INFORMACJE PODSTAWOWE
SCOTT 2012
ROWEROWY PODRƖCZNIK
WĐAƚCICIELA
SCOTT Sportech Poland sp z o.o.| 05-400 Otwock | ƞeromskiego 3
napisz: info@scott.pl | odwiedƝ: www.scott.pl | zadzwoƙ: 22 788 36 90

ORYGINALNA INSTRUKCJA

Protokóä przekazania roweru

Kopia dla Klienta

PieczƓtka sprzedawcy SCOTT
.....................................................................................................................................................................................

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

SPIS TREƚCI

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

Gratulacje .............................................................................................................................................................03

Nr Ramy ....................................................................................................................................................................

Rowerowe bezpieczeƙstwo ..............................................................................................................................04
Wysokoƛƕ siodđa..................................................................................................................................................05

Rok Katalogowy ......................................................................................................................................................

Amortyzacja w rowerach górskich SCOTT..................................................................................................06
PrzeđoƟenia............................................................................................................................................................06
Hamulce ................................................................................................................................................................07
MontaƟ pomocniczych kóđek bocznych..........................................................................................................11
Opony i obrƗcze .................................................................................................................................................12
Obsđuga i pielƗgnacja ..........................................................................................................................................17
PielƗgnacja roweru ..............................................................................................................................................19
RozwiƓzywanie problemów ..............................................................................................................................21

Potwierdzenie
R Wyäej wymieniony produkt zostaÞ preze mnie szczegóÞowo sprawdzony.
R Produkt zostaÞ dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodzeü.
Uwagi ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

CzƗƛci podlegajƓce zuƟyciu ...............................................................................................................................22

R Instrukcjù uäytkowania ze wskazówkami pielùgnacji i obsÞugi otrzymaÞem, dostaÞem równieä
informacjù ustnß.

Gwarancja .............................................................................................................................................................23

R Wiadomo mi, äe obowißzek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu.
Uszkodzenia wynikajßce z zuäycia podczas uäytkowania produktu nie podlegajß gwarancji,
w szczególnoÖci wtedy, gdy wyglßdajß one na zwykÞe zuäycie (typowe zuäycie roweru zobacz
podrùcznik).

Plan serwisowy SCOTT.....................................................................................................................................25

Miejscowoƛƕ / Data

2

PODRƖCZNIK UƞYTKOWNIKA ROWERU

Podpis kupujƓcego

WWW.SCOTT.PL

35

NOTATKI SERWISOWE

GRATULACJE
Gratulujemy serdecznie zakupu Twojego nowego roweru Scott. Nabyđeƛ rower, który przewyƟszy
Twoje oczekiwania co do jakoƛci, funkcjonalnoƛci i wđasnoƛci jazdy. Nasze ramy zostađy
wyprodukowane w róƟnych rozmiarach a komponenty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb
uƟytkownika: abyƛ mógđ siƗ jeszcze bardziej cieszyƕ rowerem obojƗtne, czy jesteƛ poczƓtkujƓcym
rowerzystƓ czy kolarzem amatorem!
Stanowczo namawiamy abyƛ poƛwiƗciđ czas na przeczytanie tego podrƗcznika i zaznajomiđ siƗ w
peđni z Twoim nowym rowerem. Jeƛli dokonađeƛ zakupu dla Twoich dzieci, prosimy o poƛwiƗcenie
czasu na to aby informacje zawarte w tym podrƗczniku byđy w peđni przez nie zrozumiane.
WaƟne:
jeƛli kupiđeƛ ten rower dla osoby niepeđnoletniej, konieczne jest aby odpowiedzialny dorosđy / rodzic dogđƗbnie przejrzađ i przeczytađ niniejszy podrƗcznik
wđaƛciciela z osobƓ niepeđnoletniƓ.
Prosimy, upewnij siƗ czy Twój rower SCOTT zostađ kompletnie zđoƟony przez Twojego
autoryzowanego dealera SCOTT
To jest bardzo waƟne dla optymalnego funkcjonowania i bezpieczeƙstwa, gwarantuje Ci
dđugotrwađƓ radoƛƕ podczas uƟytkowania Twojego roweru.
WaƟne jest zrozumienie podstaw poruszania siƗ na rowerze, ale równie istotne jest zachowanie
zdrowego rozsƓdku podczas jazdy. Jazda na rowerze jest sportem dynamicznym, wymaga reagowania na róƟnorodne sytuacje. Tak jak kaƟdy sport, jazda na rowerze niesie ze sobƓ ryzyko zranienia
i uszkodzenia. Przez wybór jazdy na rowerze, przyjmujesz to ryzyko na siebie.
WaƟne:
Prosimy uƟywaƕ wybranego przez siebie modelu wyđƓcznie w terenie dla niego
przewidzianym, tzn. rower szosowy nie jest rowerem górskim i nie moƟe byƕ
uƟywany jako taki lub rower trekkingowy nie moƟe byƕ uƟywany do zjazdów
Downhill lub do wyƛcigów na szosie.
JeƝdzij czƗsto! Zagwarantuje to dđugotrwađƓ radoƛƕ podczas uƟytkowania Twojego roweru.

W przypadku decyzji o przedÞuäeniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzglùdne poÖwiadczenie
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przeglßdu zgodnego z dodatkowymi
czynnoÖciami (str.25).
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ROWEROWE BEZPIECZEƘSTWO

Protokóä przekazania roweru

Kopia dla Dealera

1.
2.

Przestrzegaj prawa o ruchu drogowym
Upewnij siƗ czy masz odpowiedniƓ wielkoƛƕ ramy, i czy moƟesz swobodnie operowaƕ
dƝwigniami hamulcowymi.
3. Upewnij siƗ czy hamulce i cađy rower pracujƓ nienagannie (w razie koniecznoƛci wyreguluj)
4. Miej zawsze podczas nocnej jazdy zainstalowane i sprawne oƛwietlenie
5. Nigdy nie moƟe przemieszczaƕ siƗ rowerem wiƗcej niƟ jedna osoba. (z wyđƓczeniem rowerów które sƓ do tego wđaƛciwie przygotowane np. w fotelik dzieciƗcy)
6. Nigdy nie zaczepiaj siƗ do innego pojazdu podczas jazdy
7. Unikaj gwađtownych ruchów i wyƛcigów podczas jazdy w ruchu ulicznym
8. UwaƟaj na zaparkowane samochody (drzwi mogƓ zostaƕ otwarte w kaƟdej chwili) i samochody wđƓczajƓce siƗ do ruchu
9. UƟywaj wđaƛciwych sygnađów podczas manewrów zmiany pasa ruchu.
10. Montuj pewnie przewoƟony bagaƟ. Nigdy nie przewoƝ đadunków które mogƓ
przeszkadzaƕ w hamowaniu lub zasđaniaƕ widok.
11. Podczas jazdy zawsze uƟywaj kasku.

PieczƓtka sprzedawcy SCOTT
.....................................................................................................................................................................................

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

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

Nr Ramy ....................................................................................................................................................................

Rok Katalogowy ......................................................................................................................................................

