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 Wy ej wymieniony produkt zosta  preze mnie szczegó owo sprawdzony.

 Produkt zosta  dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodze .

 Instrukcj  u ytkowania ze wskazówkami piel gnacji i obs ugi otrzyma em, dosta em równie   
 informacj  ustn .

 Wiadomo mi, e obowi zek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu. 
 Uszkodzenia wynikaj ce z zu ycia podczas u ytkowania produktu nie podlegaj  gwarancji,  
 w szczególno ci wtedy, gdy wygl daj  one na zwyk e zu ycie (typowe zu ycie roweru zobacz  
 podr cznik).
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W przypadku decyzji o przed u eniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzgl dne po wiadczenie 
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przegl du zgodnego z dodatkowymi 
czynno ciami (str.25).

NOTATKI SERWISOWE

3WWW.SCOTT.PL

GRATULACJE

Gratulujemy serdecznie zakupu Twojego nowego roweru Scott. Naby e  rower, który przewy szy 
Twoje oczekiwania co do jako ci, funkcjonalno ci i w asno ci jazdy. Nasze ramy zosta y
wyprodukowane w ró nych rozmiarach a komponenty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb 
u ytkownika: aby  móg  si  jeszcze bardziej cieszy  rowerem oboj tne, czy jeste  pocz tkuj cym 
rowerzyst  czy kolarzem amatorem!

Stanowczo namawiamy aby  po wi ci  czas na przeczytanie tego podr cznika i zaznajomi  si  w 
pe ni z Twoim nowym rowerem. Je li dokona e  zakupu dla Twoich dzieci, prosimy o po wi cenie 
czasu na to aby informacje zawarte w tym  podr czniku by y w pe ni przez nie zrozumiane.

Wa ne:

 
je li kupi e  ten rower dla osoby niepe noletniej, konieczne jest aby odpowied-
zialny doros y / rodzic dog bnie  przejrza   i przeczyta  niniejszy podr cznik 
w a ciciela z osob  niepe noletni .

Prosimy, upewnij si  czy Twój rower SCOTT zosta  kompletnie z o ony przez Twojego
autoryzowanego dealera SCOTT

To jest bardzo wa ne dla optymalnego funkcjonowania i bezpiecze stwa, gwarantuje Ci 
d ugotrwa  rado  podczas u ytkowania Twojego roweru.

Wa ne jest zrozumienie podstaw poruszania si  na rowerze, ale równie istotne jest zachowanie 
zdrowego rozs dku podczas jazdy. Jazda na rowerze jest sportem dynamicznym, wymaga reagow-
ania na ró norodne sytuacje. Tak jak ka dy sport, jazda na rowerze niesie ze sob  ryzyko zranienia 
i uszkodzenia. Przez wybór jazdy na rowerze, przyjmujesz to ryzyko na siebie. 

Wa ne:

 
Prosimy u ywa  wybranego przez siebie modelu wy cznie w terenie dla niego 
przewidzianym, tzn. rower szosowy nie jest rowerem górskim i nie mo e by  
u ywany jako taki lub rower trekkingowy nie mo e by  u ywany do zjazdów 
Downhill lub do wy cigów na szosie.

Je dzij cz sto! Zagwarantuje to d ugotrwa  rado  podczas u ytkowania Twojego roweru.



4 PODR CZNIK U YTKOWNIKA ROWERU

ROWEROWE BEZPIECZE STWO

1. Przestrzegaj prawa o ruchu drogowym
2. Upewnij si  czy masz odpowiedni  wielko  ramy, i czy mo esz swobodnie operowa   
 d wigniami hamulcowymi.
3. Upewnij si  czy hamulce i ca y rower pracuj  nienagannie (w razie konieczno ci wyreguluj)
4. Miej zawsze podczas nocnej jazdy zainstalowane i sprawne o wietlenie
5. Nigdy nie mo e przemieszcza  si  rowerem wi cej ni  jedna osoba. (z wy czeniem row- 
 erów które s  do tego w a ciwie przygotowane np. w fotelik dzieci cy)
6. Nigdy nie zaczepiaj si  do innego pojazdu podczas jazdy
7. Unikaj gwa townych ruchów i wy cigów podczas jazdy w ruchu ulicznym
8. Uwa aj na zaparkowane samochody (drzwi mog  zosta  otwarte w ka dej chwili) i samo- 
 chody w czaj ce si  do ruchu
9. U ywaj w a ciwych sygna ów podczas manewrów zmiany pasa ruchu.
10. Montuj pewnie przewo ony baga . Nigdy nie przewo  adunków które mog    
 przeszkadza  w hamowaniu lub zas ania  widok.
11. Podczas jazdy zawsze u ywaj kasku.
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 Wy ej wymieniony produkt zosta  preze mnie szczegó owo sprawdzony.

 Produkt zosta  dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodze .

 Instrukcj  u ytkowania ze wskazówkami piel gnacji i obs ugi otrzyma em, dosta em równie   
 informacj  ustn .

 Wiadomo mi, e obowi zek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu. 
 Uszkodzenia wynikaj ce z zu ycia podczas u ytkowania produktu nie podlegaj  gwarancji,  
 w szczególno ci wtedy, gdy wygl daj  one na zwyk e zu ycie (typowe zu ycie roweru zobacz  
 podr cznik).
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W przypadku decyzji o przed u eniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzgl dne po wiadczenie 
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przegl du zgodnego z dodatkowymi 
czynno ciami (str.25).

NOTATKI SERWISOWE
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WYSOKO  SIOD A

Komfort jazdy nie zale y jedynie od pozycji siod a, ale równie  od jego wysoko ci.
Mo esz dok adnie dostosowa  wysoko  siod a do d ugo ci twoich nóg, post puj c zgodnie z 
poni szymi punktami:
Siedz c na siode ku, po ó  ródstopie na pedale, ustawionym w swoim najni szym po o eniu. 
Upewnij si  e korby s  w po o eniu pionowym.
 Je li jeste  w stanie opu ci  pi t  o ok. 300 w stosunku do peda u doprowadzaj c do
wyprostowania nogi w kolanie, pozycja siod a zosta a prawid owo ustawiona

UWAGA!

