amennyiben ezt elmulasztja, 

katasztrofális váztörés következhet be, aminek eredményeképpen elvesztheti az uralmát kerékpárja felett, mely 

súlyos sérüléssel és halálla járhat. 

 

G. Gumiabroncsok és tömlők 

1. Gumiabroncsok 

Sokféle típusú és specifikációjú kerékpár gumiabroncs kapható, kezdve az általános célú gumiabroncsoktól az olyan 

gumiabroncsokig, amelyek speciális időjárási, illetve terepfeltételek mellett a legjobban teljesítenek. Amint tapasztalatokra 

tett szert új kerékpárjával kapcsolatosan, lehet, hogy úgy érzi, hogy egy más típusú gumiabroncs jobban megfelel 

kerékpározási igényeinek. Márkakereskedője segíteni tud a legmegfelelőbb gumiabroncs kiválasztásában. 

A kerékpár oldalfalán fel van tüntetve a méret, nyomás besorolás és egyes nagyteljesítményű gumiabroncsokon a 

konkrét ajánlott használat (lásd a 19. ábrát). Az Ön számára a legfontosabb ezen információk közül a gumiabroncs 

nyomása. 
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FIGYELMEZTETÉS: Tilos a gumiabroncsot a gumiabroncs oldalfalán feltüntetett 

maximális nyomásnál jobban felfújni. Az ajánlott maximális nyomás meghaladása esetén 

a nyomás letépheti a gumiabroncsot a felniről, ami kárt okozhat a kerékpárban, és a 

kerékpáros és nézelődők sérülését eredményezheti. 
  

Egy kerékpár gumiabroncs megfelelő nyomásra történő felfújásának legjobb és 

legbiztonságosabb módja, ha ezt egy olyan kerékpárpumpával hajtjuk végre, melybe be van 

építve egy nyomásmérő. 
 

FIGYELMEZTETÉS: A benzinkúti levegőtömlők, illetve egyéb levegő kompresszorok 

használata biztonsági kockázattal jár. E berendezések nem kerékpár gumiabroncsokhoz 

készültek. Nagy térfogatú levegőt igen gyorsan mozgatnak, és nagyon gyorsan növelik 

gumiabroncs nyomását, melynek az lehet az eredménye, hogy a gumiabroncs felrobban. 
 

A gumiabroncs nyomása vagy maximum nyomásként, vagy pedig nyomás tartományként 

van megadva. Az, hogy egy adott gumiabroncs hogyan viselkedik a különböző terep, illetve időjárási feltételek mellett, 

nagymértékben függ a gumiabroncs nyomásától. Ha a gumiabroncsot felfújjuk közel maximum ajánlott nyomására, akkor 

a legkisebb a gördülési ellenállás, de egyben ebben az esetben a legkényelmetlenebb a kerékpározás. A nagy nyomások 

legjobban a sima és száraz útburkolaton működnek. 

Az igen alacsony, az ajánlott nyomástartomány alsó részének megfelelő nyomások legjobban a sima terepen 

teljesítenek, például a keményre döngölt agyagon, valamint az olyan mély, laza felületeken, mint például a mély és száraz 

homok.  

Amennyiben a gumiabroncs nyomása túl alacsony az Ön súlyához és a kerékpározási körülményekhez képest, a tömlő 

kilyukadhat, ami lehetővé teszi, hogy a gumiabroncs annyira deformálódjon, hogy a tömlő a felni és a gumiabroncs közé 

becsípődjön. 
 

VIGYÁZAT: A ceruza típusú gépjármű gumiabroncs nyomásmérők előfordulhat, hogy nem pontosak, és ezért 

nem szabad rájuk hagyatkozni a következetes és pontos nyomás mérések szempontjából. Helyettük használjon 

inkább kiváló minőségű tárcsás kijelzővel rendelkező nyomásmérőket. 
  

Kérje meg márkakereskedőjét, hogy tegyen javaslatot a legmegfelelőbb gumiabroncs nyomásra, figyelembe véve az 

Ön által leggyakrabban alkalmazott kerékpározási módozatot, és kérje meg márkakereskedőjét, hogy fújja fel 

gumiabroncsait erre a nyomásra. Ezt követően pedig ellenőrizze a nyomást, ahogyan az le van írva az 1.C fejezetben, 

annak érdekében, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogyan kell kinézniük a szabályosan felfújt gumiabroncsoknak abban 

az esetben, amikor nem tud nyomásmérőhöz hozzáférni. Vannak olyan gumiabroncsok, amelyeknek nyomását hetente, 

illetve kéthetente be kell állítani, ezért fontos a gumiabroncsok nyomását leellenőrizni minden egyes út előtt. 
 

A gumiabroncs nyomás font-erő per négyzetcolról (P.S.I.) kiló pascalra (kPa) történő átszámításához használja az 

alábbi konvertálási táblázatot. 

P.S.I.  kPa  P.S.I.  kPa P.S.I. kPa 

1  6,9  50  344,7 110 758,4 

5  34,5  60  413,7 120 827,4 

10  68,9  70  482,6 130 896,3 

20  137,9  80  551,6 140 965,3 

30  206,8  90  620,5 150 1034,2 

40  275,8  100  689,5 160 1103,2 
 

Egyes speciális nagyteljesítményű gumiabroncsok egyirányú futófelületekkel rendelkeznek: futófelületük mintája úgy 

lett megtervezve, hogy az egyik irányban jobban teljesítsen, mint a másikba. Az egyirányú gumiabroncsok oldalfalán levő 

jelölésnek tartalmaznia kell egy, a szabályos forgásirányba mutató nyilat. Amennyiben kerékpárja egyirányú 

gumiabroncsokkal rendelkezik, a gumiabroncsot feltétlenül a szabályos forgásirányban szerelje fel. 
 

2. Gumiabroncs szelepek 

Alapvetően háromféle kerékpár tömlő szelep létezik: A 

Schraeder szelep, a Presta szelep és a Woods/ Dunlop szelep. A 

tömlő felfújásához használt kerékpárpumpának a kerékpár 

szelepszárainak megfelelő szerelvénnyel kell rendelkeznie. 

A Schraeder szelep (20a ábra) hasonló a gépkocsi gumiabroncs 

szelepéhez. A Schraeder szeleppel rendelkező tömlők felfújásához el 

kell távolítani a szelepsapkát és a pumpa csatlakozó szerelvényét a 

szelepszár végére kell rögzíteni. Ha levegőt szeretne kiengedni a 

Schraeder szelepből, akkor le kell nyomni a szelepszár végén található 

tűt egy kulcs végével vagy egy hasonló tárggyal. 
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A Presta szelepnek (20b ábra) kisebb az átmérője és csak kerékpár gumiabroncsoknál fordul elő. Ha egy Presta fejű 

kerékpárpumpával fel szeretne fújni egy Presta szelepes tömlőt, távolítsa el a szelepsapkát, csavarja ki (az óramutató 

járásával ellentétes irányban) a szelepszár záró anyát, majd nyomja le a szelepszár kioldása céljából. Ezt követően nyomja 

rá a pumpa csatlakozó elemét a szelepfejre, és fújja fel a tömlőt. Ha egy Schraeder pumpa szerelvénnyel szeretné felfújni 

a tömlőt egy Presta szelepen keresztül, akkor szüksége lesz egy Presta adapterre (amely beszerezhető 

kerékpárüzletében), amely rácsavarható a szelepszárra azt követően, hogy kioldotta a szelepet. Az adapternek 

illeszkednie kell a Schraeder pumpa szerelvényébe. A tömlő felfújása után zárja el a szelepet. Ha ki szeretne engedni 

levegőt egy Presta szelepen keresztül, akkor nyissa meg a szelepszárat lezáró anyát és nyomja le a szelepszárat. 

Létezik egy harmadik típusú szelep is, melynek az alsó része hasonló egy Schraeder szelephez, míg nyakrésze 

hasonló méretű, mint egy Presta szelep. Ez az úgynevezett Woods szelep, mely szelep "Dunlop" szelepként is ismert (20c 

szelep). E szelepen keresztül a tömlőt egy Presta pumpával lehet felfújni. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Kifejezetten ajánljuk, hogy vigyen magával egy tartalék belső tömlőt, amikor kerékpározik. 

Egy tömlő foltozása vészhelyzetben történő javításnak tekintendő. Ha a foltot szabálytalanul alkalmazza, illetve 

több foltot alkalmaz, a tömlő meghibásodhat, melynek következtében elveszítheti az uralmát a kerékpár felett és 

eleshet. A foltozott tömlőt, amint lehetséges, cserélje le. 

  

http://www.sheldonbrown.com/gloss_sa-o.html#schraeder
http://www.sheldonbrown.com/gloss_sa-o.html#schraeder
http://www.sheldonbrown.com/gloss_dr-z.html#dunlop
http://www.sheldonbrown.com/gloss_dr-z.html#dunlop
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5.  Szerviz 
 

FIGYELMEZTETÉS: A technológia fejlődés a kerékpárok és a kerékpár alkatrészek egyre bonyolultabb 

felépítését eredményezik, és az innováció üteme egyre gyorsul. A jelen kézikönyvben lehetetlen ismertetni a 

kerékpárjának a szabályos javításához és/vagy karbantartásához szükséges összes információt. Egy baleset, 

illetve lehetséges sérülés esélyeinek minimalizálása érdekében létfontosságú, hogy minden, a jelen kézikönyvben 

konkrétan nem ismertetett javítást, illetve karbantartást márkakereskedője hajtsa végre. Ugyanolyan fontos az is, 

hogy egyedi karbantartási igényeit az összes körülmény - kezdve kerékpározási stílusától egészen a földrajzi 

helyszínig - figyelembevételével határozzák meg. Kérje márkakereskedőjének tanácsát karbantartási igényeinek 

meghatározásához. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Sok kerékpár szerviz és javítási feladat speciális szaktudást és szerszámokat igényel. Ne 

fogjon hozzá kerékpárja beállításához, illetve szervizeléséhez, amíg el nem sajátította márkakereskedőjétől, hogy 

hogyan kell ezeket a feladatokat szabályosan végrehajtani. A helytelen beállítás, illetve szerviz kárt okozhat 

kerékpárjában, illetve balesetet eredményezhet, mely baleset súlyos sérülést, illetve halált okozhat. 
 

Amennyiben meg szeretné tanulni, hogy hogyan kell kerékpárján a fő szerviz és javítási munkákat végrehajtani: 

1. Kérje el márkakereskedőjétől a kerékpárján levő alkatrészekre vonatkozó, a gyártók által készített telepítési és 

szerviz utasítások másolatát, illetve vegye fel a kapcsolatot a kompetens gyártóval. 

2. Kérje meg márkakereskedőjét, hogy javasoljon egy kerékpár javításra vonatkozó könyvet. 

3. Tájékozódjon márkakereskedőjénél az Ön környékén tartott kerékpár javítási tanfolyamokról. 
 

Javasoljuk, hogy kérje meg márkakereskedőjét, hogy ellenőrizze munkájának minőségét, amikor első alkalommal hajt 

végre valamilyen munkát, és még azt megelőzően, hogy kerékpárra ül, abból a szempontból, hogy minden munka 

szabályosan lett végrehajtva. Mivel ehhez egy szerelőnek időt kell befektetnie, előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás kisebb 

költséggel jár. 