Potwierdzenie
R Wyäej wymieniony produkt zostaÞ preze mnie szczegóÞowo sprawdzony.
R Produkt zostaÞ dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodzeü.
Uwagi ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
R Instrukcjù uäytkowania ze wskazówkami pielùgnacji i obsÞugi otrzymaÞem, dostaÞem równieä
informacjù ustnß.
R Wiadomo mi, äe obowißzek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu.
Uszkodzenia wynikajßce z zuäycia podczas uäytkowania produktu nie podlegajß gwarancji,
w szczególnoÖci wtedy, gdy wyglßdajß one na zwykÞe zuäycie (typowe zuäycie roweru zobacz
podrùcznik).
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WYSOKOƚƔ SIODĐA
Komfort jazdy nie zaleƟy jedynie od pozycji siodđa, ale równieƟ od jego wysokoƛci.
MoƟesz dokđadnie dostosowaƕ wysokoƛƕ siodđa do dđugoƛci twoich nóg, postƗpujƓc zgodnie z
poniƟszymi punktami:
SiedzƓc na siodeđku, pođóƟ ƛródstopie na pedale, ustawionym w swoim najniƟszym pođoƟeniu.
Upewnij siƗ Ɵe korby sƓ w pođoƟeniu pionowym.
0
Jeƛli jesteƛ w stanie opuƛciƕ piƗtƗ o ok. 30 w stosunku do pedađu doprowadzajƓc do
wyprostowania nogi w kolanie, pozycja siodđa zostađa prawidđowo ustawiona

UWAGA!
JeƟeli uzyskujesz prawidđowƓ wysokoƛƕ siodđa przy sztycy wyciƓgniƗtej powyƟej oznaczenia
„MAX” , trzeba wybraƕ wyƟszy rozmiar ramy!
Upewnij siƗ Ɵe znak „MAX” pozostađ w ramie. Jeƛli zmieniasz wysuniƗcie sztycy albo pozycjƗ
siodđa , bezwzglƗdnie stosuj odpowiednie momenty dokrƗcania ƛrub mocujƓcych siodđo i sztycƗ.
Dla ƛrub o gwincie M5 stosujemy moment dokrƗcania 6Nm, a dla ƛrub M8 moment 20Nm.
Prosimy o kaƟdorazowe sprawdzenie przed jazdƓ pođƓczenia siodđa ze sztycƓ siodđa.
SCOTT nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane przez zaniedbania
powstađe podczas nieprawidđowego uƟycia zacisku sztycy siodđa.

Zwróè uwagö na to,
Ĕeby ten odcinek
pozostaä w rurze

W przypadku decyzji o przedÞuäeniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzglùdne poÖwiadczenie
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przeglßdu zgodnego z dodatkowymi
czynnoÖciami (str.25).
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AMORTYZACJA W ROWERACH SCOTT
Jeƛli zdecydowađeƛ siƗ na rower SCOTT z fabrycznie montowanym widelcem
amortyzowanym, prosimy o zapoznanie siƗ z instrukcjƓ producenta widelca zađƓczonƓ do
roweru.
W celu nastawienia amortyzacji tylnego kođa w modelu z peđnƓ amortyzacjƓ postƗpuj zgodnie
z zađƓczonƓ instrukcjƓ producenta elementu amortyzujƓcego i przeczytaj instrukcjƗ SCOTT
do rowerów z peđnƓ amortyzacjƓ. Obie instrukcje zađƓczone sƓ do roweru. Tylko dobrze ustawiona amortyzacja daje pewnoƛƕ, komfort i radoƛƕ z jazdy na rowerze.

PRZEĐOƞENIA
Przerzutka przednia i tylnia jest ustawiona przez Twojego sprzedawcƗ. Dlatego na poczƓtku nie
potrzebna jest Ɵadna regulacja. Obie instrukcje zađƓczone sƓ do roweru. Pomimo to zaleca siƗ,
regularnie sprawdzenie ustawienia mechanizmu przerzutek.
Aby uzyskaƕ wiƗcej informacji dotyczƓcych zmiany biegów , prosimy przeczytaƕ instrukcjƗ producenta komponentów, dođƓczonƓ do roweru.
UWAGA!
Aby uniknƓƕ nadmiernego zuƟycia i uszkodzenia đaƙcucha, kóđ đaƙcuchowych i trybów, odradzamy
stosowanie kraƙcowych przeđoƟeƙ (zobacz ilustracjƗ)
- NajwiƗksze kođa đaƙcucha – najwiƗkszy tryb tylni
- Najmniejsze kođo đaƙcucha – najmniejszy tryb tylni

Protokóä przekazania roweru

Kopia dla Dystrybutora

PieczƓtka sprzedawcy SCOTT
.....................................................................................................................................................................................

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

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

Nr Ramy ....................................................................................................................................................................

Rok Katalogowy ......................................................................................................................................................

Potwierdzenie
R Wyäej wymieniony produkt zostaÞ preze mnie szczegóÞowo sprawdzony.
R Produkt zostaÞ dostarczony kompletnie i bez widocznych uszkodzeü.
Uwagi ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
R Instrukcjù uäytkowania ze wskazówkami pielùgnacji i obsÞugi otrzymaÞem, dostaÞem równieä
informacjù ustnß.
R Wiadomo mi, äe obowißzek gwarancyjny sprzedawcy dotyczy tylko wad produktu.
Uszkodzenia wynikajßce z zuäycia podczas uäytkowania produktu nie podlegajß gwarancji,
w szczególnoÖci wtedy, gdy wyglßdajß one na zwykÞe zuäycie (typowe zuäycie roweru zobacz
podrùcznik).

Regularnie sprawdzaj stan czystoƛci i smarowanie twojego đaƙcucha. Zgđoƛ siƗ do dealer, aby
sprawdziđ równieƟ stan zuƟycia. KupujƓc u twojego dealera odpowiedni miernik Rohloff Chain
Kaliber2, moƟesz to sprawdziƕ sam. PomoƟe Ci on w ocenie czy Twój đaƙcuch nie jest nadmiernie
naciƓgniƗty.
Miejscowoƛƕ / Data
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HAMULCE
REGULACJA OGÓLNA
Twój rower Scott wyposaƟony jest w niezawodny i dobrze funkcjonujƓcy system hamulców, o
ile hamulce sƓ dobrze ustawione. Kontroluj to mierzƓc odstƗp miƗdzy klockami hamulcowymi a
obrƗczƓ kođa, odstƗp powinien wynosiƕ 1.5 do 2mm.
PođƓczenie linki i regulacja hamulca (Dual Pivot)

1. Ustaw napinacz linki w pozycji zamkniƗtej
2. Ustaw odstƗp zacisków, jak pokazane na ilustracji i umocuj linkƗ ƛrubƓ zaciskowƓ
Moment dokrƗcenia ƛruby na lince 6-8Nm.
ćruba centrujñca

otwarte
Klucz imbusowy 3mm
zamkniöte
klamka napinacza

WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

1.
2.
3.
4.