Je eli  uzyskujesz  prawid ow  wysoko  siod a przy sztycy wyci gni tej powy ej oznaczenia  
„MAX” , trzeba wybra  wy szy rozmiar ramy!

Upewnij si  e znak  „MAX” pozosta  w ramie. Je li zmieniasz wysuni cie sztycy albo pozycj
siod a , bezwzgl dnie stosuj odpowiednie momenty dokr cania rub mocuj cych siod o i sztyc . 

Dla rub o gwincie M5 stosujemy moment dokr cania 6Nm, a dla rub M8 moment 20Nm.  

Prosimy o ka dorazowe sprawdzenie przed jazd  po czenia siod a ze sztyc  siod a.

SCOTT nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane przez zaniedbania
powsta e podczas nieprawid owego u ycia zacisku sztycy siod a.

Zwró  uwag  na to,
eby ten odcinek

pozosta  w rurze
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AMORTYZACJA W ROWERACH SCOTT

PRZE O ENIA

Je li zdecydowa e  si  na rower SCOTT z fabrycznie montowanym widelcem
amortyzowanym, prosimy o zapoznanie si  z instrukcj  producenta widelca za czon  do
roweru.

W celu nastawienia amortyzacji tylnego ko a w modelu z pe n  amortyzacj  post puj zgodnie
z za czon  instrukcj  producenta elementu amortyzuj cego i przeczytaj instrukcj  SCOTT
do  rowerów z pe n  amortyzacj . Obie instrukcje za czone s  do roweru. Tylko dobrze ustawio-
na amortyzacja daje pewno , komfort i rado  z jazdy na rowerze.

Przerzutka przednia i tylnia jest ustawiona przez Twojego sprzedawc . Dlatego na pocz tku nie 
potrzebna jest adna regulacja. Obie instrukcje za czone s  do roweru. Pomimo to zaleca si , 
regularnie sprawdzenie ustawienia mechanizmu przerzutek.

Aby uzyska  wi cej informacji dotycz cych zmiany biegów , prosimy przeczyta  instrukcj  produ-
centa komponentów, do czon  do roweru.

Aby unikn  nadmiernego zu ycia i uszkodzenia a cucha, kó  a cuchowych i trybów, odradzamy 
stosowanie kra cowych prze o e  (zobacz ilustracj ) 
-  Najwi ksze ko a a cucha – najwi kszy tryb tylni
-  Najmniejsze ko o a cucha – najmniejszy tryb tylni

Regularnie sprawdzaj stan czysto ci i smarowanie twojego a cucha. Zg o  si  do dealer, aby 
sprawdzi  równie  stan zu ycia. Kupuj c u twojego dealera odpowiedni miernik Rohloff Chain 
Kaliber2, mo esz to sprawdzi  sam. Pomo e Ci on w ocenie czy Twój a cuch nie jest nadmiernie 
naci gni ty. 

UWAGA!
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 Wy ej wymieniony produkt zosta  preze mnie szczegó owo sprawdzony.

 Produkt zosta  dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodze .

 Instrukcj  u ytkowania ze wskazówkami piel gnacji i obs ugi otrzyma em, dosta em równie   
 informacj  ustn .

 Wiadomo mi, e obowi zek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu. 
 Uszkodzenia wynikaj ce z zu ycia podczas u ytkowania produktu nie podlegaj  gwarancji,  
 w szczególno ci wtedy, gdy wygl daj  one na zwyk e zu ycie (typowe zu ycie roweru zobacz  
 podr cznik).
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W przypadku decyzji o przed u eniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzgl dne po wiadczenie 
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przegl du zgodnego z dodatkowymi 
czynno ciami (str.25).

NOTATKI SERWISOWE
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REGULACJA OGÓLNA

Twój rower Scott wyposa ony jest w niezawodny i dobrze funkcjonuj cy system hamulców, o 
ile hamulce s  dobrze ustawione. Kontroluj to mierz c odst p mi dzy klockami hamulcowymi a 
obr cz  ko a, odst p powinien wynosi  1.5 do 2mm.

Po czenie  linki i regulacja hamulca (Dual Pivot)

1. Ustaw napinacz linki w pozycji zamkni tej
2. Ustaw odst p zacisków, jak pokazane na ilustracji i umocuj link  rub  zaciskow

Moment dokr cenia ruby na lince 6-8Nm.

WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

1. Popu  rub  mocuj c  kluczem nimbusowym 2mm.
2. Wysu  zu yty klocek z aluminiowej szcz ki.
3. Wsu  nowy klocek do szcz ki, zwró  uwag  na oznaczenie kierunku wsuwania.
4. Doci gnij rub  mocuj c  - ok. 1,5Nm

HAMULCE

ruba centruj ca

otwarte

zamkni te

klamka napinacza

Klucz imbusowy 3mm
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CENTROWANIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Mniejsze regulacje mog  by  wykonane poprzez rub  centruj c .
Ponowne ustawienie odst pu klocków od obr czy:
Ustaw odleg o  klocków poprzez rub  nastawcz  na lince. ok. 1,5Nm

Replecement of the cartridge shoe

klucz imbusowy 2mm

klocek hamulcowy

Poluzowa  rub

Wymiana klocków hamólcowych

Wysu  klocek hamulcowy aby mie  dost p do szcz ki

ruba

Po prawej i lewej stronie zastosowane s  ró ne klocki i ró ne szcz ki.
Wsu  nowy klocek w szcz k  i zwró  uwag  na kierunek wsuwania i dopasowania ruby.

Nakr tka reguluj ca na lince

Dla strony lewej
Tak samo dla przodu i ty u

przód

Moment dokr cania 1 1.5 Nm

klocek ham.

ruba

rub  doci gn .

ruba

szcz ka hamulca szcz ka hamulca
klocek ham.

przód

Tak samo dla przodu i ty u
Dla strony prawej

Kierunek
wsuwania

klocka
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Model .........................................................................................................................................................................

Rok .............................................................................................................................................................................

Wielko  ...................................................................................................................................................................

Rama ..........................................................................................................................................................................

Data zakupu ..............................................................................................................................................................