Azt is javasoljuk, hogy kérje meg márkakereskedőjét, hogy adjon tanácsot arra vonatkozóan, hogy milyen 

tartalékalkatrészeket használjon fel, amennyiben alkatrész cserére lesz szüksége, azt követően, hogy elsajátította, hogy 

hogyan kell lecserélni az adott alkatrészeket. 
 

A. Szervizek gyakorisága 

Egyes olyan szerviz és karbantartási feladatokat a tulajdonos végrehajthat és a tulajdonosnak kellene végrehajtani, 

melyekhez nincs szükség semmilyen olyan speciális szerszámra, illetve tudásra, amely meghaladja a jelen kézikönyvben 

leírtakat. 

A következők példák az olyan szerviz típusokra, amelyeket saját magának kellene végrehajtania. Az összes többi 

szerviz, karbantartási és javítási feladatot egy megfelelően felszerelt létesítményben egy képesített kerékpár szerelőnek 

kell végrehajtania a gyártó által előírt, megfelelő szerszámok és eljárások felhasználásával. 
 

1. Bejáratási időszak: Kerékpárjának élettartama hosszabb lesz és jobban fog működni, ha kerékpárját bejáratja, mielőtt 

nagy terheléseknek teszi azt ki. A vezérlőkábelek és a kerék küllők megnyúlhatnak, illetve “beülhetnek”, amikor egy új 

kerékpárt első alkalommal használ, és előfordulhat az, hogy szükség lesz arra, hogy márkakereskedője újból beállítsa 

azokat. Az Ön által végrehajtott Mechanikai Biztonság Ellenőrzés (1.C fejezet) segítségével be lehet azonosítani 

néhány olyan alkatrészt, amely esetében ismételt beállításra van szükség. Azonban még abban az esetben is, ha 

minden rendben lévőnek tűnik az Ön számára, a legjobb az, ha visszaviszi a kerékpárt a márkakereskedőhöz egy 

ellenőrzés céljából. A márkakereskedők jellemzően azt javasolják, hogy vigye be hozzájuk kerékpárját 30 nap elteltével 

egy ellenőrzésre. Egy másik megközelítés szerint a kerékpárt 3-5 óra kemény off-road használat után, illetve körülbelül 

10-15 óra on-road, illetve enyhébb off-road használat után kell bevinni az első ellenőrzésre. Azonban, amennyiben úgy 

véli, hogy a kerékpárján valami rossz, akkor vigye be kerékpárját márkakereskedőjéhez, mielőtt újból kerékpárra ül.  

2. Minden egyes kerékpárút előtt: Mechanikai Biztonsági Ellenőrzés (1.C fejezet)  

3. Minden egyes hosszú ideig tartó vagy kemény kerékpározás után; amennyiben a kerékpárt víz, illetve homok érte; 

illetve minimum 100 mérföldenként: Le kell takarítani a kerékpárt és enyhén meg kell kenni a lánc görgőit jóminőségű 

kerékpárlánc kenőanyaggal. A felesleges kenőanyagot le kell törölni egy szöszmentes ronggyal. A kenés az időjárás 

függvénye. Kérjen tanácsot márkakereskedőjétől a legjobb kenőanyagokkal kapcsolatosan, és hogy az Ön területén 

mi a kenés ajánlott gyakorisága. 

4. Minden egyes hosszú ideig tartó, illetve kemény kerékpározás után vagy minden 10-20 óra kerékpározás után: 

• Húzza meg az első féket és billegtesse a kerékpárt előre és hátra. Mindent stabilnak érez? Amennyiben ütést érez 

a kerékpár minden egyes előrefele, illetve hátrafele mozgatásakor, akkor valószínűleg kilazult a kerékpár 

kormánycsapágy. Ellenőriztesse kerékpárját márkakereskedőjével. 

• Emelje fel kerékpárja első kerekét a földről és lengesse azt az egyik oldalról a másikra. A mozgást gördülékenynek 

érzi? Amennyiben a kormányzásban bármilyen kötöttséget, illetve akadozást észlel, akkor lehet, hogy szorosan van 

meghúzva a kerékpár kormánycsapágy. Ellenőriztesse kerékpárját márkakereskedőjével. 
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• Fogja meg az egyik pedált és mozgassa azt a kerékpár középvonala felé és attól elfele; majd tegye ugyanezt a 

másik pedállal. Úgy érzi, hogy valami kilazult? Amennyiben igen, ellenőriztesse kerékpárját márkakereskedőjével. 

• Vessen egy pillantást a fékbetétekre. Úgy tűnik, hogy elhasználódtak, illetve nem jól érintkeznek a kerék felnivel? Itt 

az ideje, hogy a márkakereskedő beállítsa, illetve lecserélje a fékbetéteket. 

• Alaposan ellenőrizze a vezérlőkábeleket és kábelházakat. Elrozsdásodtak? Görbültek? Kirojtosodtak? Amennyiben 

igen, akkor cseréltesse le azokat márkakereskedőjével. 

• Szorítson össze hüvelyk és mutatóujjával minden egyes egymás mellett levő küllőt minden egyes kerék mindkét 

oldalán. Ugyanazt érzi minden küllőpárnál? Amennyiben úgy érzi, hogy bármelyik kilazult, ellenőriztesse le 

márkakereskedőjével a kereket feszesség és szabályos beállítás szempontjából. 

• Ellenőrizze a gumiabroncsokat túlzott kopás, vágások és ütődések szempontjából. Szükség esetén cseréltesse a 

gumiabroncsokat le márkakereskedőjével. 

• Ellenőrizze a kerék felniket túlzott kopás, elhajlás, behorpadás és karcolások szempontjából. Amennyiben bármilyen 

felni sérülést lát, konzultáljon márkakereskedőjével. 

• Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész és tartozék még mindig jól van rögzítve és húzza meg azok 

rögzítését, amennyiben szükséges. 

• Ellenőrizze a vázat, különösen a csőcsatlakozások körüli területen; a kormányt; a szárat; az ülésnyerget az esetleges 

mély karcolások, repedezések, illetve elszíneződések szempontjából. Az ilyen tünetek a terhelés okozta kifáradás 

nyomai és azt jelzik, hogy az adott alkatrész megközelítette hasznos élettartama végét, és le kell cserélni azt. Lásd 

a B mellékletet is. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Mint minden mechanikus készülék a kerékpár és annak alkatrészei is ki vannak téve 

kopásnak és terhelésnek. A különböző anyagok és mechanizmusok a terhelés hatására különböző sebességgel 

kopnak el, illetve fáradnak el, és életciklusaik is eltérőek. Amennyiben meghaladja egy alkatrész élettartamát, az 

alkatrész hirtelen és katasztrofálisan meghibásodhat, mellyel a kerékpáros súlyos sérülését, illetve halálát 

okozhatja. A karcolások, repedések, kirojtosodások és elszíneződések a terhelés okozta anyagfáradás jelei, és 

azt jelzik, hogy az adott alkatrész megközelített hasznos élettartamának végét és le kell cserélni azt. Annak 

ellenére, hogy kerékpárjának anyagaira és megmunkálására, valamint az egyes alkatrészekre jótállás vonatkozhat, 

egy, a gyártó által meghatározott időtartamra vonatkozóan, ez nem garantálja azt, hogy a termék ki fog tartani a 

jótállási időtartam végéig. A termék élettartama gyakran összefügg kerékpározása típusával és azzal, hogy 

hogyan kezeli kerékpárját. A kerékpárra vonatkozó jótállásnak nem az a célja, hogy azt sugallja, hogy a kerékpár 

nem romolhat el, illetve, hogy örökre jó lesz. Ez csak azt jelenti, hogy a kerékpárt a jótállás lefedi a jótállás 

feltételeinek függvényében. Kérjük, hogy feltétlenül olvassa el a kerékpár tervezett használata című A. mellékletet, 

és a „Kerékpárjának és kerékpárja alkatrészeinek élettartama” című B. mellékletet, amely a 34. oldalon kezdődik. 

 

5. Szükség szerint: Amennyiben bármelyik fékkar megbukik a Mechanikai Biztonsági Ellenőrzés (1.C fejezet) alkalmával, 

ne üljön fel kerékpárjára. Ellenőriztesse márkakereskedőjével a fékeket. 

Amennyiben a lánc nem vált simán és gördülékenyen az egyik sebességfokozatról a másikra, a váltót be kell állítani. 

Keresse fel márkakereskedőjét. 

6. Minden egyes 25 (kemény off-road) – 50 (on-road) órányi kerékpározás után: Vigye el kerékpárját 

márkakereskedőjéhez teljes körű ellenőrzés céljából. 

 

B. Amennyiben kerékpárját ütés éri: 
Először is ellenőrizze le saját magát sérülések szempontjából és gondoskodjon sérüléseiről legjobb tudása szerint. 

Szükség esetén forduljon orvoshoz. 

Ezt követően ellenőrizze kerékpárját sérülések szempontjából. 

Bármilyen típusú ütközés után vigye el kerékpárját márkakereskedőjéhez alapos átvizsgálás céljából. Az olyan szén 

kompozit alkatrészek, beleértve a vázakat, kerekeket, kormányokat, szárakat, hajtóműveket, fékeket stb., amelyeket ütés 

ért, nem használhatók kerékpározás céljából addig, amíg azokat szét nem szereli és alaposan le nem ellenőrzi egy 

képesített szerelő. 

 

Lásd a „Kerékpárjának és kerékpárja alkatrészeinek élettartama” című B. mellékletet. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Egy ütközés, illetve egyéb ütés rendkívüli terhelésnek teheti ki a kerékpár alkatrészeit és 

idő előtti anyagfáradásukat okozhatja. A terhelés miatti anyagfáradást elszenvedő alkatrészek hirtelen és 

katasztrofálisan meghibásodhatnak, melynek következtében elvesztheti uralmát a kerékpár felett, súlyos sérülés, 

illetve halál következhet be. 
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A. melléklet 

Kerékpárjának tervezett használata 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Ismerje meg kerékpárját és annak tervezett használatát. Amennyiben a tervezett 
használatának céljára rossz kerékpárt választ az veszélyes lehet. A kerékpár rossz módon történő használata is 
veszélyes. 
 

Nincs egyetlen olyan kerékpár típus sem, amely minden célra megfelelő. Márkakereskedője segíteni tud abban, hogy „az 
adott munkára a megfelelő eszközt válassza ki” és segíteni tud abban is, hogy megismerje a kiválasztott eszköz korlátjait. 
Nagyon sok kerékpár típus létezik és minden egyes típusnak sok változata van. A mountain, road, racing, hibrid, túra, 
cyclocross és tandem kerékpároknak sok fajtája van. 