Popuƛƕ ƛrubƗ mocujƓcƓ kluczem nimbusowym 2mm.
Wysuƙ zuƟyty klocek z aluminiowej szczƗki.
Wsuƙ nowy klocek do szczƗki, zwróƕ uwagƗ na oznaczenie kierunku wsuwania.
DociƓgnij ƛrubƗ mocujƓcƓ - ok. 1,5Nm

W przypadku decyzji o przedÞuäeniu okresu gwarancji (str.23), prosimy o bezwzglùdne poÖwiadczenie
na tej stronie przez autoryzowanego dealera corocznego przeglßdu zgodnego z dodatkowymi
czynnoÖciami (str.25).
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Replecement
of thehamólcowych
cartridge shoe
Wymiana
klocków

PLAN SERWISOWY SCOTT

Poluzowaè Ĉrubö
klucz imbusowy 2mm
Ĉruba

Model .........................................................................................................................................................................
Wysuþ klocek hamulcowy aby mieè dostöp do szczöki

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

klocek hamulcowy

Po prawej i lewej stronie zastosowane sƓ róƟne klocki i róƟne szczƗki.
Wsuƙ nowy klocek w szczƗkƗ i zwróƕ uwagƗ na kierunek wsuwania i dopasowania ƛruby.
Dla strony prawej
Tak samo dla przodu i tyäu

Dla strony lewej
Tak samo dla przodu i tyäu

przód
klocek ham.

przód
klocek ham.

szczöka hamulca

szczöka hamulca

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

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

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

Coroczne czynnoƛci do wykonania
Kierunek
wsuwania
klocka

Ĉruba

Ĉruba

ćrubö dociñgnñè.
Moment dokröcania 1 1.5 Nm

CENTROWANIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH
Mniejsze regulacje mogƓ byƕ wykonane poprzez ƛrubƗ centrujƓcƓ.
Ponowne ustawienie odstƗpu klocków od obrƗczy:
Ustaw odlegđoƛƕ klocków poprzez ƛrubƗ nastawczƓ na lince. ok. 1,5Nm
Nakrötka regulujñca na lince

-

Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem đoƟysk

-

Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

-

Sprawdzenie tylnego amortyzatora wedđug zađƓczonej instrukcji

-

Sprawdzenie piast, osi korbowodu i đoƟysk sterów

-

Sprawdzenie wszystkich pođƓczeƙ ƛrubowych w rowerze

-

Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek i sztycy siodđa

-

Sprawdzenie koniecznoƛci wymiany obrƗczy i klocków hamulcowych

-

Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu:
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PLAN SERWISOWY SCOTT

HAMULCE TYPU V

1. Dociƛnij klocki do obrƗczy i dokrƗƕ nakrƗtkƗ mocujƓcƓ .
2. PrzeprowadƝ linkƗ przez oczko, ustaw đƓczny odstƗp miƗdzy lewym i prawym klockiem a
obrƗczƓ kođa na 2mm i dokrƗƕ ƛrubƗ mocujƓcƓ na lince.
Moment dokröcania:
6-8 Nm

Model .........................................................................................................................................................................
Oczko

Klucz imbusowy 5 mm

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

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

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

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

3. Ustaw równomiernie odstƗp amortyzowanymi ƛrubami nastawczymi.
Coroczne czynnoƛci do wykonania
-

Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem đoƟysk

-

Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

-

Sprawdzenie tylnego amortyzatora wedđug zađƓczonej instrukcji

-

Sprawdzenie piast, osi korbowodu i đoƟysk sterów

-

Sprawdzenie wszystkich pođƓczeƙ ƛrubowych w rowerze

-

Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek i sztycy siodđa

-

Sprawdzenie koniecznoƛci wymiany obrƗczy i klocków hamulcowych

-

Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu:
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Amortyzowana Ĉruba
nastawcza

Amortyzowana Ĉruba
nastawcza

4. PociƓgnij ok. 10 razy klamkƗ hamulca

Podpis Dealera:

PODRƖCZNIK UƞYTKOWNIKA ROWERU

Pociñgnñè klamkö
hamulca ok. 10 razy

WWW.SCOTT.PL

9

PLAN SERWISOWY SCOTT

WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH
WyciƓgnij szpilkƗ zabezpieczajƓcƓ z obudowy klocka
1. WyciƓgnij okđadzinƗ hamulca, wysuwajƓc jƓ z oprawki
2. Dopasuj nowe okđadziny, lewƓ na stronƗ lewƓ, a prawƓ na stronƗ prawƓ
3. Wsuƙ nowƓ okđadzinƗ do odpowiedniej oprawki sprawdzajƓc poprawnoƛƕ kierunku i czy
zgadzajƓ siƗ otwory na szpilkƗ zabezpieczajƓcƓ
4. WđoƟenie szpilki zabezpieczajƓcej jest bardzo waƟne, to utrzymuje okđadzinƗ w odpowiedniej
pozycji

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

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

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................
Sztyft zabezpieczajñcy

Usuþ sztyft zabezpieczajñcy

Rama ..........................................................................................................................................................................
Usuþ klocek hamulcowy wysuwajñc go ze szczöki
Klocek hamulcowy

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

Klocki hamulcowe sƓ wykonane oddzielnie dla lewej i prawej strony,
Kierunek pracy nowych okđadzin i pođoƟenie szpilki musi byƕ zgodne z ryz. poniƟej
strona prawa
przód i tyä tak samo

szczöki hamulcowe

sztyft zabezpieczajñcy

strona prawa
przód i tyä tak samo
przód
klocek

przód
klocek

Kierunek
wysuwania
klocka

szczöki hamulcowe

sztyft zabezpieczajñcy

Zwróƕ uwagƗ na optymalne zamontowanie sztyftu zabezpieczajƓcego klocek, aby uniknƓƕ
póƝniejszej utraty klocka.

Coroczne czynnoƛci do wykonania
-

Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem đoƟysk

-

Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

-

Sprawdzenie tylnego amortyzatora wedđug zađƓczonej instrukcji

-

Sprawdzenie piast, osi korbowodu i đoƟysk sterów

-

Sprawdzenie wszystkich pođƓczeƙ ƛrubowych w rowerze

-

Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek i sztycy siodđa

-

Sprawdzenie koniecznoƛci wymiany obrƗczy i klocków hamulcowych

-

Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu:
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PLAN SERWISOWY SCOTT

Hamulce Tarczowe
Jeƛli Twój rower jest wyposaƟony w hamulce tarczowe, prosimy o zapoznanie siƗ z instrukcjƓ
producenta dođƓczonƓ do roweru.

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

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

Prosimy pamiƗtaƕ iƟ hamulce tarczowe potrzebujƓ ok.30-100 hamowaƙ, aby osiƓgnƓƕ swojƓ
maksymalnƓ siđƗ hamowania
Powody spadku skutecznoƛci hamowania
Wzrasta ryzyko poƛlizgu podczas nagđego hamowanie przy zđej pogodzie,. Nawet przy dobrych
warunkach atmosferycznych , w przypadku nagđego hamowania zalecamy uƟycie najpierw tylnego
hamulca i z niewielkƓ siđƓ przedniego.

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................
OstrzeƟenie
Rama ..........................................................................................................................................................................

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

Podczas duƟej wilgotnoƛci, droga hamowania moƟe siƗ wydđuƟyƕ o ok.60% w stosunku do
Suchej pogody.

MONTAƞ POMOCNICZYCH KÓĐEK BOCZNYCH

Coroczne czynnoƛci do wykonania
-

Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem đoƟysk

-

Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

-

Sprawdzenie tylnego amortyzatora wedđug zađƓczonej instrukcji

-

Sprawdzenie piast, osi korbowodu i đoƟysk sterów

-

Sprawdzenie wszystkich pođƓczeƙ ƛrubowych w rowerze

-

Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek i sztycy siodđa

-

Sprawdzenie koniecznoƛci wymiany obrƗczy i klocków hamulcowych

-

Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

Data serwisu:

NiezaleƟnie od pogody, aby zapobiec poƛlizgowi, zalecamy uƟywanie zawsze zarówno przedniego
jaki tylniego hamulca.