Coroczne czynno ci do wykonania

 - Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem o ysk

 - Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

 - Sprawdzenie tylnego amortyzatora wed ug za czonej instrukcji

 - Sprawdzenie piast, osi korbowodu i o ysk sterów

 - Sprawdzenie wszystkich po cze  rubowych w rowerze

 - Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek  i sztycy siod a

 - Sprawdzenie konieczno ci wymiany obr czy i klocków hamulcowych

 - Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu: Podpis Dealera:
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Model .........................................................................................................................................................................

Rok .............................................................................................................................................................................

Wielko  ...................................................................................................................................................................

Rama ..........................................................................................................................................................................

Data zakupu ..............................................................................................................................................................

Coroczne czynno ci do wykonania

 - Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem o ysk

 - Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

 - Sprawdzenie tylnego amortyzatora wed ug za czonej instrukcji

 - Sprawdzenie piast, osi korbowodu i o ysk sterów

 - Sprawdzenie wszystkich po cze  rubowych w rowerze

 - Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek  i sztycy siod a

 - Sprawdzenie konieczno ci wymiany obr czy i klocków hamulcowych

 - Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu: Podpis Dealera:
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HAMULCE TYPU V

1. Doci nij klocki do obr czy i dokr  nakr tk  mocuj c  .
2. Przeprowad  link  przez oczko, ustaw czny odst p mi dzy lewym i prawym klockiem a  
 obr cz  ko a na 2mm i dokr  rub  mocuj c  na lince.

3. Ustaw równomiernie odst p amortyzowanymi rubami nastawczymi.

4. Poci gnij ok. 10 razy klamk  hamulca

Moment dokr cania:
6-8 Nm

Oczko Klucz imbusowy 5 mm

Amortyzowana ruba
nastawcza

Poci gn  klamk
hamulca ok. 10 razy

Amortyzowana ruba
nastawcza
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WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Wyci gnij szpilk  zabezpieczaj c  z obudowy klocka
1. Wyci gnij ok adzin  hamulca, wysuwaj c j  z oprawki
2. Dopasuj nowe ok adziny, lew  na stron  lew , a praw  na stron  praw
3. Wsu  now  ok adzin  do odpowiedniej oprawki sprawdzaj c poprawno  kierunku i czy  
 zgadzaj  si  otwory na szpilk  zabezpieczaj c
4. W o enie szpilki zabezpieczaj cej jest bardzo wa ne, to utrzymuje ok adzin  w odpowiedniej  
 pozycji

Klocki hamulcowe s  wykonane oddzielnie dla lewej i prawej strony,
Kierunek pracy nowych ok adzin i po o enie szpilki musi by  zgodne z ryz. poni ej

Zwró  uwag  na optymalne zamontowanie sztyftu zabezpieczaj cego klocek, aby unikn  
pó niejszej utraty klocka.

Usu  sztyft zabezpieczaj cy

Usu  klocek hamulcowy wysuwaj c go ze szcz ki

Sztyft zabezpieczaj cy

Klocek hamulcowy

strona prawastrona prawa
przód i ty  tak samo

przód
klocekszcz ki hamulcowe szcz ki hamulcowe

sztyft zabezpieczaj cysztyft zabezpieczaj cy

klocek
przód

przód i ty  tak samo

Kierunek
wysuwania

klocka
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Model .........................................................................................................................................................................

Rok .............................................................................................................................................................................

Wielko  ...................................................................................................................................................................

Rama ..........................................................................................................................................................................

Data zakupu ..............................................................................................................................................................

Coroczne czynno ci do wykonania

 - Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem o ysk

 - Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

 - Sprawdzenie tylnego amortyzatora wed ug za czonej instrukcji

 - Sprawdzenie piast, osi korbowodu i o ysk sterów

 - Sprawdzenie wszystkich po cze  rubowych w rowerze

 - Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek  i sztycy siod a

 - Sprawdzenie konieczno ci wymiany obr czy i klocków hamulcowych

 - Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu: Podpis Dealera:
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Model .........................................................................................................................................................................

Rok .............................................................................................................................................................................

Wielko  ...................................................................................................................................................................

Rama ..........................................................................................................................................................................

Data zakupu ..............................................................................................................................................................

Coroczne czynno ci do wykonania

 - Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem o ysk

 - Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

 - Sprawdzenie tylnego amortyzatora wed ug za czonej instrukcji

 - Sprawdzenie piast, osi korbowodu i o ysk sterów

 - Sprawdzenie wszystkich po cze  rubowych w rowerze

 - Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek  i sztycy siod a

 - Sprawdzenie konieczno ci wymiany obr czy i klocków hamulcowych

 - Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu: Podpis Dealera:
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Hamulce Tarczowe

Ostrze enie

Je li Twój rower jest wyposa ony w hamulce tarczowe, prosimy o zapoznanie si  z instrukcj  
producenta do czon  do roweru.

Prosimy pami ta  i  hamulce tarczowe potrzebuj  ok.30-100 hamowa , aby osi gn  swoj  
maksymaln  si  hamowania

Powody spadku skuteczno ci hamowania
Wzrasta ryzyko po lizgu podczas nag ego hamowanie przy z ej pogodzie,. Nawet przy dobrych 
warunkach atmosferycznych , w przypadku nag ego hamowania zalecamy u ycie najpierw  tylnego 
hamulca i z niewielk  si  przedniego.

Niezale nie od pogody, aby zapobiec po lizgowi, zalecamy u ywanie zawsze zarówno przedniego 
jaki tylniego hamulca.

Podczas du ej wilgotno ci, droga hamowania mo e si  wyd u y  o ok.60% w stosunku do 
Suchej pogody.

Monta  pomocniczych kó ek bocznych (tylko w modelach 12” i 16”) i regulacja napi cia a cucha 
w rowerach bez przerzutki tylnej.  Aby zamontowa  opcjonalne kó ka boczne  w rowerach 12” i 
16” prosimy post powa  zgodnie z poni sz  instrukcj : 

 - Odkr  nakr tk  wraz z podk adk  mocuj c  ko o po jednej stronie (rys1).

 - Wprowad  cz  B w cz  C (rys.3) i przykr  je  rub   wraz z podk adkami mi dzy cz ci    
 A i cz ci  C  (rys.2).

 - Nast pnie zamontuj ko o na osi,   i przykr  wraz z podk adk   do otworu z regulacj   
 wzd u n  w cz ci D.

 - Wzd u ny otwór mocowania (rys.4) D pozwoli Ci na dokonanie  odpowiedniej regulacji.  Te  
 same czynno ci wykonaj w stosunku do drugiej strony.