Vannak olyan kerékpárok is, amelyeknek vegyes tulajdonságai vannak. Például vannak road/racing kerékpárok, 
amelyek három fogaskerekű hajtókarokkal rendelkeznek. Ezek a kerékpárok egy túrakerékpár alacsony 
sebességfokozataival, egy versenykerékpár gyors tulajdonságával rendelkeznek, de nem alkalmasak arra, hogy nehéz 
terheket szállítsanak egy kirándulás alatt. Ez utóbbi célra egy túrakerékpárra van szüksége. 

Minden egyes kerékpár típust optimalizálni lehet bizonyos célokra. Látogassa meg kerékpárja üzletét és keressen meg 
valakit, aki tapasztalattal rendelkezik az Önt érdeklő területen. Végezze el saját házifeladatát is. Látszólag olyan kicsi 
változtatások is, mint például a gumiabroncsok kiválasztása növelheti, illetve csökkentheti egy kerékpár teljesítését egy 
bizonyos cél szempontjából. 

A következő oldalakon általánosságban leírjuk a különböző kerékpár típusok tervezett használatát. 
Az „iparszerű” használat feltételei általánosan vannak leírva és folyamatosan fejlődnek. Beszélje meg 

márkakereskedőjével, hogy hogyan szeretné használni kerékpárját. 
 

 VIGYÁZAT: A maximális súlykorlátok több változó tényezőn alapuló becslések, mint például a kerékpározási 
stílus, az út és a terep feltételei és a súly eloszlása. Semmikor sem tanácsos a kerékpárt maximális kapacitásáig 
megterhelni. Amennyiben kérdései vannak kerékpárjának maximális kapacitás melletti használatával 
kapcsolatosan, kérjük, hogy konzultáljon Giant Márkakereskedőjével. 
 

High-Performance Road [Nagyteljesítményű országúti kerékpározás] 

1. TERVEZÉSI CÉL: Ezeket a kerékpárokat burkolt felületen történő kerékpározás céljára tervezték, amikor a 

gumiabroncsok állandóan érintkeznek a burkolt felülettel. 

TERVEZETT HASZNÁLAT: Csak burkolt utakon történő kerékpározáshoz. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Off-road, cyclocross, illetve csomagtartókkal vagy kosárral történő túrázás. 

KOMPROMISSZUM: A felhasznált anyag optimalizálva van a könnyű súly és a konkrét teljesítmény szempontjából. 

Tisztában kell lennie azzal, hogy (1) az ilyen típusú kerékpároknak az a célja, hogy egy agresszív versenyző, illetve 

versengő kerékpáros számára teljesítmény előnyt biztosítson viszonylag rövid élettartam mellett, (2) a kevésbé agresszív 

kerékpárosok a hosszabb váz élettartamnak örülhetnek, (3) ebben az esetben a könnyű súlyt választja (rövidebb váz 

élettartammal) a nagyobb váz súly és a hosszabb váz élettartam helyett, (4) ebben az esetben a kisebb súlyt részesíti 

előnyben a behorpadásállóbb, illetve erősebb vázakkal szemben, melyek súlya több. Az összes olyan vázat, amely nagyon 

könnyű, gyakran kell ellenőrizni. Ezek a vázak hajlamosak arra, hogy egy ütközés esetén megsérüljenek, illetve eltörjenek. 

Nem arra lettek tervezve, hogy kibírják a rossz bánásmódot, illetve, hogy egy masszív igáslóként működjenek. Lásd a B. 

melléklett is. 
 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG* ÖSSZESEN 

font / kg font / kg font / kg 

275 / 125 10 / 1,5 285 / 129 

* Csak Nyeregtáska / Kormánytáska 
 

Általános célú kerékpározás 

2. TERVEZÉSI CÉL: 

Ezeket a kerékpárokat az 1. tervezési cél szerinti, valamint a sima kavicsos utakon és feljavított közepes minőségű 

ösvényeken történő kerékpározáshoz tervezték, ahol a gumiabroncsok mindig érintkeznek a talajjal.  

TERVEZETT HASZNÁLAT: Jó állapotban levő burkolt utakon, kavicsos utakon, illetve földutakon, valamint kerékpár 

utakon. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Off-road, illetve mountain kerékpározáshoz, illetve bármiféle ugratáshoz. Ezen 

kerékpárok közül néhány rendelkezik lengéscsillapítási funkciókkal, de ezen funkciók feladata az, hogy kényelmet 

biztosítsanak és nem feladatuk az off-road képesség fokozása. Ezen kerékpárok közül néhány viszonylag széles 

gumiabroncsokkal rendelkezik, amelyek kiválóan alkalmasak kavicsos, illetve föld utakon történő kerékpározáshoz. 

Néhány közülük viszonylag keskeny gumiabronccsal rendelkezik, amely burkolattal rendelkező utakon gyorsabb 

kerékpározás céljára alkalmasabbak. Amennyiben kavicsos, illetve föld utakon kerékpározik, nehezebb terheket szállít, 

illetve jobb gumiabroncs tartósságot szeretne, konzultáljon márkakereskedőjével a szélesebb gumiabroncsok 

alkalmazásával kapcsolatosan. 
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MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 30 / 14 285 / 129 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT (Túra, illetve Trekking kerékpározáshoz) 

KERÉKPÁROS CSOMAG ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 55 / 25 355 / 161 

 

Cross-Country, Marathon, Hardtails 

3. TERVEZÉSI CÉL: 

Ezeket a kerékpárokat az 1. és 2. tervezési célokra, valamint nehéz ösvényekre, kisebb akadályok leküzdésére és 
sima technikai területekre tervezték, beleértve az olyan területeket is, ahol előfordulhat az, hogy egy adott pillanatban a 
gumiabroncs nem érintkezik a talajjal. Ugratásra NEM alkalmas. Az All-Mountain hátsó lengéscsillapítás nélküli kerékpárok 
a 3. tervezési cél alá tartoznak, ugyanúgy, ahogy néhány kisebb súlyú hátsó lengéscsillapítással rendelkező modell. 

TERVEZETT HASZNÁLAT: Cross-country kerékpározás és versenyzés közepes terepen, enyhe-agresszív 
tartományban (például dombos terepen, ahol kisebb olyan akadályok vannak, mint például gyökerek, sziklák, laza felületek 
és kemény rögök és gödrök. A cross-country és a maraton felszerelések (abroncsok, lengéscsillapítók, vázak, 
hajtásláncok) súlya kicsi, előnyben részesítik a fürge sebességet a brutális erőhöz képest. A lengéscsillapítás útja 

viszonylag rövid, mivel a kerékpárt arra tervezték, hogy a talajon gyorsan mozogjon. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Hardcore Freeriding, Extreme Downhill, Dirt Jumping, Slopestyle, illetve 
kifejezetten agresszív, illetve extrém kerékpározás. Nem alkalmas arra, hogy sok időt töltsön a levegőben, keményen 
landoljon és átverekedje magát az akadályokon. 

KOMPROMISSZUM: A Cross-Country kerékpárok könnyebbek, gyorsabban haladnak hegymenetnek felfele és 
fürgébbek, mint az All-Mountain kerékpárok. A Cross-Country és a Marathon kerékpárok a robusztusságuk terhére 
pedálozási hatékonyságot és nagyobb hegymeneti sebességet biztosítanak. 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG* ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

* Csak Nyeregtáska 

  

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT (Az első lengéscsillapítós vázakat eredeti eszközökkel gyártják, csak támasztóvillás és 
villasarus csomagtartó rögzítéssel) 

KERÉKPÁROS CSOMAG* ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 125 55 / 25 355 / 161 

 

All Mountain 

4. TERVEZÉSI CÉL: 

Az 1., 2. és 3. tervezési célokra, valamint durva technikai területekre, mérsékelt méretű akadályokra és kisebb 

ugratásokra tervezett kerékpárok 

TERVEZETT HASZNÁLAT: Ösvény és hegymenet kerékpározás. Az All-Mountain kerékpárok: (1) nagyobb 
teherbírásúak, mint a cross country kerékpárok, de kisebb teherbírásúak, mint a Freeride kerékpárok, (2) könnyebbek és 
fürgébbek, mint a Freeride kerékpárok, (3) nehezebbek és nagyobb a lengéscsillapítási útjuk, mint a cross country 
kerékpároknak, melynek köszönhetően nehezebb terepen, nagyobb akadályok felett és mérsékelt ugratásokkal is lehet 
velük kerékpározni, (4) a lengéscsillapítási út közepes szintű, és olyan alkatrészekből áll, amely alkalmas a tervezett 
közepes használatra, (5) a tervezett használatoknak viszonylag széles körét fedi le, és ezen körön belül vannak olyan 

modellek, amelyek többé-kevésbé bírják a nagy terhelést. Beszélje meg kereskedőjével igényeit és ezeket a modelleket. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Az extrém ugratási/kerékpározási módozatok, mint például a hardcore mountain, 
Freeriding, Downhill, North Shore, Dirt Jumping, Hucking stb. Nem alkalmasak olyan nagy leugratásokra, ugratásokra, 
illetve indításokra (faszerkezetek, föld töltések), amelyekhez hosszú lengéscsillapítási út, illetve nagy teherbírású 
alkatrészek szükségesek, és nem alkalmasak arra, hogy sok időt töltsenek a levegőben és keményen landoljanak, áttörve 
az akadályokon. 

KOMPROMISSZUM: Az All-Mountain kerékpárok masszívabbak, mint a cross country kerékpárok, nehezebb terepen 
történő kerékpározásra is alkalmasak. Az All-Mountain kerékpárok nehezebbek és nehezebb velük hegymenetnek felfele 
kerékpározni, mint a cross country kerékpárokkal. Azonban az All-Mountain kerékpárok könnyebbek és fürgébbek és 
könnyebb velük hegymenetnek kerékpározni, mint a Freeride kerékpárokkal. Az All-Mountain kerékpárok nem olyan 
masszívak, mint a Freeride kerékpárok, és nem szabad az All-Mountain kerékpárokat extrémebb kerékpározáshoz, illetve 
extrémebb terepen használni. 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG* ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

* Csak Nyeregtáska 
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Gravity, Freeride és Downhill 
5. TERVEZÉSI CÉL: 

Ezeket a kerékpárokat ugratásra, hucking-re, nagy sebességekre, illetve durvább felületen történő agresszív 
kerékpározásra, illetve sík felületeken történő landolásra tervezték. Azonban az ilyen típusú kerékpározás rendkívül 
veszélyes, és előre meg nem jósolható erők hatása alá helyezi a kerékpárt, amelyek túlterhelhetik a vázat, a villát, illetve 
az alkatrészeket. Amennyiben úgy dönt, hogy 5. tervezési célnak megfelelő terepen kerékpározik, megfelelő biztonsági 
óvintézkedéseket kell alkalmaznia, például a kerékpárt gyakrabban kell ellenőrizni és felszereléseit gyakrabban kell 
lecserélni. Teljes körű személyes védő felszerelést kell viselnie, például teljes arcot lefedő sisakot, lábszárvédőket és 
testvédő páncélzatot. 