MontaƟ pomocniczych kóđek bocznych (tylko w modelach 12” i 16”) i regulacja napiƗcia đaƙcucha
w rowerach bez przerzutki tylnej. Aby zamontowaƕ opcjonalne kóđka boczne w rowerach 12” i
16” prosimy postƗpowaƕ zgodnie z poniƟszƓ instrukcjƓ:
-

OdkrƗƕ nakrƗtkƗ wraz z podkđadkƓ mocujƓcƓ kođo po jednej stronie (rys1).

-

WprowadƝ czƗƛƕ B w czƗƛƕ C (rys.3) i przykrƗƕ je ƛrubƓ wraz z podkđadkami miƗdzy czƗƛciƓ
A i czƗƛciƓ C (rys.2).

-

NastƗpnie zamontuj kođo na osi, i przykrƗƕ wraz z podkđadkƓ do otworu z regulacjƓ
wzdđuƟnƓ w czƗƛci D.

-

WzdđuƟny otwór mocowania (rys.4) D pozwoli Ci na dokonanie odpowiedniej regulacji. Te
same czynnoƛci wykonaj w stosunku do drugiej strony.

-

Obydwa kođa powinny mieƕ dystans od podđoƟa ok 1-1.5cm co pozwala na balansowanie i
niewielkƓ zmianƗ pođoƟenia cađego roweru. Przed ustawieniem balansu, prosimy dokrƗciƕ
mocowanie kođa które jest realizowane przez ƛrubƗ wraz z podkđadkƓ (rys.1).

A

Podpis Dealera:
rys. 1

C

D
B

rys. 2

rys. 3

rys. 4

UƟywanie bocznych pomocniczych kóđek moƟe nieƛƕ ze sobƓ problemy z trakcjƓ, moƟna je
czƗƛciowo wyeliminowaƕ poprzez uƟytkowanie roweru z przymocowanymi kóđkami tylko na
utwardzonym i równym podđoƟu i przy stađej obecnoƛci osoby dorosđej.
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NapiƗcie Đaƙcucha

PLAN SERWISOWY SCOTT

W przypadku koniecznoƛci wyregulowania napiƗcia đaƙcucha,, prosimy o odkrƗcenie obu ƛrub
mocujƓcych kođo (rys.1) i przesuniƗcie wzdđuƟnie o tƓ samƓ wartoƛƕ po obu stronach aƟ do
odpowiedniego wyregulowania napiƗcia đaƙcucha. ProszƗ dokrƗciƕ ƛrubƗ mocujƓcƓ wraz z
podkđadkƓ. Prosimy zauwaƟyƕ iƟ dokrƗcenie to powinno byƕ dokonane z odpowiedniƓ siđƓ zgodnƓ
z tabelƓ.

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

OPONY I OBRƖCZE
Opony powinny byƕ napompowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Zwykle wartoƛƕ ciƛnienia wynosi od 40 do 80 Ibs (sprawdƝ swojƓ oponƗ)
WyƟsze ciƛnienie zalecane jest przy równych drogach albo ciƗƟszym uƟytkowniku,
niƟsze dla wiƗkszej amortyzacji w nierównym terenie.
NAPOMPUJ OD 3.5BAR (50PSI) DO 6.0BAR (85PSI)
OBRƖCZE I ICH UƞYTKOWANIE

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

Wielkoƛƕ ...................................................................................................................................................................

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

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

Musisz byƕ ƛwiadomy Ɵe jeƛli system hamowania dziađa na obrƗcz, to powoduje jej zuƟycie.
ObrƗcze zuƟywajƓ siƗ szybciej, podczas jazdy w terenie np. mokrym i bđotnistym.
Udaj siƗ natychmiast do autoryzowanego dealera jeƛli zauwaƟysz rysy, pƗkniƗcia, deformacje na
powierzchni hamowania obrƗczy. RównieƟ zwiƗkszone ciƛnienie opony moƟe doprowadziƕ do
skrócenia Ɵywotnoƛci obrƗczy.

Coroczne czynnoƛci do wykonania
-

Sprawdzenie zamocowania amortyzatora wraz z smarowaniem đoƟysk

Rowery Scott wyposaƟone w bagaƟnik, bđotnik, oƛwietlenie, posiadajƓ wskaƝnik zuƟycia obrƗczy

-

Sprawdzenie punktów obrotu zawieszenia wraz z osiami i mocowaniem.

Przestrzegaj informacji producenta dotyczƓcej uƟytkowania obrƗczy, zawartej w instrukcji lub
umieszczonej na obrƗczy.

-

Sprawdzenie tylnego amortyzatora wedđug zađƓczonej instrukcji

-

Sprawdzenie piast, osi korbowodu i đoƟysk sterów

Regulacja wysokoƛci mostka kierownicy

-

Sprawdzenie wszystkich pođƓczeƙ ƛrubowych w rowerze

-

Sprawdzenie kierownicy mostka kierownicy, sanek i sztycy siodđa

W przypadku koniecznoƛci wyregulowania wysokoƛci mostka kierownicy,, prosimy o poluzowanie
górnej ƛruby mocujƓcej a nastƗpnie ƛrub bocznych mostka kierownicy jeƛli takie znajdujƓ siƗ na
jego obudowie.

-

Sprawdzenie koniecznoƛci wymiany obrƗczy i klocków hamulcowych

-

Sprawdzenie hamulców tarczowych zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

-

Sprawdzenie amortyzowanego widelca przedniego zgodnie z serwisowƓ instrukcjƓ obsđugi

Mostek w rowerach dzieciƗcych z wewnƗtrznym klinem, regulujemy poprzez jego wysuwanie lub
wsuwanie w rurƗ prowadzƓcƓ widelec kođa przedniego. Prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na
zaznaczone maksymalne wysuniƗcie mostka kierownicy, przekroczenie tego wskazania moƟe byƕ
przyczynƓ groƝnego wypadku.

-

Sprawdzenie manetek i przerzutek wraz z linkami

PođoƟenie mostka z systemem zacisku na rurze prowadzƓcej widelec przedni, regulujemy poprzez
podkđadki pod mostkiem, jednak maksymalne pođoƟenie mostka nie moƟe przekraczaƕ dystansu
3mm pomiƗdzy pođoƟeniem koƙcowej krawƗdzi rury prowadzƓcej w stosunku do górnej krawƗdzi
mostka.

Data serwisu:

Podpis Dealera:

DokrƗcenie wszelkich ƛrub mocujƓcych musi byƕ przeprowadzone z odpowiednim momentem
dokrƗcania. TabelƗ z odpowiednimi momentami dokrƗcania ƛrub uƟytych w rowerach SCOTT
znajdziesz na st.21 podrƗcznika uƟytkownika.
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GWARANCJA

ZACISK MOCUJƒCY KOĐA

SCOTT uƟywa najbardziej innowacyjnych, najwyƟszej jakoƛci metod produkcji. Nasze rowery
wyposaƟamy w najlepsze komponenty wiodƓcych dostawców czƗƛci.
SCOTT udziela piƗcioletniej gwarancji na ramƗ i zawieszenie tyđ (w przypadku dotrzymania
warunków, jak poniƟej) a na widelec SCOTT (pod warunkiem Ɵe jest to widelec SCOTT) dwuletniej gwarancji, na wady materiađowe lub/i fabryczne w przypadku zakupu kompletnie zđoƟonego
roweru.
5-letnia gwarancja na ramƗ bƗdzie przyznana jedynie w przypadku dokonywania raz na rok obsđugi
serwisowej zgodnej z wymogami, dokonanej i poƛwiadczonej przez autoryzowanego dealera
SCOTT
Autoryzowany dealer SCOTT potwierdza przeglƓd serwisowy swojƓ pieczƓtkƓ , podpisem i datƓ.
W przypadku nie dokonywania corocznych przeglƓdów serwisowych gwarancja bƗdzie zredukowana do 3-ech lat.