 - Obydwa ko a powinny mie   dystans od pod o a ok 1-1.5cm co pozwala na balansowanie i  
 niewielk   zmian  po o enia ca ego roweru. Przed ustawieniem balansu, prosimy dokr ci   
 mocowanie ko a które jest realizowane przez rub  wraz z podk adk  (rys.1).

U ywanie bocznych pomocniczych kó ek mo e nie  ze sob  problemy z trakcj ,  mo na je 
cz ciowo wyeliminowa  poprzez u ytkowanie roweru z przymocowanymi kó kami tylko na 
utwardzonym i równym pod o u i przy sta ej obecno ci osoby doros ej.

rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4

MONTA  POMOCNICZYCH KÓ EK BOCZNYCH

A C

B

D
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Napi cie a cucha

Regulacja wysoko ci mostka kierownicy

W przypadku konieczno ci wyregulowania napi cia a cucha,, prosimy o odkr cenie obu rub 
mocuj cych ko o (rys.1) i przesuni cie wzd u nie o t  sam  warto  po obu stronach a  do 
odpowiedniego wyregulowania napi cia a cucha.  Prosz  dokr ci  rub  mocuj c  wraz z 
podk adk . Prosimy zauwa y  i  dokr cenie to powinno by  dokonane z odpowiedni  si  zgodn  
z tabel . 

OBR CZE I ICH U YTKOWANIE

NAPOMPUJ OD 3.5BAR (50PSI) DO 6.0BAR (85PSI)

Opony powinny by  napompowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Zwykle warto  ci nienia wynosi od 40 do 80 Ibs (sprawd  swoj  opon )
Wy sze ci nienie zalecane jest przy równych drogach albo ci szym u ytkowniku,
ni sze dla wi kszej amortyzacji w nierównym terenie.

Musisz by  wiadomy e je li system hamowania dzia a na obr cz, to powoduje jej zu ycie.
Obr cze zu ywaj  si  szybciej, podczas jazdy w terenie np. mokrym i b otnistym. 

Udaj si  natychmiast do autoryzowanego dealera je li zauwa ysz rysy, p kni cia, deformacje na 
powierzchni hamowania obr czy. Równie  zwi kszone ci nienie opony mo e doprowadzi  do 
skrócenia ywotno ci obr czy. 

Rowery Scott wyposa one w baga nik, b otnik, o wietlenie, posiadaj  wska nik zu ycia obr czy

Przestrzegaj informacji producenta dotycz cej u ytkowania obr czy, zawartej w instrukcji lub
umieszczonej na obr czy.

W przypadku konieczno ci wyregulowania wysoko ci mostka kierownicy,, prosimy o poluzowanie 
górnej ruby mocuj cej  a nast pnie rub bocznych mostka kierownicy je li takie znajduj  si  na 
jego obudowie. 

Mostek w rowerach dzieci cych z wewn trznym klinem, regulujemy poprzez jego wysuwanie lub 
wsuwanie w rur  prowadz c  widelec ko a przedniego. Prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na 
zaznaczone maksymalne wysuni cie mostka kierownicy, przekroczenie tego wskazania mo e by  
przyczyn  gro nego wypadku.

Po o enie mostka z systemem zacisku na rurze prowadz cej widelec przedni, regulujemy poprzez 
podk adki pod mostkiem, jednak maksymalne po o enie mostka nie mo e przekracza  dystansu 
3mm pomi dzy po o eniem ko cowej kraw dzi rury prowadz cej w stosunku do górnej kraw dzi 
mostka.

Dokr cenie wszelkich rub mocuj cych musi by  przeprowadzone z odpowiednim momentem 
dokr cania. Tabel  z odpowiednimi momentami dokr cania rub u ytych w rowerach SCOTT 
znajdziesz na st.21 podr cznika u ytkownika.

OPONY I OBR CZE
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Model .........................................................................................................................................................................

Rok .............................................................................................................................................................................

Wielko  ...................................................................................................................................................................

Rama ..........................................................................................................................................................................

Data zakupu ..............................................................................................................................................................

Coroczne czynno ci do wykonania

 - Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem o ysk

 - Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

 - Sprawdzenie tylnego amortyzatora wed ug za czonej instrukcji

 - Sprawdzenie piast, osi korbowodu i o ysk sterów

 - Sprawdzenie wszystkich po cze  rubowych w rowerze

 - Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek  i sztycy siod a

 - Sprawdzenie konieczno ci wymiany obr czy i klocków hamulcowych

 - Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisow  instrukcj  obs ugi

 - Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu: Podpis Dealera:
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GWARANCJA
SCOTT u ywa najbardziej innowacyjnych, najwy szej jako ci metod produkcji. Nasze rowery 
wyposa amy w najlepsze komponenty wiod cych dostawców cz ci.

SCOTT udziela pi cioletniej gwarancji na ram  i zawieszenie ty  (w przypadku dotrzymania 
warunków, jak poni ej) a na widelec SCOTT (pod warunkiem e jest to widelec SCOTT) dwul-
etniej gwarancji, na wady materia owe lub/i fabryczne w przypadku zakupu kompletnie z o onego 
roweru.

5-letnia gwarancja na ram  b dzie przyznana jedynie w przypadku dokonywania raz na rok obs ugi 
serwisowej zgodnej z wymogami, dokonanej i po wiadczonej przez autoryzowanego dealera 
SCOTT

Autoryzowany dealer SCOTT potwierdza przegl d serwisowy swoj  piecz tk  , podpisem i dat . 
W przypadku nie dokonywania corocznych przegl dów serwisowych gwarancja b dzie zredu-
kowana do 3-ech lat.

Koszty przegl dów ponosi w a ciciel roweru SCOTT

Rowery Gambler, Voltage Fr i Volt-X obj te s  2-letni  gwarancj .

Czas gwarancji zaczyna swój bieg od daty zakupu. Gwarancja jest udzielana kupuj cemu, co
oznacza pierwsz  osob  która u ywa rower i jedynie t  osob . Ponadto ta gwarancja udzielana
jest jedynie na zakup dokonany w autoryzowanym punkcie dealerskim SCOTT

Gwarancj  udzielamy wy cznie w przypadku zakupu kompletnie z o onego roweru co wyra nie
wyklucza zakupy rowerów niekompletnych lub niekompletnie zmontowanych..