TERVEZETT HASZNÁLAT: Kerékpározás a legnehezebb terepeken is, amellyel csak a nagyon tapasztalt 

kerékpárosoknak szabad próbálkozniuk. 

A Gravity, a Freeride és a Downhill kifejezések a hardcore mountain, a north shore és a slopestyle kerékpározási 
formákat írják le. Itt “extrém” kerékpározásról van szó, és az ezen kerékpározási formákat leíró kifejezések folyamatos 

evolúció korát élik. 

A Gravity, a Freeride és a Downhill kerékpárok: (1) nehezebbek és nagyobb lengéscsillapítási úttal rendelkeznek, mint 
az All-Mountain kerékpárok, ezért nehezebb terepeken, nagyobb akadályok felett és nagyobb ugratásokkal is lehet velük 
kerékpározni, (2) a lengéscsillapítási útjuk a leghosszabb és olyan alkatrészeket használnak, amelyek alkalmasak a 
tervezett nehéz terhelésű használatra. Noha mindez igaz, semmi sem garantálja azt, hogy az extrém kerékpározás nem 
fog széttörni egy Freeride kerékpárt. 

Az a terep és az a kerékpározás típus, amelyre a Freeride kerékpárokat tervezték jellegükből adódóan veszélyes. A 
megfelelő eszköz, például egy Freeride kerékpár nem változtatja meg ezt a tényt. Az ilyen típusú kerékpározás esetén a 
rossz helyzetfelmérés, a rossz szerencse, illetve a képességeit meghaladóan történő kerékpározás könnyen balesetet 
eredményezhet, mely balesetben komolyan megsérülhet, lebénulhat, illetve meghalhat. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Nem szolgálhat indokként arra, hogy bármit kipróbáljanak. Olvassa el a 2.F fejezetet 
a 11. oldalon. 

KOMPROMISSZUM: A Freeride kerékpárok masszívabbak, mint az All-Mountain kerékpárok, alkalmasak nehezebb 
terepen történő kerékpározásra. A Freeride kerékpárok nehezek és nehezebb velük hegymenet felfelé haladni, mint az 
All-Mountain kerékpárokkal. 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG* ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

* Csak Nyeregtáska 

 

Dirt Jump  

5. TERVEZÉSI CÉL: 

Ezeket a kerékpárokat ugratásra, hucking-re, nagy sebességekre, illetve durvább felületen történő agresszív 
kerékpározásra, illetve sík felületeken történő landolásra tervezték. Azonban az ilyen típusú kerékpározás rendkívül 
veszélyes, és előre meg nem jósolható erők hatása alá helyezi a kerékpárt, amelyek túlterhelhetik a vázat, a villát, illetve 
az alkatrészeket. Amennyiben úgy dönt, hogy 5. tervezési célnak megfelelő terepen kerékpározik, megfelelő biztonsági 
óvintézkedéseket kell alkalmaznia, például a kerékpárt gyakrabban kell ellenőrizni és a tartozékait gyakrabban kell 
lecserélni. Teljes körű személyes védőfelszerelést kell viselnie, például teljes arcot lefedő sisakot, lábszárvédőket és 
testvédő páncélzatot. 

TERVEZETT HASZNÁLAT: Mesterséges föld úton történő ugratás, rámpákon, gördeszka parkokban, egyéb előre 
jelezhető olyan akadályokon és terepeken történő használat, ahol a kerékpárosnak ismernie kell és használnia kell 
kerékpározási tudását és kerékpár irányítási képességét, és kevésbé hagyatkozhat a kerékpár lengéscsillapítására. A Dirt 
Jumping kerékpárokat hasonlóképpen használják, mint a nagy teherbírású BMX kerékpárokat. 

A Dirt Jumping kerékpár nem biztosítja az Ön számára az ugratáshoz szükséges képességeket. Olvassa el a 2.F 
fejezetet a 11. oldalon. 

NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Olyan terepeken leugratásokhoz, illetve landolásokhoz, ahol nagy 
lengéscsillapítási útra van szükség, abból a célból, hogy segítsen a landolással járó ütés elnyelésében és a kerékpár 
irányításának megőrzésében. 

KOMPROMISSZUM: A Dirt Jumping kerékpárok könnyebbek és fürgébbek, mint a Freeride kerékpárok, de nincs 

hátsó lengéscsillapításuk, és a felfüggesztés útjuk elől sokkal rövidebb. 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT 

KERÉKPÁROS CSOMAG ÖSSZESEN 
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 0 300 / 136 

 
Cyclo-cross  

2. TERVEZÉSI CÉL: 

Ezeket a kerékpárokat az 1. tervezési cél szerinti, valamint a sima kavicsos utakon és feljavított közepes minőségű 
ösvényeken történő kerékpározáshoz tervezték, ahol a gumiabroncsok mindig érintkeznek a talajjal.  

TERVEZETT HASZNÁLAT: Cyclo-cross kerékpározás, tréning és versenyzés. A cyclo-cross kerékpározás során 
változatos terepen és felületen kerékpároznak, beleértve a föld, illetve sáros felületeket. A cyclo-cross kerékpárok jól 
működnek durva úton történő kerékpározás és ingázási kerékpározás során, függetlenül az időjárástól. 
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NEM TERVEZETT HASZNÁLAT: Off road, illetve mountain kerékpározás, illetve ugratás. A cyclo-cross 
kerékpárosok és versenyzők leszállnak a kerékpárról, mielőtt egy akadályhoz érnének és kerékpárjukat átviszik az 
akadályon, majd újból nyeregbe ülnek. A cyclo-cross kerékpárok nem alkalmasak mountain kerékpárkénti használatra. A 
viszonylag nagy országúti kerékpár kerék méret gyorsabb kerékpározást tesz lehetővé, mint a kisebb mountain bike 
kerekek, de nem olyan erősek. 

 

MAXIMÁLIS SÚLYKORLÁT  

KERÉKPÁROS CSOMAG ÖSSZESEN  
font / kg font / kg font / kg 
300 / 136 30 / 13,6 330 / 150 
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B. melléklet 

Kerékpárjának és kerékpárja alkatrészeinek élettartama 

 

1. Semmi sem tart örökké, még kerékpárja sem. 

Amikor kerékpárjának, illetve kerékpárja alkatrészeinek a hasznos élettartama lejárt, további használatuk veszélyes. 

Minden egyes kerékpár és minden egyes kerékpár alkatrész véges, korlátozott hasznos élettartammal rendelkezik. 
Ezen élettartalom hossza változó és függ a vázhoz és az alkatrészekhez alkalmazott szerkezetektől és anyagoktól, és 
élettartamuk során a váz és az alkatrészek számára biztosított karbantartástól és gondozástól, valamint azon használatok 
típusától és mennyiségétől, amelyeknek a váz és az alkatrészek ki vannak téve. Amennyiben a vázat és az alkatrészeket 
verseny események, trick kerékpározás, ramp kerékpározás, ugratás, agresszív kerékpározás, nehéz terepen történő 
kerékpározás, nehéz klíma viszonyok mellett történő kerékpározás, illetve nehéz terhek melletti kerékpározás, 
kereskedelmi tevékenységek és egyéb nem szabványos típusú feladatok céljára használják azzal drasztikusan 
lerövidíthetik élettartamaikat. Ezen feltételek bármelyike, illetve bármelyik kombináció előre nem látható meghibásodást 

okozhat. 

Azonos használati feltételek mellett a könnyű kerékpároknak és alkatrészeiknek általában rövidebb az élettartama, 
mint a nehéz kerékpároké és azok alkatrészeié. Amikor egy könnyű kerékpár, illetve könnyű kerékpár alkatrészek mellett 
dönt, akkor kompromisszumokat köt, előnyben részesítve a kisebb súllyal járó nagyobb teljesítményt a tartóssággal 
szemben. 

Kerékpárját és annak alkatrészeit rendszeres időközönként le kell ellenőriztetnie márkakereskedőjével igénybevétel 
és/vagy potenciális meghibásodás szempontjából, beleértve a repedéseket, a deformálódást, a korróziót, a festék 
lepattogzást, behorpadásokat és a potenciális problémákra utaló egyéb jeleket, valamint a nem megfelelő, illetve helytelen 
használatot. Ezek fontos biztonsági ellenőrzések, és nagyon fontosak a balesetek, a kerékpáros testi sérülésének és a 
termék lerövidített élettartamának megelőzése érdekében.  

 

2. Kilátások 

A mai nagyteljesítményű kerékpárokat gyakran és körültekintően ellenőrizni és szervizelni kell. A jelen Mellékletben 
megpróbálunk elmagyarázni néhány háttérben levő anyagtudományi alapismeretet, és hogy ezek hogyan viszonyulnak 
kerékpárjához. Ismertetünk néhány kompromisszumot, amelyet meg kellett kötni kerékpárja tervezésekor, és hogy mit is 
várhat kerékpárjától; továbbá fontos alapvető útmutatásokat biztosítunk arra vonatkozóan, hogy kerékpárját hogyan kell 
karbantartani és ellenőrizni. Nem tudunk mindent megtanítani, amit tudnia kellene ahhoz, hogy kerékpárját szabályosan 
tudja ellenőrizni és szervizelni, és ezért van az, hogy ismételgetve azt javasoljuk, hogy vigye el kerékpárját 
márkakereskedőjéhez szakszerű gondozás és ellenőrzés céljából. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Kerékpárjának gyakori ellenőrzése fontos biztonsága szempontjából. Hajtsa végre a jelen 
kézikönyv 1.C fejezetében ismertetett Mechanikai Biztonsági Ellenőrzést minden egyes kerékpározás előtt. 

Kerékpárjának rendszeres időközönként végrehajtott részletesebb ellenőrzése fontos. Az, hogy milyen 
gyakran kell részletesebb ellenőrzést végrehajtani az Öntől függ. 

Ön, mint kerékpáros/tulajdonos szabja meg és Ön tudja, hogy milyen gyakran használja a kerékpárját, milyen 
keményen használja azt és hol. Mivel márkakereskedője nem tudja nyomon követni az Ön kerékpár használatát, 
Ön a felelős azért, hogy rendszeres időközönként elvigye kerékpárját márkaszervizéhez ellenőrzés és szerviz 
céljából. Márkakereskedője segíteni fog Önnek abban, hogy eldöntse, hogy milyen gyakran célszerű kerékpárját 
ellenőrizni és szervizelni attól függően, hogy hol és hogyan használja kerékpárját. 

Az Ön biztonsága érdekében és abból a célból, hogy megértse márkakereskedőjét és kommunikálni tudjon 
vele, javasoljuk, hogy olvassa el a jelen Mellékletet teljes egészében. A kerékpárja gyártásához használt anyagok 
meghatározzák, hogy hogyan és milyen gyakran kell ellenőrizni azt. 

A jelen FIGYELMEZTETÉS figyelmen kívül hagyása a váz, a villa, illetve az egyéb alkatrészek meghibásodását 
eredményezheti, amely komoly sérülést, illetve halált okozhat. 