WaƟne:
Jazda z nieodpowiednio dostosowanym zamkniƗciem kođa, moƟe doprowadziƕ
do nierównej pracy lub wypadniƗcia kođa, powodujƓc powaƟne obraƟenia
wđƓcznie ze skutkiem ƛmiertelnym.
Dlatego konieczne jest abyƛ:
1. poprosiđ swojego dealera aby pokazađ Ci jak prawidđowo i bezpiecznie zapiƓƕ i wypiƓƕ kođo
2. poznađ prawidđowƓ technikƗ montaƟu i uƟywania zacisku kođa
3. przed kaƟdƓ jazdƓ, sprawdziđ czy kođo jest bezpiecznie zamontowane.
Zacisk kođa ma za zadanie pewnie osadziƕ kođo w hakach. WaƟne jest abyƛ dokđadnie poznađ
charakter pracy tego elementu, jak równieƟ z jakƓ siđƓ i w jaki sposób musisz dziađaƕ aby bezpiecznie zapiƓƕ kođo.

Koszty przeglƓdów ponosi wđaƛciciel roweru SCOTT
WaƟne:

Rowery Gambler,Voltage Fr i Volt-X objƗte sƓ 2-letniƓ gwarancjƓ.
Czas gwarancji zaczyna swój bieg od daty zakupu. Gwarancja jest udzielana kupujƓcemu, co
oznacza pierwszƓ osobƗ która uƟywa rower i jedynie tƓ osobƗ. Ponadto ta gwarancja udzielana
jest jedynie na zakup dokonany w autoryzowanym punkcie dealerskim SCOTT
GwarancjƗ udzielamy wyđƓcznie w przypadku zakupu kompletnie zđoƟonego roweru co wyraƝnie
wyklucza zakupy rowerów niekompletnych lub niekompletnie zmontowanych..

Peđna siđa dziađania zacisku osiƓgana jest tylko poprzez zadziađanie mimoƛrodu,
rƓczka nie sđuƟy do skrƗcania szpilki piasty. TrzymajƓc rƓczkƗ dokrƗƕ z drugiej
strony nakrƗtkƗ skrƗcajƓcƓ szpilkƗ do takiego momentu, aby moƟna byđo
rƓczkƓ docisnƓƕ ostatecznie kođo w hakach zgodnie z rysunkiem poniƟej,.
ZAMKNIƖTE

OTWARTE

W przypadku zgđoszenia reklamacyjnego decyzjƗ o naprawie albo wymianie wadliwej czƗƛci podejmuje SCOTT. CzƗƛci bez wad bƗdƓ wymienione jedynie na koszt wđaƛciciela.
ZuƟycie nie jest objƗte gwarancjƓ.
KompletnƓ listƗ czƗƛci zuƟywajƓcych siƗ podczas eksploatacji moƟna znaleƝƕ w nastƗpnym rozdziale podrƗcznika.
Dodatkowo na koƙcu podrƗcznika uƟytkownika znajdziesz protokóđ przekazania roweru, którego
kopia po akceptacji i podpisie konsumenta, pozostaje u dealera SCOTT
Przy zgđoszeniu reklamacji, naleƟy przedstawiƕ ten protokóđ wraz z paragonem
zakupu, w innym przypadku nie moƟemy rozpoczƓƕ procesu zgđoszenia reklamacyjnego.

REGULACJA MECHANIZMU ZACISKU

W podstawie swojej, gwarancja ta uznawana jest na cađym ƛwiecie, zgđoszenie reklamacyjne musi
byƕ dokonane w punkcie zakupu roweru, jeƛli to jest niemoƟliwe prosimy o kontakt z najbliƟszym
dealerem lub dystrybutorem SCOTT.

Zacisk piasty kođa powinieneƛ wyregulowaƕ nakrƗtkƓ regulacyjnƓ. Regulacja ta powinna
doprowadziƕ do wzrastajƓcego oporu mniej wiƗcej w pođowie pracy rƓczki mimoƛrodu.

Ta gwarancja nie obejmuje, normalnego zuƟycia, wypadków, zaniedbaƙ, niewđaƛciwego zđoƟenia,
niewđaƛciwej konserwacji i obsđugi przez inny niƟ autoryzowany punkt SCOTT, uƟycia do obsđugi
tego roweru niewđaƛciwych czƗƛci lub narzƗdzi nie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
Niniejszym SCOTT przyznaje dobrowolnie gwarancjƗ producenta. Dodatkowo upowaƟnia. W
sprawach nieobiƗte niniejszƓ gwarancjƓ reguluje narodowe prawo handlowe.

-

SkrƗcajƓc nakrƗtkƗ zgodnie ze wskazówkami zegara, zwiƗkszysz napiƗcie mocowania

-

OdkrƗcajƓc ƛrubƗ odwrotnie do wskazówek zegara, doprowadzisz do poluzowania mocowania

Mniej niƟ pođowa peđnego obrotu nakrƗtki regulacyjnej, moƟe doprowadziƕ do przybliƟenia czy
oddalenia siƗ od bezpiecznej pozycji zacisku.

Dodatkowe uprawnienia nieobiƗte niniejszƓ gwarancjƓ, regululowane sƓ zgodne z narodowym
prawem handlowym.
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Dodatkowy mechanizm zabezpieczajƓcy kođo przednie
WiƗkszoƛƕ rowerowych widelców przedniego kođa, wyposaƟonych jest w dodatkowy mechanizm
zabezpieczajƓcy kođo przednie. Jeƛli podstawowe urzƓdzenie zabezpieczajƓce czyli zacisk kođa jest
niepoprawnie dopasowane, dodatkowe wypusty na hakach utrzymajƓ kođo na swojej pozycji.
Dodatkowy mechanizm zabezpieczajƓcy, nie zastƓpi poprawnego wyregulowania i zamontowania
zacisku kođa. Mechanizm ten wystƗpuje w dwóch podstawowych kategoriach

1. Mechanizm zabezpieczajƓcy jest czƗƛciƓ która jest dostarczana wraz z przednim kođem albo
przednim widelcem.

2. Mechanizm jest integralnƓ wymodelowanƓ czƗƛciƓ haków widelca kođa przedniego
Poproƛ swojego dealera aby wyjaƛniđ Ci szczegóđy dodatkowego mechanizmu zabezpieczajƓcego w
twoim rowerze
OstrzeƟenie
Nigdy nie demontuj ani nie usuwaj dodatkowego mechanizmu zabezpieczajƓcego. Jak sama nazwa
wskazuje, stanowi on dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach krytycznych. Jeƛli mechanizm zacisku nie jest prawidđowo wyregulowany dodatkowy mechanizm zabezpieczajƓcy moƟe zmniejszyƕ
ryzyko odđƓczenia siƗ kođa od widelca. Zdemontowanie lub usuniƗcie dodatkowego mechanizmu
zabezpieczajƓcego moƟe doprowadziƕ do uniewaƟnienia gwarancji.
Dodatkowy mechanizm zabezpieczajƓcy nie zastƗpuje poprawnego wyregulowania zacisku. Brak
odpowiedniego wyregulowania zacisku kođa, moƟe doprowadziƕ do drgaƙ lub wypadniƗcia kođa,
które mogƓ z kolei spowodowaƕ utratƗ kontroli, upadek, powaƟne obraƟenia lub ƛmierƕ.