W przypadku zg oszenia reklamacyjnego decyzj  o naprawie albo wymianie wadliwej cz ci pode-
jmuje SCOTT. Cz ci bez wad b d  wymienione jedynie na koszt w a ciciela.

Zu ycie nie jest obj te gwarancj .

Kompletn  list  cz ci zu ywaj cych si  podczas eksploatacji mo na znale  w nast pnym rozd-
ziale podr cznika.

Dodatkowo na ko cu podr cznika u ytkownika znajdziesz protokó  przekazania roweru, którego
kopia po akceptacji i podpisie konsumenta, pozostaje u dealera SCOTT

Przy zg oszeniu reklamacji, nale y przedstawi  ten protokó  wraz z paragonem
zakupu, w innym przypadku nie mo emy rozpocz  procesu zg oszenia reklamacyjnego.

W podstawie swojej, gwarancja ta uznawana jest na ca ym wiecie, zg oszenie reklamacyjne musi
by  dokonane w punkcie zakupu roweru, je li to jest niemo liwe prosimy o kontakt z najbli szym
dealerem lub dystrybutorem SCOTT.

Ta gwarancja nie obejmuje, normalnego zu ycia, wypadków, zaniedba , niew a ciwego z o enia, 
niew a ciwej konserwacji i obs ugi przez inny ni  autoryzowany punkt SCOTT, u ycia do obs ugi 
tego roweru niew a ciwych cz ci lub narz dzi nie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. 

Niniejszym SCOTT przyznaje dobrowolnie gwarancj  producenta. Dodatkowo upowa nia. W 
sprawach nieobi te niniejsz  gwarancj  reguluje narodowe prawo handlowe.

Dodatkowe uprawnienia nieobi te niniejsz  gwarancj ,  regululowane s  zgodne z narodowym 
prawem handlowym.

13WWW.SCOTT.PL

Wa ne:

Wa ne:

Dlatego konieczne jest aby :
1. poprosi  swojego dealera aby pokaza  Ci jak prawid owo i bezpiecznie zapi  i wypi  ko o
2. pozna  prawid ow  technik  monta u i u ywania zacisku ko a
3. przed ka d  jazd , sprawdzi  czy ko o jest bezpiecznie zamontowane.

Zacisk ko a ma za zadanie pewnie osadzi  ko o w hakach. Wa ne jest aby  dok adnie pozna  
charakter pracy tego elementu, jak równie  z jak  si  i w jaki sposób musisz dzia a  aby bezpiec-
znie zapi  ko o.

Jazda z nieodpowiednio dostosowanym zamkni ciem ko a, mo e doprowadzi  
do nierównej pracy lub wypadni cia ko a, powoduj c powa ne obra enia 
w cznie ze skutkiem miertelnym.

Pe na si a dzia ania zacisku osi gana jest tylko poprzez zadzia anie mimo rodu, 
r czka nie s u y do skr cania szpilki piasty. Trzymaj c r czk  dokr  z drugiej 
strony nakr tk  skr caj c  szpilk  do takiego momentu, aby mo na by o 
r czk  docisn  ostatecznie ko o w hakach zgodnie z rysunkiem poni ej,.

ZACISK MOCUJ CY KO A

ZAMKNI TE OTWARTE

REGULACJA MECHANIZMU ZACISKU

Zacisk piasty ko a powiniene  wyregulowa  nakr tk  regulacyjn . Regulacja ta powinna 
doprowadzi  do wzrastaj cego oporu mniej wi cej w po owie pracy r czki mimo rodu.

 - Skr caj c nakr tk  zgodnie ze wskazówkami zegara, zwi kszysz napi cie mocowania

 - Odkr caj c rub  odwrotnie do wskazówek zegara, doprowadzisz do poluzowania mocowania

Mniej ni  po owa pe nego obrotu nakr tki regulacyjnej, mo e doprowadzi  do przybli enia czy 
oddalenia si  od bezpiecznej pozycji zacisku.
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Dodatkowy mechanizm zabezpieczaj cy ko o przednie
Wi kszo  rowerowych widelców przedniego ko a, wyposa onych jest w dodatkowy mechanizm 
zabezpieczaj cy ko o przednie. Je li podstawowe urz dzenie zabezpieczaj ce czyli zacisk ko a jest 
niepoprawnie dopasowane, dodatkowe wypusty na hakach utrzymaj  ko o na swojej pozycji.
Dodatkowy mechanizm zabezpieczaj cy, nie zast pi poprawnego wyregulowania i zamontowania
zacisku ko a. Mechanizm ten wyst puje w dwóch podstawowych kategoriach

1. Mechanizm zabezpieczaj cy jest cz ci  która jest dostarczana wraz z przednim ko em albo  
 przednim widelcem.
2. Mechanizm jest integraln  wymodelowan  cz ci  haków widelca ko a przedniego

Popro  swojego dealera aby wyja ni  Ci szczegó y dodatkowego mechanizmu zabezpieczaj cego w 
twoim rowerze 

WYPI CIE KO A

Ostrze enie

Nigdy nie demontuj ani nie usuwaj dodatkowego mechanizmu zabezpieczaj cego. Jak sama nazwa 
wskazuje, stanowi on dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach krytycznych. Je li  mechanizm za-
cisku nie jest prawid owo wyregulowany dodatkowy mechanizm zabezpieczaj cy mo e zmniejszy  
ryzyko od czenia si  ko a od widelca. Zdemontowanie lub usuni cie dodatkowego mechanizmu 
zabezpieczaj cego mo e doprowadzi  do uniewa nienia gwarancji.

Dodatkowy mechanizm zabezpieczaj cy nie zast puje poprawnego wyregulowania zacisku. Brak 
odpowiedniego wyregulowania zacisku ko a, mo e doprowadzi  do drga  lub wypadni cia ko a, 
które mog  z kolei spowodowa  utrat  kontroli, upadek, powa ne obra enia lub mier .