 

A. A fémekről 

Az acél a kerékpár vázak hagyományos alapanyaga. Az acél jó tulajdonságokkal rendelkezik, de a nagyteljesítményű 
kerékpárok esetében az acélt többségében felváltotta az alumínium és bizonyos mértékig a titán. Ezen változás fő 
hajtóereje a kerékpárosok könnyebb kerékpárok iránti lelkesedése. 

 

A fémek tulajdonságai 

Kérjük, hogy értsék meg, hogy nem létezik olyan egyszerű nyilatkozat, amely jellemezheti a különböző fémek 
kerékpárok céljára történő felhasználását. Az viszont igaz, hogy az sokkal fontosabb, hogy a kiválasztott fémet hogyan 
alkalmazzák, mint maga az anyag. Azt kell megnézni, hogy a kerékpárt hogyan tervezik, tesztelik, gyártják, támogatják a 
fém jellemzőivel együtt, ahelyett, hogy egy leegyszerűsített választ keresnénk. 

A fémek nagyon változatosak korrózióval szembeni ellenállásuk tekintetében. Az acélt védeni kell, máskülönben meg 
fogja támadni a rozsda. Az alumíniumon és a titánon rövid időn belül egy oxid film képződik, amely megvédi a fémet a 
további korróziótól. Ezért mind az alumínium, mind a titán egészen jól ellenáll a korróziónak. Az alumínium nem tökéletesen 
korrózióálló, és ezért külön figyelmet kell szentelni, amikor az alumínium más fémekkel érintkezik, és emiatt galvanikus 
korrózió következhet be. 

A fémek viszonylag lágyak. A lágyság azt jelenti, hogy hajlanak, vetemednek és nyúlnak, mielőtt eltörnek. 
Általánosságban elmondható, hogy az általánosan használt kerékpár váz alapanyagok közül az acél a leglágyabb, a titán 
kevésbé lágy és ezt követi az alumínium. 
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A fémek sűrűsége változó. A sűrűség az egységnyi térfogatra vetített súly. Az acél súlya 7,8 gramm/cm3, a titán 4,5 

gramm/cm3, az alumíniumé pedig 2,75 gramm/cm3. Ehhez képest a szénszál kompozit súlya 1,45 gramm/cm3. 

A fémekre jellemző az anyag kifáradása. Elegendő számú használati ciklus után eléggé nagy terhelések esetén a 
fémekben végül repedések fognak kialakulni, mely repedések meghibásodáshoz fognak vezetni. Nagyon fontos, hogy 
elolvassa az alábbi, „A fémek anyagfáradásának alapjai” című részt. 

Tételezzük fel, hogy nekimegy egy útpadkának, egy ároknak, egy sziklának, egy kocsinak, egy másik kerékpárosnak, 
illetve valamilyen más tárgynak. Bármilyen sebességnél, amely nagyobb, mint a gyors sétálás sebessége, teste folytatni 
fogja előrefele irányuló mozgását és a lendület át fogja dobni Önt a kerékpár elején. Nem lesz képes és nem is fog a 
kerékpáron maradni, és az, hogy mi fog történni a vázzal, a villával és az egyéb alkatrészekkel lényegtelen ahhoz képest, 
hogy mi fog történni az Ön testével. 

Mire számíthat, ha fém váza van? Ez számos összetett tényezőtől függ, ezért mondtuk azt, hogy az ütközésálló 
képesség nem lehet tervezési kritérium. Ezen fontos megjegyzést követően elmondható, hogy amennyiben az ütés eléggé 
erős, előfordulhat, hogy a villa, illetve a váz meg fog hajlani, illetve vetemedni fog. Egy acél kerékpár esetében az acél vi lla 
súlyos mértékben meggörbülhet, miközben a váz sértetlen marad. Az alumínium kevésbé lágy, mint az acél, de arra lehet 
számítani, hogy a villa és a váz hajlani, illetve vetemedni fog. Nagyobb ütés esetén a felsőcső eltörhet a terhelés miatt, 
míg az alsócső vetemedni fog. Ha az ütés még nagyobb erejű, akkor a felsőcső eltörhet, az alsócső vetemedhet és eltörhet, 
miközben a főcső és a villa leválik a „fő háromszögről”. 

Amikor egy fém kerékpár ütközik, akkor általában a fém lágyságát bizonyítja az anyag meghajlása, vetemedése, illetve 
gyűrődése. 

Általános gyakorlat, hogy a fő vázat fémből készítik, a villát pedig karbonszálból. Lásd a kompozit anyagok ismertetése 
című alábbi B. szakaszt. A fémek relatív lágysága és a szénszál lágyságának hiánya azt jelenti, hogy egy ütközés során 
arra lehet számítani, hogy a fém bizonyos mértékig meg fog hajlani, illetve vetemedni fog, a szénszál viszont nem. Bizonyos 
terhelés alatt előfordulhat, hogy a szénszálas villa épp marad, annak ellenére, hogy a váz sérül. Bizonyos terhelés felett a 
szénszálas villa el fog törni. 

 

A fémek anyagfáradásával kapcsolatos alapismeretek 

Józan ész szerint egyetlen használati tárgy sem örökéletű. Minél többet használ egy tárgyat és minél keményebben 
használja azt, minél rosszabb feltételek mellett használja azt, annál rövidebb lesz az adott tárgy élettartama. 

Az anyagfáradás kifejezés egy alkatrész halmozott károsodását jelenti, amelyet az ismételt terhelés okoz. Az 
anyagfáradási kár bekövetkeztéhez az alkatrészt érő tehernek kellőképpen nagynak kell lennie. Egy durva, gyakran 
használt példa az, amikor egy papír gémkapcsot előre-hátra hajtogatunk (ismételt terhelés), amíg az el nem törik. Ezen 
egyszerű példa segíteni fogja Önt abban, hogy megértse, hogy az anyagfáradásnak semmilyen köze sincs az időhöz, sem 
a korhoz. Egy garázsban tartott kerékpár esetén anyagfáradás nem fog fellépni. Az anyagfáradás csak használaton 
keresztül következik be. 

Tehát milyen típusú „kárról” is beszélünk? Mikroszkopikus szinten a repedés a nagy terhelésnek kitett területen jön 
létre. A terhelés ismételt alkalmazása során a repedés növekszik. Egy bizonyos ponton a repedés szabad szemmel is 
látható lesz. Végül a repedés olyan nagy lesz, hogy az alkatrész nem lesz képes elviselni azt a terhet, amit a repedés 
nélkül el tudna viselni. Ezen a ponton bekövetkezhet az alkatrész teljes körű és hirtelen meghibásodása. 

Tervezni lehet olyan alkatrészt, amely olyan erős, hogy az anyagfáradási élettartama szinte végtelen. Ehhez nagyon 
sok anyagra és nagy súlyra van szükség. Minden egyes olyan szerkezet, amelynek könnyűnek és erősnek kell lennie, 
véges anyagfáradási élettartammal rendelkezik. A repülőgépek, a versenyautók, a motorkerékpárok mindegyike 
rendelkezik olyan alkatrésszel, amelynek anyagfáradási élettartama véges. Amennyiben egy olyan kerékpárt szeretne, 
melynek végtelen az anyagfáradási élettartama, az sokkal nehezebb lenne, mint bármelyik manapság értékesített 
kerékpár. Tehát mindenkinek kompromisszumot kell kötnie, a csodálatos, kis súlyú teljesítmény, amire igényt tartunk, a 
szerkezet ellenőrzését követeli meg. 

 

Mit keresünk 

AMIKOR EGY REPEDÉS ELINDUL, AKKOR AZ KÉPES NÖVEKEDNI ÉS 
KÉPES GYORSAN NÖVEKEDNI. 
Gondoljon a repedésre, mint egy olyan tulajdonságra, amely kiépíti az utat a 
meghibásodáshoz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes repedés potenciálisan 
veszélyes, és csak egyre veszélyesebb lesz. 

1. EGYSZERŰ SZABÁLY: 
Ha repedést talál, cserélje le az alkatrészt. 

A KORRÓZIÓ FELGYORSÍTJA A KÁROSODÁST. 
A repedések gyorsabban nőnek korrodáló környezetben. Gondoljon a 
korrodáló oldatra egy olyan oldatként, amely tovább gyengíti az anyagot és 
növeli a repedést. 

2. EGYSZERŰ SZABÁLY: 
Tisztítsa meg kerékpárját, kenje meg kerékpárját, 
védje meg kerékpárját a sótól, és távolítson el 
mindenféle sót, amint lehetséges. 

FOLTOK ÉS ELSZÍNEZŐDÉSEK JELENHETNEK MEG EGY REPEDÉS 
KÖZELÉBEN. 
Az ilyen jellegű foltosodás a repedés létezésének figyelmeztető jele lehet. 

3. EGYSZERŰ SZABÁLY: 
Ellenőrizzen és vizsgáljon meg minden foltosodást 
abból a szempontból, hogy az egy repedéssel 
kapcsolatos-e. 

JELENTŐS KARCOLÁSOK, BARÁZDÁK, BEHAJLÁSOK, ILLETVE 
KARMOLÁSOK A REPEDÉSEK KIINDULÓ PONTJAI LEHETNEK. 
Gondoljon az elvágott felületre a terhelés központi pontjaként (a mérnökök 
ténylegesen úgy hívják ezeket a területeket, hogy „terhelés fokozó” területek, 
ahol a terhelés nagyobb. Lehet, hogy már látott elvágott üveget? Emlékezzen 
csak vissza, hogy hogyan karcolták meg az üveget, majd hogyan tört el az 
üveg a karcolt vonal mentén. 

4. EGYSZERŰ SZABÁLY: 
Ne karcoljon meg, ne képezzen barázdát, illetve ne 
karmoljon meg semmilyen felületet. Amennyiben ezt 
mégis megteszi, gyakran ellenőrizze az érintett 
területet, illetve cserélje le az alkatrészt. 



34  

EGYES REPEDÉSEK (különösen a nagyobbak) NYIKORGÓ HANGOT 
ADHATNAK KI KERÉKPÁROZÁS KÖZBEN. 
Tekintse ezt a zajt komoly figyelmeztető jelnek. Megjegyzendő, hogy egy jól 
karbantartott kerékpár nagyon csendes és mentes mindennemű nyikorgástól, 
illetve csikorgástól. 

5. EGYSZERŰ SZABÁLY: 
Nyomozza ki és találja meg minden zaj forrását. Lehet, 
hogy azt nem egy repedés okozza, de függetlenül 
attól, hogy mi okozza a zajt, annak okát gyorsan meg 
kell szüntetni. 