Opony

Opony poprzez speđnianie swoich funkcji ulegajƓ zuƟyciu. Jest to uzaleƟnione od uƟytkowania i
stylu jazdy. Ostre hamowanie, które doprowadza do blokowania kóđ, znacznie redukuje Ɵywotnoƛƕ
opony. Ponadto trzeba stale kontrolowaƕ ciƛnienie w oponach i jeƛli to konieczne korygowaƕ
ciƛnienie zgodnie z wartoƛciami podanymi przez producenta roweru lub przez producenta opony.

System oƛwietlenia i odblaski

Funkcja urzƓdzeƙ oƛwietlajƓcych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeƙstwa w ruchu ulicznym. Z
tego powodu, przed kaƟdƓ jazdƓ a szczególnie przed jazdƓ w ciemnoƛciach, naleƟy sprawdziƕ lampƗ
przedniƓ i tylniƓ jak równieƟ stan odblasków. ƞarówki ulegajƓ zuƟyciu. UƟytkownik powinien mieƕ
zawsze ze sobƓ zapasowƓ ƟarówkƗ, aby jeƛli to konieczne móc dokonaƕ wymiany.

RƓczki kierownicy

Ze wzglƗdu na swojƓ funkcjƗ rƓczki kierownicy ulegajƓ zuƟyciu. Z tego powodu ich regularna
wymiana jest wskazana. NaleƟy zwróciƕ uwagƗ na to, aby rƓczki byđy ƛciƛle zđƓczone z kierownicƓ.

Kierownica, mostek kierownicy i sztyca siodđa

Zarówno kierownica jak i mostek kierownicy jak równieƟ sztyca siodđa poddane sƓ podczas
jazdy silnym dynamicznym obciƓƟeniom. Prosimy o regularnƓ kontrolƗ tych czƗƛci pod wzglƗdem
zewnƗtrznie zauwaƟalnych uszkodzeƙ i w razie koniecznoƛci o wymianƗ. Dodatkowo zalecamy
przy silnym uƟytkowaniu roweru wymianƗ tych czƗƛci co 2 lata.

WYPIƖCIE KOĐA

1. Jeƛli masz rower z hamulcami na obrƗczy, zwolnij system luzowania hamulców, który zwiƗksza
przeƛwit miƗdzy oponƓ a klockami hamulcowymi.

2. Przesuƙ rƓczkƗ zacisku z pozycji ZAMKNIƖTE do pozycji OTWARTE
3. Jeƛli przedni widelec twojego roweru nie posiada dodatkowego mechanizmu zabezpieczajƓcego,

GWARANCJA

postƗpuj zgodnie z punktem (5)

4. Jeƛli przedni widelec twojego roweru posiada dođƓczany dodatkowy system zabezpieczajƓcy,
rozđƓcz go i przejdƝ do punktu (5), jeƛli posiadasz zintegrowany dodatkowy system
zabezpieczajƓcy, poluzuj nakrƗtkƗ aby pozwoliđo to na swobodne zdjƗcie kođa, i przejdƝ do
nastƗpnego punktu.
5. Podnieƛ przód roweru o parƗ centymetrów i uderz dđoniƓ kođo od góry co doprowadzi do
odđƓczenia kođa od widelca.
ZAMKNIƖTE

Okres Gwarancji
1Rok

2 Lata

3 Lata

4 Lata

5 Lat

Okres Gwarancji
Gambler,Voltage FR,Voly-X

Standardowy okres gwarancji
WydäuĔony opcjonalnie okres gwarancji dziöki corocznym przeglñdom

Gwarancja na rowery SCOTT nie wyđƓcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƙ kupujƓcego
wynikajƓcych z niezgodnoƛci towaru z umowƓ.

OTWARTE
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CZƖƚCI PODLEGAJƒCE ZUƞYCIU
CzƗƛci zuƟywajƓce siƗ nie podlegajƓ gwarancji

Đaƙcuch

Đaƙcuch poprzez swoje funkcjonowanie ulega zuƟyciu. Stopieƙ zuƟycia jest uzaleƟniony od
pielƗgnacji i obsđugi oraz sposobu uƟytkowania roweru (pokonanych kilometrów, jazdy w deszczu,
zabrudzeƙ, soli, itp.). Poprzez czyszczenie i oliwienie moƟna wprawdzie wydđuƟyƕ Ɵywotnoƛƕ
đaƙcucha, wymiana jest jednakƟe konieczna przy osiƓgniƗciu granicy zuƟycia.

ZƗbatka, tarcze đaƙcucha, kóđka prowadzƓce đaƙcuch

W rowerach z mechanizmem đaƙcuchowym zmiany biegów zuƟyciu ulegajƓ zƗbatki, tarcze zƗbate i
kóđka prowadzƓce. Poprzez regularne czyszczenie i smarowanie moƟna wprawdzie przedđuƟyƕ ich
Ɵywotnoƛƕ, jednakƟe przy osiƓgniƗciu granicy zuƟycia wymiana jest konieczna. Stopieƙ zuƟycia jest
zaleƟny od pielƗgnacji, obsđugi jak równieƟ sposobu uƟytkowania (pokonanych kilometrów, jazdy w
deszczu, zabrudzeƙ, soli, itp.)

Opony rowerowe zazwyczaj montowane sƓ wraz z dƗtkami.
Wymontuj uszkodzone kođo i spuƛƕ do koƙca powietrze. Przy pomocy odpowiednich đyƟek, zdejmij oponƗ z obrƗczy, nie uƟywaj ƛrubokrƗtów.
WyciƓgnij z wnƗtrza opony dƗtkƗ, napraw jƓ lub wymieƙ. SprawdƝ czy opona nie ma wewnƓtrz lub
na zewnƓtrz czegoƛ co moƟe doprowadziƕ do ponownych uszkodzeƙ. Napompuj lekko dƗtkƗ aby
nabrađa ksztađtu i wprowadƝ wentyl do otworu w obrƗczy, uđóƟ dƗtkƗ wewnƓtrz opony. Rozpocznij
nakđadanie opony od strony zaworu obustronnie nasuwaj na obrƗcz. Po zakoƙczeniu montaƟu
opony, sprawdƝ poprawne uđoƟenie stopki opony na obrƗczy, napompuj do uzyskania ksztađtu i
sprawdƝ, wprowadzajƓc kođo w lekki obrót, czy opona zachowuje swoje odpowiednie pođoƟenie na
cađym obwodzie. Napompuj oponƗ do nominalnego ciƛnienia, zamontuj kođo w widelcu a nastƗpnie
odpowiednio zamknij system zacisku kođa i hamulca.
UƞYWANIE PRZYCZEPEK ROWEROWYCH
Rowery Scott nie sƓ przystosowane do przyczepek rowerowych, poniewaƟ na rynku uƟywanych
jest bardzo wiele róƟnych systemów mocujƓcych, nie moƟemy zatem przekazaƕ szczegóđowej
informacji o kaƟdym z nich. Scott nie ponosi odpowiedzialnoƛci za problemy albo zagroƟenia
pasaƟerów powstađe podczas uƟywania przyczepki.