1. Je li masz rower z hamulcami na obr czy, zwolnij system luzowania hamulców, który zwi ksza  
 prze wit mi dzy opon  a klockami hamulcowymi.
2. Przesu  r czk  zacisku z pozycji ZAMKNI TE do pozycji OTWARTE
3. Je li przedni widelec twojego roweru nie posiada dodatkowego mechanizmu zabezpieczaj cego,  
 post puj zgodnie z punktem (5)
4. Je li przedni widelec twojego roweru posiada do czany dodatkowy system zabezpieczaj cy,  
 roz cz go i przejd  do punktu (5), je li posiadasz zintegrowany dodatkowy system   
 zabezpieczaj cy, poluzuj nakr tk  aby pozwoli o to na swobodne zdj cie ko a, i przejd  do  
 nast pnego punktu.
5. Podnie  przód roweru o par  centymetrów i uderz d oni  ko o od góry co doprowadzi do  
 od czenia ko a od widelca.

ZAMKNI TE

OTWARTE
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Opony
Opony poprzez spe nianie swoich funkcji ulegaj  zu yciu. Jest to uzale nione od u ytkowania i 
stylu jazdy.  Ostre hamowanie, które doprowadza do blokowania kó , znacznie redukuje ywotno  
opony. Ponadto trzeba stale kontrolowa  ci nienie w oponach i je li to konieczne korygowa  
ci nienie zgodnie z warto ciami podanymi przez producenta roweru lub przez producenta opony.

System o wietlenia i odblaski
Funkcja urz dze  o wietlaj cych ma ogromne znaczenie dla bezpiecze stwa w ruchu ulicznym. Z 
tego powodu, przed ka d  jazd  a szczególnie przed jazd  w ciemno ciach, nale y sprawdzi  lamp  
przedni  i tylni  jak równie  stan odblasków. arówki ulegaj  zu yciu. U ytkownik powinien mie  
zawsze ze sob  zapasow  arówk , aby je li to konieczne móc dokona  wymiany.

R czki kierownicy
Ze wzgl du na swoj  funkcj  r czki kierownicy ulegaj  zu yciu. Z tego powodu ich regularna 
wymiana jest wskazana. Nale y zwróci  uwag  na to, aby r czki by y ci le z czone z kierownic .

Kierownica, mostek kierownicy i sztyca siod a
Zarówno kierownica jak i mostek kierownicy jak równie  sztyca siod a poddane s  podczas 
jazdy silnym dynamicznym obci eniom. Prosimy o regularn  kontrol  tych cz ci pod wzgl dem 
zewn trznie zauwa alnych uszkodze  i w razie konieczno ci o wymian . Dodatkowo zalecamy 
przy silnym u ytkowaniu roweru wymian  tych cz ci co 2 lata.

GWARANCJA

Okres Gwarancji

Okres Gwarancji

Gambler, Voltage FR, Voly-X

Standardowy okres gwarancji

Wyd u ony opcjonalnie okres gwarancji dzi ki corocznym przegl dom

1Rok 2 Lata 3 Lata 4 Lata 5 Lat

Gwarancja na rowery SCOTT nie wy cza, nie ogranicza  ani nie zawiesza uprawnie  kupuj cego 
wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow .
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CZ CI PODLEGAJ CE ZU YCIU

Cz ci zu ywaj ce si  nie podlegaj  gwarancji

a cuch
a cuch poprzez swoje funkcjonowanie ulega zu yciu. Stopie  zu ycia jest uzale niony od 

piel gnacji i obs ugi oraz sposobu u ytkowania roweru (pokonanych kilometrów, jazdy w deszczu, 
zabrudze , soli, itp.). Poprzez czyszczenie i oliwienie mo na wprawdzie  wyd u y  ywotno  
a cucha, wymiana jest jednak e konieczna przy osi gni ciu granicy zu ycia.

Z batka, tarcze a cucha, kó ka prowadz ce a cuch
W rowerach z mechanizmem a cuchowym zmiany biegów zu yciu ulegaj  z batki, tarcze z bate i 
kó ka prowadz ce. Poprzez regularne czyszczenie i smarowanie mo na wprawdzie przed u y  ich 
ywotno , jednak e przy osi gni ciu granicy zu ycia wymiana jest konieczna. Stopie  zu ycia jest 

zale ny od piel gnacji, obs ugi jak równie  sposobu u ytkowania (pokonanych kilometrów, jazdy w 
deszczu, zabrudze , soli, itp.)

Linki przerzutek i hamulców
Wszystkie linki powinny by  przegl dane regularnie i wymieniane w razie konieczno ci. Nale y 
zwróci  na to uwag  w szczególno ci je li rower stoi na zewn trz.

Klocki hamulcowe
Klocki hamulcowe w hamulcach szcz kowych, tarczowych i b bnowych ze wzgl du na swoje 
funkcje ulegaj  zu yciu. Jest ono zale ne od u ytkowania roweru. (pokonanych kilometrów, jazdy 
w deszczu, wilgoci, soli itp.). Kontroluj regularnie stopie  zu ycia klocków i zle  ich wymian  w 
fachowym serwisie.

Obr cze
Poprzez wzajemne oddzia ywanie na siebie klocków hamulcowych i obr czy nie tylko klocki ale 
równie  obr cz ulega zu yciu. Z tego powodu trzeba w regularnych odst pach, np. przy pompow-
aniu kó , sprawdza  stopie  zu ycia obr czy. Je li podczas pompowania opon zauwa ysz powstanie 
delikatnych rys lub deformacji brzegów obr czy wymie  j  natychmiast. Obr cze ze wska nikiem 
zu ycia umo liwiaj  u ytkownikowi atwe stwierdzenie stopnia zu ycia. Stosuj si  do danych po-
danych w tej instrukcji obs ugi lub danych na obr czy.
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POST POWANIE Z USZKODZON  D TK  LUB OPON

Opony rowerowe zazwyczaj montowane s  wraz z d tkami.
Wymontuj uszkodzone ko o i spu  do ko ca powietrze. Przy pomocy odpowiednich y ek, zde-
jmij opon  z obr czy, nie u ywaj rubokr tów.
Wyci gnij z wn trza opony d tk , napraw j  lub wymie . Sprawd  czy opona nie ma wewn trz lub 
na zewn trz czego  co mo e doprowadzi  do ponownych uszkodze . Napompuj lekko d tk  aby 
nabra a kszta tu i wprowad  wentyl do otworu w obr czy, u ó  d tk  wewn trz opony. Rozpocznij 
nak adanie opony od strony zaworu  obustronnie nasuwaj na obr cz. Po zako czeniu monta u 
opony, sprawd  poprawne u o enie stopki opony na obr czy, napompuj do uzyskania kszta tu i 
sprawd , wprowadzaj c ko o w lekki obrót, czy opona zachowuje swoje odpowiednie po o enie na 
ca ym obwodzie. Napompuj opon  do nominalnego ci nienia, zamontuj ko o w widelcu a nast pnie 
odpowiednio zamknij system zacisku ko a i hamulca.