 
A legtöbb esetben az anyagfáradásból bekövetkező repedés nem hiba. Csak azt jelzi, hogy az alkatrészt elhasználták; 

azt jelzi, hogy az alkatrész elérte hasznos élettartamának végét. Amikor személyautójának gumiabroncsa elhasználódik 
addig a pontig, amikor a futófelület kopás jelzései érintkeznek az úttal, akkor az adott gumiabroncsok nem hibásak, csak 
elhasználódtak és a futófelület jelző csíkjai azt jelzik, hogy „itt az ideje a lecserélésnek”. Amikor egy fém alkatrészen 
anyagfáradási repedések jelennek meg, akkor az adott alkatrész elhasználódott. A repedés azt mondja, hogy „itt az ideje 
az alkatrész lecserélésének”. 
 

Az anyagfáradás nem egy tökéletesen előre jelezhető tudomány 
Az anyagfáradás nem egy tökéletesen előre jelezhető tudomány, azonban íme néhány általános tényező, amely 

segíthet Önnek és márkakereskedőjének annak meghatározásában, hogy milyen gyakran kell ellenőrizni kerékpárját. 
Minél inkább az adott termék „a termék élettartam megrövidítő” profilba tartozik, annál gyakrabban kell az ellenőrzést 
végrehajtani. Minél inkább „a termék élettartam meghosszabbító” profilba tartozik, annál ritkábban kell az ellenőrzést 
végrehajtani. 
 

A termék élettartamát csökkentő tényezők: 
• Kemény, durva kerékpározási stílus 
• “Koccanások”, ütközések, ugratások, egyéb, a kerékpárt érő „ütések” 
• Sok megtett kilométer 
• Nagyobb testsúly 
• Erősebb, egészségesebb, agresszívabb kerékpáros 
• Korrodáló környezet (nedves, sós levegő, téli útra szórt só, felhalmozódott izzadtság) 
• Dörzshatású sár, kosz, homok, talaj jelenléte a kerékpározás környezetében 

A termék élettartamát meghosszabbító tényezők: 
• Sima, egyenletes kerékpározási stílus 
• Nincsenek “koccanások”, ütközések, ugratások, egyéb, a kerékpárt érő „ütések” 
• Kevés megtett kilométer 
• Kisebb testsúly 
• Kevésbé agresszív kerékpáros 
• Nem korrodáló környezet (száraz, sómentes levegő) 
• Tiszta kerékpározási környezet 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Ne üljön fel olyan kerékpárra, illetve olyan alkatrésszel rendelkező kerékpárra, amely 
repedt, amelyen kidudorodás, illetve behajlás van, akkor sem, ha ezek mértéke kicsi. Amennyiben repedt vázzal, 
villával, illetve alkatrésszel rendelkező kerékpárral kerékpározik, annak teljes körű meghibásodás lehet a 
következménye, és súlyos sérülés és halál kockázatával jár. 
 

B. A kompozit anyagok ismertetése 
Az összes kerékpárosnak tisztában kell lennie a kompozit anyagok alapvető tulajdonságaival. A szénszálakból készült 

kompozit anyagok erősek és könnyűek, de ütközés, illetve túlterhelés esetén a szénszál nem hajlik, hanem eltörik. 
 

Mik azok a kompozit anyagok? 
A „kompozit” kifejezés arra a tényre utal, hogy egyes alkatrész, illetve alkatrészek különböző komponensekből, illetve 

anyagokból készültek. Biztos hallotta már azt a kifejezést, hogy „szénszálas kerékpár”. Ez valójában egy „kompozit 
kerékpárt” jelent. 

A szénszálas kompozit anyagok jellemzően erős, könnyű műanyag mátrixba ágyazott szálakból állnak, amelyeket 
formára öntötték. A szén kompozit anyagok könnyűek a fémekhez viszonyítva. Az acél súlya 7,8 gramm/cm3, a titán 4,5 
gramm/cm3, az alumíniumé pedig 2,75 gramm/cm3. Ezzel szemben a szénszál kompozit súlya 1,45 gramm/cm3. 

A legjobb szilárdság/súly arányokkal rendelkező kompozit anyagok epoxi műanyag mátrixba ágyazott szénszálból 
készülnek. Az epoxi mátrix egymáshoz köti a szénszálakat, átviszi a terhet a többi szálra, és egy sima külső felületet 
biztosít. A karbon szálak képezik azt a “csontvázat”, amely felveszi a terhet. 
 

Miért használnak kompozit anyagokat? 
A fémekkel ellentétben, mely fémek egyforma tulajdonságokkal rendelkeznek minden irányban (a mérnökök ezt a 

tulajdonságot izotropikus tulajdonságnak nevezik), a szénszálakat konkrét irányokban lehet elhelyezni abból a célból, hogy 
szerkezetük optimálisan viselje az adott terheket. Az a lehetőség, hogy ki lehet választani, hogy hová helyezzék el a 
karbonszálakat, a mérnökök számára egy hatékony eszközt biztosít ahhoz, hogy erős és könnyű kerékpárokat hozzanak 
létre. A mérnökök a szálakat egyéb célokból is orientálhatják, például a kényelem és a rezgés csillapítása érdekében. 

A szénszálas kompozit anyagok kifejezetten korrózióállók, sokkal inkább, mint a legtöbb fém. Gondoljanak csak a 
szénszálból, illetve az üvegszálból készült csónakokra. 

A szénszálas anyagoknak igen nagy a szilárdság/súly aránya. 
 

Mik a korlátjai a kompozit anyagoknak? 
A jól megtervezett „kompozit”, illetve karbonszálas kerékpároknak és alkatrészeknek hosszú az anyagfáradási 

élettartama, általában hosszabb, mint a velük egyenértékű fém anyagoké. 
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Annak ellenére, hogy a szénszálak anyagfáradási élettartama előnyös, rendszeresen ellenőrizni kell szénszálból 
készült kerékpár vázát, villáját, illetve alkatrészeit. 

A szénszálas kompozit anyagok nem lágyak. Ha egy szénszálas szerkezetet túlterhelnek, akkor az nem fog 
meghajlani, de el fog törni. A törés határánál és annak közelében durva éles élek fognak képződni, és előfordulhat, hogy 
a szénszál, illetve a szénszál szövet rétegei szétválnak. Hajlítás, vetemedés, illetve nyúlás nem fog bekövetkezni. 
 

Amennyiben valaminek nekimegy, illetve ütközés esetén mit várhat szénszálas kerékpárjától? 
Tételezzük fel, hogy nekimegy egy útpadkának, egy ároknak, egy sziklának, egy kocsinak, egy másik kerékpárosnak, 

illetve valamilyen más tárgynak. Bármilyen sebességnél, amely nagyobb, mint a gyors sétálás sebessége, teste folytatni 
fogja előrefele irányuló mozgását és a lendület át fogja dobni Önt a kerékpár elején. Nem lesz képes és nem is fog a 
kerékpáron maradni, és az, hogy mi fog történni a vázzal, a villával és az egyéb alkatrészekkel lényegtelen ahhoz képest, 
hogy mi fog történni az Ön testével. 

Mire számíthat, ha szénszálas váza van? Ez számos összetett tényezőtől függ, ezért mondtuk azt, hogy az ütközésálló 
képesség nem lehet tervezési kritérium. De elmondhatjuk azt, hogy amennyiben az ütközés eléggé erős, a villa, illetve a 
váz teljesen eltörhet. Jegyezze meg, a szén és a fém viselkedése közti jelentős különbséget. Lásd a jelen melléklet „A 
fémekről” című 2.A fejezetét. Annak ellenére, hogy a szénszálas váz kétszer olyan erős, mint a fémváz, ha egyszer a 
szénszálas vázat túlterhelik, az nem fog meghajlani, hanem teljesen el fog törni. 
 

 FIGYELMEZTETÉS: Tilos bilincseket használni szénszálas vázak csövein. Azok a bilincsek, amelyek a kerékpár 
munkaállványokon és a kocsi csomagtartókon találhatók, súlyos kárt okozhatnak a szénszálas vázban. 
 

A kompozit anyagból készült vázak, villák és alkatrészek ellenőrzése 
Repedések: 

Ellenőrizze az egységet repedések, törött, illetve szilánkos területek szempontjából. Minden repedés súlyos problémát 
jelent. Ne üljön fel olyan kerékpárra, mely kerékpár, illetve annak alkatrésze bármilyen méretű repedéssel rendelkezik. 
 

Réteg leválás: 
A réteg leválás súlyos sérülésnek számít. A kompozit anyagok szövet rétegekből állnak. A réteg leválás azt jelenti, 

hogy a szövet rétegei már nem kötődnek egymáshoz. Ne üljön olyan kerékpárra, mely kerékpár, illetve annak alkatrészei 
esetében bármilyen réteg leválás következett be. A réteg leválásra bizonyos jelek utalnak: 
1. • Felhős, illetve fehér terület. Az ilyen jellegű terület általában másképpen néz ki, mint a normál ép területek. Az ép 
területek üvegesek, csillogók, illetve „mély” színűek, mint amikor valaki belenéz egy tiszta folyadékba. A réteg leválásban 
érintett területek homályosak és felhősek. 
2. • Kidudorodás, illetve deformálódott alakzat. Réteg leválás bekövetkezte esetén megváltozhat a felület alakja. A 
felületen képződhet egy dudor, egy kidudorodás, egy puha pont, illetve előfordulhat, hogy a felület nem sima és nem 
tökéletes. 
3. • Eltérő hanghatás tapasztalható, amikor megkopogtatja a felületet. Amikor egy sértetlen kompozit anyag felületet 
kopogtat meg óvatosan, akkor egy következetes, általában kemény, éles hangot fog hallani. Amikor egy olyan területet 
kopogtat meg, ahol rétegleválás következett be, akkor másféle, általában tompább, kevésbé éles hangot fog hallani. 
 

Szokatlan zajok: 
Egy repedés is, illetve egy réteg leválás is nyikorgó hangot okozhat kerékpározás közben. Gondoljon erre a zajra egy 

komoly figyelmeztető jelként. Egy jól karbantartott kerékpár nagyon csendes és mentes mindennemű nyikorgástól, illetve 
csikorgástól. Nyomozza ki és találja meg minden zaj forrását. Lehet, hogy azt nem egy repedés, illetve rétegleválás okozza, 
de függetlenül attól, hogy mi okozza a zajt, annak okát meg kell szüntetni kerékpározás előtt. 
 

 FIGYELMEZTETÉS: Ne üljön olyan kerékpárra, mely kerékpáron, illetve annak alkatrészén rétegleválás 
következett be, illetve repedés jelent meg. Amennyiben olyan kerékpárral kerékpározik, melynek vázán, villáján, 
illetve egyéb alkatrészén rétegleválás következett be, illetve repedés jelent meg, az a kerékpár teljes körű 
meghibásodását eredményezheti, az azzal járó súlyos sérülés, illetve halál kockázatával. 
 

C. A komponensek ismertetése 
Gyakran el kell távolítani és szét kell szerelni egy alkatrészt az alkatrész szabályos és alapos ellenőrzése céljából. Ez 

olyan kerékpár szerelésre szakosodott szerelő által végrehajtandó feladat, aki speciális szerszámokkal, szaktudással és 
tapasztalattal rendelkezik a mai csúcstechnológiájú, nagyteljesítményű kerékpárok és kerékpár alkatrészek ellenőrzése és 
szervize terén. 
 