Linki przerzutek i hamulców

UƞYWANIE DZIECIƖCYCH FOTELIKÓW

Klocki hamulcowe

Rowery Scott z grupy Racing Concept, Racing, Endurance, Progrssive, Road, Roadster czy z grupy
rowerów dzieciƗcych, nie sƓ przeznaczone do montaƟu fotelików dzieciƗcych
Scott nie weƝmie odpowiedzialnoƛci gwarancyjnej w przypadku zastosowania fotelików
dzieciƗcych w w/w grupach rowerów .
Na rynku moƟna spotkaƕ zbyt wiele równych systemów mocujƓcych, aby Scott mógđ odpowiedzialnie podaƕ szczegóđowe informacje dotyczƓce warunków technicznych majƓcych bezpoƛredni
wpđyw na bezpieczeƙstwo pasaƟerów.

Wszystkie linki powinny byƕ przeglƓdane regularnie i wymieniane w razie koniecznoƛci. NaleƟy
zwróciƕ na to uwagƗ w szczególnoƛci jeƛli rower stoi na zewnƓtrz.

Klocki hamulcowe w hamulcach szczƗkowych, tarczowych i bƗbnowych ze wzglƗdu na swoje
funkcje ulegajƓ zuƟyciu. Jest ono zaleƟne od uƟytkowania roweru. (pokonanych kilometrów, jazdy
w deszczu, wilgoci, soli itp.). Kontroluj regularnie stopieƙ zuƟycia klocków i zleƕ ich wymianƗ w
fachowym serwisie.

ObrƗcze

Poprzez wzajemne oddziađywanie na siebie klocków hamulcowych i obrƗczy nie tylko klocki ale
równieƟ obrƗcz ulega zuƟyciu. Z tego powodu trzeba w regularnych odstƗpach, np. przy pompowaniu kóđ, sprawdzaƕ stopieƙ zuƟycia obrƗczy. Jeƛli podczas pompowania opon zauwaƟysz powstanie
delikatnych rys lub deformacji brzegów obrƗczy wymieƙ jƓ natychmiast. ObrƗcze ze wskaƝnikiem
zuƟycia umoƟliwiajƓ uƟytkownikowi đatwe stwierdzenie stopnia zuƟycia. Stosuj siƗ do danych podanych w tej instrukcji obsđugi lub danych na obrƗczy.
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ZMIANY POĐOƞENIA DƜWIGNI HAMULCA
W wiƗkszoƛci, rowery Scott dostarczane sƓ z wđaƛciwym pođoƟeniem dƝwigni hamulca, gdzie lewa
dƝwignia obsđuguje przedni hamulec. W niektórych krajach przepisy nakazujƓ dokonanie zmiany tak
aby przedni hamulec uruchamiany przez prawƓ dƝwigniƗ. Prosimy abyƛ zapytađ siƗ twojego dealera
o wyjaƛnienie tych kwestii podczas odbioru roweru.
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DOPUSZCZALNE OBCIƒƞENIE ROWERÓW SCOTT
Rowery górskie Scott przewidziane zostađy dla uƟytkownika o maksymalnej wadze 110kg.,
waga đƓczna rowerzysty wraz z rowerem nie powinna przekraczaƕ 119-128kg. (uwzglƗdniajƓc wagƗ
roweru)
Rowery trekkingowe Scott przewidziane zostađy dla uƟytkownika o maksymalnej wadze
110kg., waga đƓczna rowerzysty i roweru wraz z đadunkiem o maksymalnej wadze 25kg. nie powinna przekraczaƕ 143-150kg.(uwzglƗdniajƓc wagƗ roweru)
Rowery szosowe Scott przewidziane zostađy dla uƟytkownika o maksymalnej wadze 110kg.,
waga đƓczna rowerzysty wraz z rowerem nie powinna przekraczaƕ 117-120kg. (uwzglƗdniajƓc wagƗ
roweru)
Rowery dzieciƗce Scott przewidziane zostađy do 50kg. maksymalnej đƓcznej wagi uƟytkownika
wraz z bagaƟem.

USTERKI
Defekt

Przyczyna

Naprawa

ChwiejƓcy siƗ widelec

Luzy sterów kierownicy

DociƓgnƓƕ i skontrowaƕ

SpadajƓcy đaƙcuch

Ɯle ustawiona przerzutka
przednia lub tylna, krzywe tarcze Ustawiƕ na nowo

PiszczƓce lub trzeszczƓce đoƟysko

Luzy đoƟyska

Prosimy zawsze o zwracanie uwagi i respektowanie informacji , podanych
przez dostawców komponentów, odnoƛnie maksymalnej wagi kolarza.
UƞYWANIE ROWERÓW SCOTT W RUCHU PUBLICZNYM
Prosimy o respektowanie krajowych przepisów ruchu drogowego dotyczƓcych korzystania z
wyposaƟonych i nie wyposaƟonych rowerów w ruchu publicznym.
To dotyczy na przykđad re¾ektorów i systemów oƛwietlenia.

Oƛ suportu do wymiany
Pedađy majƓ zbyt mađo smaru

wyczyƛciƕ, nasmarowaƕ

Piasty majƓ zbyt mađo smaru

wyczyƛciƕ, nasmarowaƕ

Oƛ suportu do wymiany
Piasty (đoƟysko)

ĐoƟysko wyregulowaƕ, skontrowaƕ

Pedađy (đoƟysko)

ĐoƟysko wyregulowaƕ, skontrowaƕ

ĐoƟysko trzeszczy, chwieje

Luzy na mocowaniu mostka

DociƓgnƓƕ wszystkie ƛruby

siƗ lub krƗci siƗ

kierownicy lub kierownicy

(kierownicy i mostka)

Sztyca siodđa krƗci siƗ lub ƛlizga

Przerzutka przednia grzechocze

Luzy na widelcu amortyzowanym

Luz na szybkozacisku

DociƓgnƓƕ i zablokowaƕ

Sztyca z cienka

Sprawdziƕ dokđadnƓ ƛrednicƗ i
wymieniƕ

Luzy na korbach

Wymieniƕ

Ɵle ustawiona przerzutka

Wyregulowaƕ

uderzenie w tarczƗ

Wyprostowaƕ lub wymieniƕ
Skontaktuj siƗ z fachowym
punktem sprzedaƟy

Luzy na amortyzacji tylniego kođa

Skontaktuj siƗ z fachowym
punktem sprzedaƟy
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MOMENTY DOKRƖCANIA ƚRUB UƞYTYCH W
ROWERACH SCOTT
Przerzutka tylna

Przerzutka przednia

ƛruba mocujƓca

7.8-9.8 Nm

mocowanie linki

3.9-5.9 Nm

rolka napinajƓca i prowadzƓca

2.9-3.9 Nm

zacisk

4.9-6.8 Nm

mocowanie linki

4.9-6.8 Nm

Prosimy o zwracanie bacznej uwagi na maksymalnƓ siđƗ dokrƗcania nakrƗtek i ƛrub wedđug tabeli
umieszczonej na koƙcu tego rozdziađu.
KONTROLUJ PRZED KAƞDYM WYJAZDEM
-

wszystkie ƛruby i nakrƗtki, a w szczególnoƛci mocowanie kóđ, jeƛli sƓ poluzowane wyreguluj i
dokrƗƕ z maksymalnƓ podanƓ wartoƛciƓ siđy.