U YWANIE PRZYCZEPEK ROWEROWYCH
  
Rowery Scott nie s  przystosowane do przyczepek rowerowych, poniewa  na rynku u ywanych  
jest  bardzo wiele ró nych systemów mocuj cych, nie mo emy zatem przekaza  szczegó owej 
informacji o ka dym z nich. Scott nie ponosi odpowiedzialno ci za problemy albo zagro enia 
pasa erów powsta e podczas u ywania przyczepki.   

U YWANIE DZIECI CYCH FOTELIKÓW

Rowery Scott z grupy Racing Concept, Racing, Endurance, Progrssive, Road, Roadster czy z grupy 
rowerów dzieci cych, nie s  przeznaczone do monta u fotelików dzieci cych
Scott nie we mie odpowiedzialno ci gwarancyjnej w przypadku zastosowania fotelików 
dzieci cych w   w/w grupach rowerów .  
Na rynku mo na spotka  zbyt wiele równych systemów mocuj cych, aby Scott móg  odpowied-
zialnie poda  szczegó owe informacje dotycz ce warunków technicznych maj cych bezpo redni 
wp yw na bezpiecze stwo pasa erów.

ZMIANY PO O ENIA D WIGNI HAMULCA

W wi kszo ci, rowery Scott dostarczane s  z w a ciwym po o eniem d wigni hamulca, gdzie lewa 
d wignia obs uguje przedni hamulec. W niektórych krajach przepisy nakazuj  dokonanie zmiany tak 
aby przedni hamulec uruchamiany przez praw  d wigni . Prosimy aby  zapyta  si  twojego dealera 
o wyja nienie tych kwestii podczas odbioru roweru.
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DOPUSZCZALNE OBCI ENIE ROWERÓW SCOTT

Rowery górskie Scott przewidziane zosta y dla u ytkownika o maksymalnej wadze 110kg., 
waga czna rowerzysty wraz z rowerem nie powinna przekracza  119-128kg. (uwzgl dniaj c wag  
roweru)

Rowery trekkingowe Scott przewidziane zosta y dla u ytkownika o maksymalnej wadze 
110kg., waga czna rowerzysty i roweru wraz z adunkiem o maksymalnej wadze 25kg. nie pow-
inna przekracza  143-150kg.(uwzgl dniaj c wag  roweru)

Rowery szosowe Scott przewidziane zosta y dla u ytkownika o maksymalnej wadze 110kg., 
waga czna rowerzysty wraz z rowerem nie powinna przekracza  117-120kg. (uwzgl dniaj c wag  
roweru)

Rowery dzieci ce Scott przewidziane zosta y do 50kg. maksymalnej cznej wagi u ytkownika 
wraz z baga em.

Prosimy zawsze o zwracanie uwagi i respektowanie informacji , podanych 
przez dostawców komponentów,  odno nie maksymalnej wagi kolarza.

U YWANIE ROWERÓW SCOTT W RUCHU PUBLICZNYM
 
Prosimy o respektowanie krajowych przepisów ruchu drogowego dotycz cych korzystania z 
wyposa onych i nie wyposa onych rowerów w ruchu publicznym.
To dotyczy na przyk ad re  ektorów i systemów o wietlenia.
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USTERKI

Defekt Przyczyna Naprawa

Chwiej cy si  widelec Luzy sterów kierownicy Doci gn  i skontrowa

Spadaj cy a cuch le ustawiona przerzutka

przednia lub tylna, krzywe tarcze Ustawi  na nowo

Piszcz ce lub trzeszcz ce o ysko O  suportu do wymiany

Peda y maj  zbyt ma o smaru wyczy ci , nasmarowa

Piasty maj  zbyt ma o smaru wyczy ci , nasmarowa

Luzy o yska O  suportu do wymiany

Piasty ( o ysko) o ysko wyregulowa , skontrowa

Peda y ( o ysko) o ysko wyregulowa , skontrowa

o ysko trzeszczy, chwieje Luzy na mocowaniu mostka Doci gn  wszystkie ruby

si  lub kr ci si kierownicy lub kierownicy (kierownicy i mostka)

Sztyca siod a kr ci si  lub lizga Luz na szybkozacisku Doci gn  i zablokowa

Sztyca z cienka Sprawdzi  dok adn  rednic  i 
wymieni

Przerzutka przednia grzechocze Luzy na korbach Wymieni

le ustawiona przerzutka Wyregulowa

uderzenie w tarcz Wyprostowa  lub wymieni

Luzy na widelcu amortyzowanym Skontaktuj si  z fachowym 

punktem sprzeda y

Luzy na amortyzacji tylniego ko a Skontaktuj si  z fachowym

punktem sprzeda y
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MOMENTY DOKR CANIA RUB U YTYCH W
ROWERACH SCOTT