Utángyártott „szuperkönnyű” alkatrészek 
Alaposan gondolja át kerékpározási profilját a fentiek alapján. Amennyiben kerékpározási profilja minél inkább „termék 

élettartamot megrövidítő” profilú, annál jobban meg kell kérdőjeleznie a szuperkönnyű alkatrészek használatát. Minél 
inkább a „termék élettartamát meghosszabbító” profilnak felel meg, annál valószínűbb, hogy a könnyebb alkatrészek 
megfelelőek az Ön számára. Nagyon őszintén beszélje meg igényeit és profilját márkakereskedőjével. 
Komolyan gondolja át ezeket a választási lehetőségeket annak tudatában, hogy a változtatásokért Ön a felelős. Egy 
hasznos alapelv, amikor márkakereskedőjével megbeszéli, hogy meg szeretné változtatni az alkatrészeket az az, hogy a 
következő három tulajdonság közül kettőt kell kiválasztani: „Erős, Könnyű, Olcsó”. 
 

Eredeti berendezés alkatrészek 
A kerékpár és az alkatrész gyártók tesztelik azoknak az alkatrészeknek az anyagfáradási élettartamát, amelyek 

kerékpárján eredetiek. Ez azt jelenti, hogy ezen alkatrészeknek meg kell felelniük bizonyos teszt kritériumoknak és ésszerű 
anyagfáradási élettartammal kell rendelkezniük. Ez nem azt jelenti, hogy az eredeti alkatrészek örökké jók lesznek. Nem 
lesznek örökké jók. 
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C. melléklet 

Kontrafék 

 

1. Hogyan működik a kontrafék 

A kontrafék egy lezárt mechanizmus, amely a kerékpár hátsó kerékagyának része. Ezt a féket úgy lehet aktiválni, 

hogy a pedál hajtókarját fordított irányba forgatjuk. Indítsa el ezt a folyamatot akkor, amikor a pedál forgatókarja közel 

vízszintes pozícióban van, amikor az első pedál a 4 órás pozícióban van, és a hátsó pedálra gyakoroljon a lábával lefele 

irányuló nyomást. Körülbelül 1/8 fordulat aktiválni fogja a féket. Minél nagyobb lefele irányuló nyomóerőt fejtünk ki, annál 

nagyobb lesz a fékező erő, addig a pontig, amíg a hátsó kerék forgása leáll és a kerék elkezd csúszni. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Kerékpározás előtt meg kell győződni arról, hogy a fék szabályosan működik. Ha a fék nem 

működik szabályosan, ellenőriztesse kerékpárját márkakereskedőjével, mielőtt ráül. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben kerékpárja csak kontrafékkel rendelkezik, óvatosan kerékpározzon. Egy 

egyetlen hátsó fék nem rendelkezik olyan leállító erővel, mint az első-hátsó fékrendszerek. 

 

2. A kontrafék beállítása 

A kontrafék szervizeléséhez és beállításához speciális szerszámok és speciális tudás szükséges. Ne próbálja meg 

szétszerelni, illetve szervizelni kontrafékét. Kontrafék szerviz céljából vigye el kerékpárját márkakereskedőjéhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. melléklet 

Rögzítési forgatónyomatékra vonatkozó specifikációk  
 

A menetes rögzítő elemek szabályos meghúzási forgatónyomatéka biztonsága szempontjából nagyon fontos. A 

rögzítő elemeket mindig a szabályos forgatónyomatékkal húzza meg. Amennyiben ellentmondás van a jelen 

kézikönyv utasításai és az alkatrész gyártó által biztosított információk között, konzultáljon márkakereskedőjével 

vagy pedig a gyártó ügyfélszolgálatának képviselőjével az ellentmondás tisztázása érdekében. A túl feszesen 

meghúzott tőcsavarok megnyúlhatnak és deformálódhatnak. A túl lazán meghúzott tőcsavarok mozoghatnak és 

anyaguk kifáradhat. Mindkét hiba a tőcsavar hirtelen meghibásodását eredményezheti. 

 

Kerékpárja kritikus rögzítő elemeinek meghúzásához mindig egy szabályosan kalibrált nyomatékkulcsot 

használjon. Mindig körültekintően kövesse a nyomatékkulcs gyártójának a nyomatékkulcs szabályos beállítására 

és használatára vonatkozó utasításait a pontos eredmények érdekében. 

 

Bár kerékpárjának minden egyes rögzítőeleme fontos, szenteljen kiemelt figyelmet az alábbi kritikus 

rögzítőelemek szabályos forgatónyomatékkal történő meghúzásának: 

 

KEREKEK 

PEDÁLOK 

NYEREGSZÁR BILINCS 

NYEREG BILINCS 

KORMÁNYSZÁR BILINCS 

KORMÁNY BILINCS 

VEZÉRLŐKAR BILINCSEK 
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A Giant kerékpárok meghúzási forgatónyomatékai  

  
Szár  

  

  

  

Kormány bilincs tőcsavarja M 6 

   M 8 

   M10 

9,8-11,7 Nm  

11,7-14,7 Nm  

19,6-24,5 Nm  

Szénszálas kormány táguló részének 

tőcsavarja  
3,9-4,9 Nm  

Szárhosszabbító tőcsavar M8  19,6-21,5 Nm  

Irányító bilincs tőcsavar M6 az A-HEAD 

szárhoz  

18,1-19,6 Nm  

  

  

  

  

Kormány bilincs rögzítő tőcsavar  

 
  

  

„A HEAD” szár 

Nyeregszár Összekötő tőcsavar M4 

M6 

M8 

1,9- 3,9 Nm 

14,7-15,6 Nm 

17,6-19,6 Nm 

Összekötő tőcsavar M6 szénszálas vázhoz 7,8-11,7 Nm 

Nyeregrögzítő tőcsavarok M6 

M8  

7,8-11,7 Nm  

17,6-21,5 Nm  

  

 
  

  

Váltó 

  

Kábel bilincs tőcsavar, M5  2,9-6,8 Nm  

FD bilincs tőcsavar, M5  3,9-4,9 Nm  

 

 

 

 

  

 

FD bilincs tőcsavar 

 

 

  

Kormányszár 

hosszabbító tőcsavar 

Villás szár 

Kormány bilincs rögzítő tőcsavar 

Kormányszár bilincs 

tőcsavarja   

 

Összekötő tőcsavar 

Nyereg rögzítő tőcsavar 

bolt 
  

  

FD bilincs tőcsavar 

Kábelbilincs tőcsavar 

  

Kábelbilincs 

tőcsavar 

Kábelbilincs 

tőcsavar 
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Fék  

  

  

  

  

  

  

Fékkarbilincs rögzítő tőcsavar, M4  

M5&M6  

2.4-3.9 Nm  

5.8-7.8 Nm  

Fékkarbilincs tőcsavar szénszálas kormányhoz  3.9-4.9 Nm  

Kábelbilincs tőcsavar M5  2.9-6.8 Nm  

Betétrögzítő tőcsavar M5 féknyerges fékhez  7.8-9.8 Nm  

Betétrögzítő tőcsavar M6 V-fékhez  5.8-7.8 Nm  

  

   
 

  

 

V-Fék  

  
  

Vízpalack tartó  M5   2,9-4,9 Nm  

Pedálok     36,2-41,1 Nm  

Első tengely 

anyái  

  13b ábra 

 
Csavaros rögzítésű kerék a 

villasarukban 

20,3~27,1Nm  

Hátsó tengely 

anyái  

  13b ábra 

 
Csavaros rögzítésű hátsó kerék a 

villasarukban 

27,1~33,9Nm  

Hajtókar rögzítő 

rendszer  

M 8  

M 14  

 

34~39 Nm  

49~59 Nm  

 

Kar rögzítő tőcsavar 

Betétrögzítő 

tőcsavar 

Kábelbilincs 

Féknyerges fék 

Kar rögzítő tőcsavar 

Kábelrögzítő tőcsavar 

Betétrögzítő tőcsavar 
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E. melléklet 

Giant Irodák / Forgalmazók világszerte 
 

www.giant-bicycles.com 

Régió Ország Vállalat Kapcsolattartási cím  

Észak-Amerika 

Kanada GIANT BICYCLE CANADA INC. 

No. 100-2255 

Dollarton Highway North Vancouver  

BC V7H 3B1  

USA GIANT BICYCLE, INC. 

3587 Old Conejo Road  

Newbury Park  

CA 91320  

Közép / Dél Amerika Egyéb amerikai országok Helyi ügynökök / forgalmazók www.giant-bicycles.com  

Ázsia 

Japán GIANT (JAPAN) CO., LTD. 

2-44-3 Kosugigoten-cho,  

Nakahara-ku, Kawasaki-shi,  

Kanagawa  

Korea GIANT KOREA CO., LTD 

7F Samil Bldg Achasan-ro 33, 

(Seongsu-dong 1-GA) Seongdong-gu, 

Seoul 133-110 KOREA  

Egyéb ázsiai országok Helyi ügynökök / forgalmazók www.giant-bicycles.com  

Afrika Egyéb afrikai országok Helyi ügynökök / forgalmazók www.giant-bicycles.com  

Európa 

Ausztria 

Dánia 

Spanyolország 

GIANT EUROPE B.V.  

Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad,  

The Netherlands  

FAX: +31 320 296 290  

TEL:  

Európa: +31 320 296 296  

Ausztria: +43 5244 62223  

Dánia: +45 4648 0575  

Spanyolország: +34 943 31 47 58  

Benelux országok GIANT BENELUX B.V.  

Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad,  

The Netherlands  

TEL: +31 320 296 296  

FAX: +31 320 296 290  

Franciaország GIANT FRANCE  

Europarc de Pichaury -Bat D1,  

1330 rue Guillibert de la Lauziere,  

13856, Aix en Provence, cedex 03  

Németország GIANT DEUTSCHLAND GmbH  

Mettmanner strasse 25,  

40699, Erkrath  

TEL: +49 211 998 940  

FAX: +49 211 998 9426  

Lengyelország GIANT POLSKA sp. z.o.o.  

ul. Osmanska 12 

02-823 Warszawa  

Poland 

TEL: +48 22 395 65 90 

FAX: +48 22 247 23 96 

UK GIANT UK LTD.  

Charnwood Edge, Syston Road 

LE7 4UZ 

Cossington 

Egyéb európai országok Helyi ügynökök / forgalmazók www.giant-bicycles.com  

Óceánia Ausztrália GIANT Bicycle CO., PTY LTD.  
Unit 7  

3-5 Gilda Court Mulgrave VIC 3170 

  

http://www.giant-bicycles.com/
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MÁRKAKERESKEDŐJÉRŐL  
 

Függetlenül attól, hogy Ön egy újonc kerékpáros vagy tapasztelt profi kerékpáros, a Giant független kiskereskedőkből, 

illetve a Giant tulajdonában levő üzletekből álló széleskörű és nagy tudással rendelkező hálózata gondoskodik arról, hogy 

közelében mindig van egy tapasztalt javító és szerviz állomás, mely készen áll arra, hogy segítsen Giant kerékpárja jól 

működő állapotának fenntartásában. És amikor tartozékokra van szüksége, biztos lehet abban, hogy helyi Giant 

felhatalmazással rendelkező Márkakereskedője rendelkezni fog pontosan azzal az árucikkel, amelyet keres, a keresett 

méretben és a kerékpározás típusának megfelelően. 