-

kierownicƗ i mostek pod wzglƗdem widocznych uszkodzeƙ, wymieƙ je jeƛli jest to konieczne,
upewnij siƗ Ɵe ƛruby sƓ dokrƗcone i ewentualnie dokrƗƕ je zgodnie z zalecanƓ przez
producenta siđƓ.

-

system hamulcowy
ciƛnienie w oponach pod wzglƗdem podanych przez producenta wartoƛci.

Klamka Rapid Fire

zacisk mocujƓcy

4.9-6.8 Nm

Objemka hamulca

zacisk mocujƓcy

4.9-6.8 Nm

Klamka hamulca

zacisk mocujƓcy

4.9-6.8 Nm

Wolnobieg

korpus wolnobiegu

35-49 Nm

pierƛcieƙ mocujƓcy kasetƗ

30-49 Nm

mocowanie czworoƛcianu

35-45 Nm

-

zƗbatka

35-50 Nm

-

system oƛwietlenia i dzwonek

ƛruby tarcz

7.8-10.7 Nm

-

rƓczki kierownicy

Oƛ suportu

50-70 Nm

Pedađy

40 Nm

-

wszystkie czƗƛci tylnego zawieszenia wđƓcznie z mocowaniem ƛrub

-

widelec przedni, jego funkcjonowanie i luzy mocowania

Korbowód

Mostek kierownicy

ƛruby mocujƓce M5
M6

Zacisk sztycy - zacisk siodđa

Hamulce typu V

Imak hamulca tarczowego

ƚruby tarcz Hamulcowych

Zacisk đoƟyska tylnego zawieszenia

Mocowanie amortyzatora

Haki
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KONTROLA I KONSERWACJA

5.6-7.8 Nm
9.8-13.7 Nm

M4

2.8-3.9 Nm

M5

5.6-7.8 Nm

M6

9.8-13.7 Nm

mocowanie do ramy

5-6.8 Nm

mocowanie linki

5.8-7.8 Nm

mocowanie szczƗki

5-6.8 Nm

Magura

6 Nm

Shimano

6-8 Nm

FormuđƓ

9 Nm

Hayes

12 Nm

DODATKOWO SKONTROLUJ CO MIESIƒC
-

przedniƓ i tylniƓ przerzutkƗ, ich funkcjonowanie i nasmarowanie a w razie potrzeby wyreguluj i
wyczyƛƕ

-

luzy đoƟysk sterów kierownicy, w razie potrzeby wyreguluj

-

linki hamulców i przerzutek, ich pancerze, nasmaruj jeƛli to jest konieczne, a w przypadku
systemów hydraulicznych sprawdƝ ich szczelnoƛƕ,

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

wyglƓd đaƙcucha i jego napiƗcie (w rowerach wyposaƟonych w przeđoƟenia wewnƓtrz piasty)
wyreguluj, wyczyƛƕ i nasmaruj đaƙcuch w razie potrzeby

6.2 Nm

-

luzy na osi korbowodu, w razie potrzeby wymieƙ,

5 Nm

-

luzy na đoƟyskach pedađów, w razie potrzeby wymieƙ

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

5 Nm

-

przedniƓ i tylnƓ przerzutkƗ ich funkcjonowanie i nasmarowanie w razie potrzeby wyreguluj i
nasmaruj

Intoxica

5.5 Nm

Octane do 1999

5.5 Nm

-

kierownicƗ i mostek pod wzglƗdem widocznych uszkodzeƙ, wymieƙ je jeƛli jest to konieczne,
upewnij siƗ Ɵe ƛruby sƓ dokrƗcone i ewentualnie dokrƗƕ je zgodnie z zalecanƓ przez produ
centa siđƓ

-

kompletny mechanizm hamulcowy jego funkcjonowanie, przereguluj i nasmaruj jeƛli jest to
konieczne wymieƙ wadliwe i zuƟyte czƗƛci. Wymieƙ natychmiast nieszczelne przewody hydrauliczne.

Magura

4 Nm

Shimano

2-4 Nm

Formula
Hayes

Tacoma

5.5 Nm

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

8 Nm

Intoxica

8 Nm

Octane do 1999

8 Nm

Tacoma

8 Nm

Wszystkie modele

7.8-10 Nm
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-

obrƗcze i napiƗcie szprych, jeƛli jest to konieczne wycentruj

-

ciƛnienie w oponach zgodnie z zaleceniami producenta

-

ogólny stan opon

-

system oƛwietlenia i dzwonek

-

rƓczki kierownicy i zamocowanie kierownicy

-

wszystkie czƗƛci zawieszenia tylnego đƓcznie z ƛrubami mocujƓcymi

-

przedni widelec, jego dziađanie i luzy na đoƟyskach

-

ramƗ i widelec i ich stan, wymieƙ jeƛli to konieczne

CZYSZCZENIE ROWERU
Aby utrzymaƕ funkcjonalnoƛƕ i wyglƓd roweru w dobrym stanie, zalecamy okresowe czyszczenie
roweru.
Takie postƗpowanie utrzymuje wartoƛƕ roweru i zapobiega powstawaniu korozji lub innych
uszkodzeƙ
- czyƛƕ uƟywajƓc miƗkkiej szczotki, wody i miƗkkiego rƗcznika. Nie uƟywaj wysoko ciƛnieniowych
myjek poniewaƟ mogƓ zostaƕ uszkodzone đoƟyska, lakier albo naklejki.

CZƖƚCI WYMIENNE DLA TWOJEGO ROWERU

-

nie uƟywaj agresywnych dodatków czyszczƓcych

-

uszkodzenia lakieru naprawiaj natychmiast

Podczas koniecznoƛci zakupu czƗƛci, rekomendujemy wizytƗ u twojego lokalnego dealera Scott,
jest on najlepiej poinformowany w najodpowiedniejszym doborze czƗƛci do twojego roweru.

-

nasmaruj albo naoliw wszystkie metalowe czƗƛci, zwđaszcza podczas uƟytkowania w zimie

DziƗki takiemu postƗpowaniu moƟesz uniknƓƕ đƓczenia czƗƛci które mogƓ do siebie nie pasowaƕ.

Prosimy uƟywaj biodegradowalnych materiađów pielƗgnacyjnych i odtđuszczajƓcych które oferuje
twój lokalny dealer

UƟywaj jedynie oryginalnych czƗƛci poniewaƟ mogƓ one zapewniƕ Ci gwarancjƗ optymalnego
funkcjonowania i satysfakcjƗ podczas uƟytkowania.
Jest to niezmiernie waƟne podczas wymiany czƗƛci systemu hamulcowego, opon czy dƗtek.
Prosimy o zwrócenie uwagi iƟ Scott nie ponosi odpowiedzialnoƛci za uszkodzenia spowodowane
uƟyciem nieoryginalnych czƗƛci.
Nigdy nie uƟywaj adapterów do hamulców, siodđa/sztycy, czy mostka/kierownicy.
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