Przerzutka tylna ruba mocuj ca 7.8-9.8 Nm

mocowanie linki 3.9-5.9 Nm

rolka napinaj ca i prowadz ca 2.9-3.9 Nm

Przerzutka przednia zacisk 4.9-6.8 Nm

mocowanie linki 4.9-6.8 Nm

Klamka Rapid Fire zacisk mocuj cy 4.9-6.8 Nm

Objemka hamulca zacisk mocuj cy 4.9-6.8 Nm

Klamka hamulca zacisk mocuj cy 4.9-6.8 Nm

Wolnobieg korpus wolnobiegu 35-49 Nm

pier cie  mocuj cy kaset 30-49 Nm

Korbowód mocowanie czworo cianu 35-45 Nm

z batka 35-50 Nm

ruby tarcz 7.8-10.7 Nm

O  suportu 50-70 Nm

Peda y 40 Nm

Mostek kierownicy ruby mocuj ce M5 5.6-7.8 Nm

 M6 9.8-13.7 Nm

Zacisk sztycy - zacisk siod a M4 2.8-3.9 Nm

M5 5.6-7.8 Nm

M6 9.8-13.7 Nm

Hamulce typu V mocowanie do ramy 5-6.8 Nm

mocowanie linki 5.8-7.8 Nm

mocowanie szcz ki 5-6.8 Nm

Imak hamulca tarczowego Magura 6 Nm

Shimano 6-8 Nm

Formu 9 Nm

Hayes 12 Nm

ruby tarcz Hamulcowych Magura 4 Nm

Shimano 2-4 Nm

Formula 6.2 Nm

Hayes 5 Nm

Zacisk o yska tylnego zawieszenia Strike, G-Zero, Octane od 2000, High 
Octane

5 Nm

Intoxica 5.5 Nm

Octane do 1999 5.5 Nm

Tacoma 5.5 Nm

Mocowanie amortyzatora Strike, G-Zero, Octane od 2000, High 
Octane

8 Nm

Intoxica 8 Nm

Octane do 1999 8 Nm

Tacoma 8 Nm

Haki Wszystkie modele 7.8-10 Nm
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KONTROLA I KONSERWACJA

Prosimy o zwracanie bacznej uwagi na maksymaln  si  dokr cania nakr tek i rub wed ug tabeli 
umieszczonej na ko cu tego rozdzia u.

KONTROLUJ PRZED KA DYM WYJAZDEM

 - wszystkie ruby i nakr tki, a w szczególno ci mocowanie kó , je li s  poluzowane wyreguluj i  
 dokr  z maksymaln  podan  warto ci  si y.

 - kierownic  i mostek pod wzgl dem widocznych uszkodze , wymie  je je li jest to konieczne,  
 upewnij si  e ruby s  dokr cone i ewentualnie dokr  je zgodnie z zalecan  przez 
 producenta si .

 - system hamulcowy

 - ci nienie w oponach pod wzgl dem podanych przez producenta warto ci.

 - system o wietlenia i dzwonek

 - r czki kierownicy

 - wszystkie cz ci tylnego zawieszenia w cznie z mocowaniem rub

 - widelec przedni, jego funkcjonowanie i luzy mocowania

DODATKOWO SKONTROLUJ CO MIESI C
 
 - przedni  i tylni  przerzutk , ich funkcjonowanie i nasmarowanie a w razie potrzeby wyreguluj i  

 wyczy

 - luzy o ysk sterów kierownicy, w razie potrzeby wyreguluj

 - linki hamulców i przerzutek, ich pancerze, nasmaruj je li to jest konieczne, a w przypadku  
 systemów hydraulicznych sprawd  ich szczelno ,

   
SPRAWD  W RAZIE POTRZEBY, LUB RAZ DO ROKU U TWOJEGO LOKALNEGO DEALERA

 - wygl d a cucha i jego napi cie (w rowerach wyposa onych w prze o enia wewn trz piasty) 
 wyreguluj, wyczy  i nasmaruj a cuch w razie potrzeby

 - luzy na osi korbowodu, w razie potrzeby wymie ,

 - luzy na o yskach peda ów, w razie potrzeby wymie

 - przedni  i tyln  przerzutk  ich funkcjonowanie i nasmarowanie w razie potrzeby wyreguluj i  
 nasmaruj

 - kierownic  i mostek pod wzgl dem widocznych uszkodze , wymie  je je li jest to konieczne,  
 upewnij si  e ruby s  dokr cone i ewentualnie dokr  je zgodnie z zalecan  przez produ 
 centa si

 - kompletny mechanizm hamulcowy jego funkcjonowanie, przereguluj i nasmaruj je li jest to  
 konieczne wymie  wadliwe i zu yte cz ci. Wymie  natychmiast nieszczelne przewody hydrau- 
 liczne.
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 - obr cze i napi cie szprych, je li jest to konieczne wycentruj

 - ci nienie w oponach zgodnie z zaleceniami producenta

 - ogólny stan opon

 - system o wietlenia i dzwonek 

 - r czki kierownicy i zamocowanie kierownicy

 - wszystkie cz ci zawieszenia tylnego cznie z rubami mocuj cymi

 - przedni widelec, jego dzia anie i luzy na o yskach

 - ram  i widelec i ich stan, wymie  je li to konieczne

CZ CI WYMIENNE DLA  TWOJEGO ROWERU 

Podczas konieczno ci zakupu cz ci, rekomendujemy wizyt  u twojego lokalnego dealera Scott, 
jest on najlepiej poinformowany w najodpowiedniejszym doborze cz ci do twojego roweru.

Dzi ki takiemu post powaniu mo esz unikn  czenia cz ci które mog  do siebie nie pasowa .

U ywaj jedynie oryginalnych cz ci poniewa  mog  one zapewni  Ci gwarancj  optymalnego 
funkcjonowania i satysfakcj  podczas u ytkowania.

Jest to niezmiernie wa ne podczas wymiany cz ci systemu hamulcowego, opon czy d tek.

Prosimy o zwrócenie uwagi i  Scott nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia spowodowane 
u yciem nieoryginalnych cz ci.

Nigdy nie u ywaj adapterów do hamulców, siod a/sztycy, czy mostka/kierownicy.
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CZYSZCZENIE ROWERU

Aby utrzyma  funkcjonalno  i wygl d roweru w dobrym stanie, zalecamy okresowe czyszczenie 
roweru.

Takie post powanie utrzymuje warto  roweru i zapobiega powstawaniu korozji lub innych 
uszkodze
 - czy  u ywaj c mi kkiej szczotki, wody i mi kkiego r cznika. Nie u ywaj wysoko ci nieniowych  

 myjek poniewa  mog  zosta  uszkodzone o yska, lakier albo naklejki.

 - nie u ywaj agresywnych dodatków czyszcz cych

 - uszkodzenia lakieru naprawiaj natychmiast

 - nasmaruj albo naoliw wszystkie metalowe cz ci, zw aszcza podczas u ytkowania w zimie

Prosimy u ywaj biodegradowalnych materia ów piel gnacyjnych i odt uszczaj cych które oferuje 
twój lokalny dealer