 

Giant kerékpárja megfelel a mai nap legmagasabb minőségi színvonalának, de ennek ellenére szüksége van rendszeresen 

végrehajtott ápolásra és karbantartásra. Aknázza ki helyi Giant márkakereskedőjének tapasztalatát és tudását. 

Amennyiben bármilyen kérdése, illetve aggodalma van kerékpárjával kapcsolatosan, azonnal konzultáljon 

márkakereskedőjével. A jelen kézikönyv további karbantartásra vonatkozó információkat és javasolt szerviz ütemterveket 

is tartalmaz. 

 

Kerékpárjának összes nagyobb javítását és beállítását szakosodott kerékpár kiskereskedőnek kell végrehajtania. Ha meg 

szeretné találni az Önhöz legközelebb levő Giant Felhatalmazással rendelkező Márkakereskedőt, akkor vagy írjon nekünk, 

vagy pedig látogassa meg weboldalunkat. Örömteli kerékpározást! 

 

 

Giant Bicycle Group [Giant Kerékpár Csoport] 

Giant Brand Business [Giant Márka Üzletág] 

No.19, Shunfarn Road, 

Dajia Dist., Taichung City, 43774, Taiwan (R.O.C.) www.giantbicycle.com  

 

JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

FONTOS: Írja fel Giant kerékpárjának modell és sorozatszámát. Kérdezze meg Felhatalmazott Giant 

Márkakereskedésétől, hogy hol található a sorozatszám. Tegye el értékesítési nyugtáját, illetve vásárlásának bizonyítékát 

a jelen kézikönyvben, későbbi hivatkozások céljából. E nyilvántartás segíteni fog Önnek az esetleges rendőrségi 

nyomozásokkal és biztosítási követelésekkel kapcsolatosan. 

 

 

A modell száma:________________________________  

 

A sorozatszám:________________________________  

 

Szín:_____________________________________  

 

A vásárlás dátuma:________________________________  

 

A Márkakereskedő neve:_________________________________  

 

A Márkakereskedő címe:________________________________  

 

 

MEGJEGYZÉS: A Giant Bicycle, Inc. vállalat nem tudja garantálni a sorozatszámok egyedi nyilvántartását. Amennyiben 

az adatok elvesznek, illetve ellopják azokat, akkor szükség lesz az Ön személyes nyilvántartására. Őrizze meg értékesítési 

számláját a jótállási szolgáltatások céljából.  

 

1. A váz sorozatszámának helye  

Giant kerékpárjának vázszáma a nyeregcsövön található, közel az alsó vázházhoz (hajtókar házhoz), a vázház alján, vagy 

pedig a bal hátsó villasarunál (hátsó kerékagy).  
 

http://www.giantbicycle.com/
http://www.giantbicycle.com/
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS 
 
Az eredeti tulajdonos felé a Giant csak minden egyes új Giant márkájú kerékpár váza, merev villája, illetve eredeti 

komponens alkatrészei vonatkozásában garantálja azt, hogy anyag és megmunkálási hibáktól mentesek az 

alábbiakban megadott időtartamok alatt: 

Élettartamra szóló jótállás - 

• A kerékpár vázra vonatkozóan, kivéve azokat a modelleket, amelyeket downhill kerékpározásra 

terveztek. 

Tízéves jótállás - 

• A merev villákra vonatkozóan. 

Hároméves jótállás - 

• Downhill célokra tervezett modellek vázai esetében. 

Egyéves jótállás - 

• Fedőfesték és matricák. 

• Minden egyéb eredeti alkatrész esetében, beleértve a hátsó lengés összekötő elemeket (rear shock 

linkages), de kizárva a nem Giant márkájú alkatrészeket, a lengéscsillapító villákat és a hátsó 

lengéscsillapítókat. (Az összes nem-Giant márkájú alkatrészekre, felfüggesztő villákra és a hátsó 

lengéscsillapítókra kizárólag eredeti gyártójuk jótállása vonatkozik.) 

 

ELŐÍRT VÁSÁRLÁSKORI ÖSSZESZERELÉS 

A jelen jótállás csak azokra a kerékpárokra és vázakra vonatkozóik, amelyeket újonnan vásároltak egy 

Felhatalmazott Giant Márkakereskedőtől, és amelyeket az eladó márkakereskedő szerelt össze a vásárlás 

időpontjában. 

 

KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT 

Egyéb előírás hiányában a fenti jótállás, illetve bármely ráutalásos jótállás esetében az egyedüli jogorvoslat 

korlátozva van a Giant saját belátása szerint a hibás alkatrészeknek az azokkal egyenértékű vagy nagyobb értékű 

alkatrészekkel történő lecserélésére. A jelen jótállás a vásárlás napjától érvényes és csak az eredeti tulajdonosra 

vonatkozik, és azt nem lehet átruházni. A Giant semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen közvetlen, 

véletlenszerű, illetve következményes kárért, beleértve mindennemű korlátozás nélkül a személyes sérüléseket, a 

tulajdonban bekövetkezett károkat, illetve gazdasági veszteségeket, függetlenül attól, hogy annak alapja a 

szerződés, a jótállás, a hanyagság, a termékfelelősség, illetve bármilyen egyéb elmélet. 

 

KIZÁRÁSOK 

A fenti jótállás, illetve bármelyik vélelmezett jótállás nem fedi le az alábbi eseteket: 

• Normál kopás és elhasználódás az olyan alkatrészek esetében, mint például a gumiabroncsok, láncok, 

fékek, kábelek és fogaskerekek, olyan szituációkban, amikor nincs semmilyen összeszerelési, illetve 

anyaghiba. 

• Az olyan kerékpárok, amelyek szervizét nem felhatalmazott Giant márkakereskedő hajtotta végre. 

• Módosítások az eredeti állapothoz képest. 

• Amikor a kerékpárt rendellenes, versenyszerű és/vagy kereskedelmi tevékenységekre, illetve egyéb, a 

kerékpár tervezett céljától eltérő célokra használták fel. 

• Azok a károsodások, amelyeket az okozott, hogy nem tartották be a tulajdonosi kézikönyv előírásait. 

• A festék fedőbevonatának és matricáinak károsodása, ami annak a következménye, hogy részt vettek 

versenyeken, ugratásokon, downhill eseményeken és/vagy az ilyen jellegű tevékenységeket vagy 

eseményeket szolgáló képzéseken, illetve annak a következménye, hogy a kerékpárt kemény 

feltételeknek, illetve klímának tették ki, illetve kemény feltételek, illetve klímák mellett használták azt. 

• Az alkatrész csere, illetve váltás munkadíjai. 
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A jelen jótállásban előírtakon kívül és az összes többi jótállás függvényében, a Giant és annak alkalmazottjai és 

ügynökei nem lesznek felelősek semmilyen veszteségért, illetve kárért (beleértve a véletlenszerű és 

következményes veszteségeket és károkat, amelyeket hanyagság, illetve mulasztás okoz), amelyek bármilyen 

Giant kerékpárból eredően, illetve azzal kapcsolatosan merül fel. 

 

A Giant nem vállal semmilyen egyéb jótállást sem deklaráltan, sem vélelmezés alapján. Az összes vélelmezett 

jótállás, beleértve az értékesíthetőségre és az egy adott célra történő megfelelőségre vonatkozó jótállások 

időtartamukat illetően korlátozva vannak a fentiekben megadott deklarált jótállásokra. 

 

A jelen jótállás alapján minden követelést egy Felhatalmazott Giant Márkakereskedőn, illetve forgalmazón 

keresztül kell benyújtani. Egy jótállási követelés feldolgozásához szükség van a vásárlási nyugtára, illetve a 

vásárlás dátumának egyéb bizonyítékára. 

 

A vásárlás országán kívüli követelésekre díjak és további korlátozások vonatkozhatnak. 

 

A jótállás időtartama és részletei eltérőek lehetnek a váz típusának és/vagy az adott országnak a függvényében. 

A jelen garancia konkrét jogokat biztosít az Ön számára, és előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, 

amelyek a helytől függően változhatnak. A jelen jótállás nem befolyásolja a törvényes jogait. 

 

A 2011. évi és az annál idősebb kerékpár modellek esetében kérjük, hogy tanulmányozza a tulajdonosi 

kézikönyvet, vagy pedig vegye fel a kapcsolatot a Giant vállalattal, illetve felhatalmazott Giant márkakereskedőjével 

az érvényes jótállási információkkal kapcsolatosan. 
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MINEK MI A NEVE  
  

  
1 VÁZ 21 LÁNCTÁNYÉROK 

2 FELSŐCSŐ 22 LÁNC 

3 ALSÓCSŐ 23 PEDÁL 

 4 NYEREGCSŐ 24 SZABADOFUTÓ KERÉK/HÁTSÓ FOGASKERÉK-KOSZORÚ  

5 LÁNCVILLA 25 HÁTSÓ SEBESSÉGVÁLTÓ 

6 TÁMASZTÓCSŐ 26 ELSŐ SEBESSÉGVÁLTÓ 

7 HOMLOKCSŐ 27 SEBESSÉGVÁLTÓ 

8 VILLA 28 SEBESSÉGVÁLTÓ KÁBEL 

9 KERÉK 29 KORMÁNYCSAPÁGY 

10 ABRONCS 30 KORMÁNYSZÁR 

11 FUTÓFELÜLET 31 KORMÁNY 

12 OLDALSÓ FAL 32 NYEREGSZÁR 

13 SZELEPSZÁR 33 NYEREG 

14 CSŐ 34 NYEREG RÖGZÍTŐ 

15 FELNI 35 FÉKKAR 

16 KÜLLŐK 36 TÁRCSAFÉKNYEREG 

17 KERÉKAGY 37 TÁRCSAFÉK ROTOR 

18 GYORSZÁR 38 FÉKKÁBEL 

19 KÖZÉPCSAPÁGY 39 FÉK 

20 HAJTÓKAR 40 FÉKBETÉT 
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MINEK MI A NEVE  
 

 

 

1  SEBESSÉGVÁLTÓ 
2  SZÁR 
3  KORMÁNY 
4  NYEREGSZÁR 
5  NYEREG RÖGZÍTŐ 
6  FÉKKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  FÉNYSZÓRÓ 
2  SÁRVÉDŐ 
3  ZÁR 
4  CSOMAGTARTÓ 
5  LÁNCVÉDŐ 
6  HÁTSÓ LÁMPA 
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Minden jog fenntartva. Tajvanon nyomtatva. www.giant-bicycles.com 

 

A jelen kézikönyv kielégíti az ISO 8098 és az ISO 4210-2 szabványok követelményeit. 
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