KATEGORIE ROWERÓW SCOTT
Wszystkie rowery kolekcji 2016 oznaczone są odpowiednią kategorią. Każda kategoria określa ograniczenia dotyczące
użytkowania oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla wybranego modelu.
Użytkowanie roweru niezgodne z przeznaczeniem spowoduje uszkodzenia mechaniczne roweru oraz
nieprzewidywalne konsekwencje dla zdrowia użytkownika. Jakiekolwiek użycie roweru niezgodne z jego
przeznaczeniem powoduje, utratę gwarancji.
Prosimy o przeczytanie instrukcji użytkowania roweru dla odpowiedniej kategorii.
Pamiętaj! Nie ma jednego typu roweru, który nadaje się do wszystkich celów. Dealerzy SCOTT chętnie pomogą Ci w
znalezieniu roweru SCOTT odpowiedniego dla Twoich potrzeb.

KATEGORIA 1: Rowery szosowe, rowery TRIATHLON oraz rowery czasowe
UWAGA! Rowery z kategorii 1 nie nadają się do jazdy terenowej, skoków, zjazdów terenowych, jazdy w bike
parkach, jazdy po schodach. Zabronione jest wykonywanie ewolucji i trików na rowerze (jazda na jednym kole itp.)!
Użytkowanie roweru nie zgodne z jego zastosowaniem skutkuje utratą gwarancji.
SCOTT Rowery szosowe, rowery TRIATHLON oraz rowery czasowe przeznaczone są wyłącznie do jazdy po drogach o
twardej nawierzchni oraz drogach o nawierzchni asfaltowej. Opona roweru musi pozostawać w stałym kontakcie z
nawierzchnią. Rowery te nie nadają się do jazdy terenowej i wykorzystania w kolarstwie przełajowym. Podczas jazdy
po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Nie można instalować sakw, bocznych toreb,
innych dodatkowych elementów służących do przewożenia bagażu oraz doczepiać przyczepek i różnego rodzaju
wózków dziecięcych. Stosowanie zabronionego sprzętu skutkuje utratą gwarancji.
Do kategorii 1 należą rowery: Aero, Lightweight, Endurance Comfort i oraz rowery szosowe Contessa.
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać 117 do 120 kg w
zależności od konkretnego modelu.

KATEGORIA 2: SCOTT City, trekking, rowery miejskie, dziecięce oraz rowery do kolarstwa przełajowego
Konstrukcja oraz wyposażenie niektórych rowerów tej kategorii nie zawsze jest odpowiednie do jazdy po drogach
publicznych. Jeśli chcesz ich używać na drogach publicznych, musisz pamiętać o odpowiednim wyposażeniu. Podczas
jazdy po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

KATEGORIA 2.1: SCOTT City, trekking oraz rowery miejskie
UWAGA! Rowery z kategorii 2 nie nadają się do jazdy terenowej, skoków, zjazdów terenowych, jazdy w bike
parkach, jazdy po schodach. Zabronione jest wykonywanie ewolucji i trików na rowerze (jazda na jednym kole itp.)!
Użytkowanie roweru nie zgodne z jego zastosowaniem skutkuje utratą gwarancji.
SCOTT City, trekkingowe i rowery miejskie przeznaczone są do jazdy wyłącznie na utwardzonym terenie, czyli na
drogach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych ścieżkach rowerowych w parkach lub szlakach rowerowych. Opona
roweru musi pozostawać w stałym kontakcie z nawierzchnią.

Do kategorii 2.1 należą rowery: Rowery SCOTT City / Street oraz Trekking
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać 120 kg.
UWAGA! Rowery SCOTT City, trekking oraz rowery miejskie Należy pamiętać, że SCOTT nie ponosi
odpowiedzialności za problemy techniczne oraz inne związane z użytkowaniem przyczep lub innego wyposażenia
umożliwiającego przewożenie dzieci.

KATEGORIA 2.2: ROWERY SCOTT-DZIECIĘCE
Rowery dziecięce SCOTT przeznaczone są do jazdy wyłącznie po utwardzonym terenie i ścieżkach rowerowych. Opona
roweru musi pozostawać w stałym kontakcie z nawierzchnią. Rowery te nie nadają się do jazdy terenowej. Dzieci nie
powinny jeździć w pobliżu urwisk, schodów, basenów oraz innych miejsc mogących stwarzać zagrożenie. Rowery
SCOTT dziecięce nadają się do jazdy po drogach publicznych. Dozwolony jest montaż bocznych kółek treningowych.
Do kategorii 2.2 należą rowery: SCOTT dziecięce
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga dziecka wraz z rowerem) nie może przekraczać 50kg.

KATEGORIA 2.3: ROWERY SCOTT Przełajowe
Rowery przełajowe SCOTT - CX zostały zaprojektowane do jazdy po utwardzonym terenie, czyli po drogach o
nawierzchni asfaltowej, ścieżkach rowerowych lub odcinkach utwardzonego żwiru i trawy. Opona roweru pozostaje w
stałym kontakcie z nawierzchnią. Rowery przełajowe CX są również odpowiednie do jazdy w lekkim terenie poza
wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi gdzie może wystąpić chwilowa utrata kontaktu opony z nawierzchnią. Rower
przełajowy SCOTT może być wykorzystywany w wyścigach dla rowerów przełajowych.
Nie wolno używać rowerów CX do jazdy: enduro, downhill (DH), freeride, dual slalom, nie nadają się do jazdy
terenowej, skoków, zjazdów terenowych, jazdy w bike parkach, jazdy po schodach. Zabronione jest wykonywanie
ewolucji i trików na rowerze (jazda na jednym kole itp.)! Rowery SCOTT CX nie są przystosowane do montażu
przyczep lub innego wyposażenia umożliwiającego przewożenie dzieci. Użytkowanie roweru nie zgodne z jego
zastosowaniem skutkuje utratą gwarancji.
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać od 117 do 120 kg w
zależności od konkretnego modelu.

KATEGORIA 3: SCOTT Cross-Country, Marathon oraz rowery Hardtail
Rowery SCOTT Cross-Country, Marathon oraz rowery Hardtail przeznaczone są do stosowania na powierzchniach
dozwolonych dla rowerów należących do kategorii 1 i 2. Nadają się również do jazdy w trudnym terenie np. na
luźnych nawierzchniach żwirowych lub piaszczystych, po korzeniach i skałach. Dozwolone są również sporadyczne
skoki do maksymalnej wysokości 0,5m. Rowery kategorii 3 nadają się do stosowania w wyścigach. Konstrukcja oraz
wyposażenie niektórych rowerów tej kategorii nie zawsze jest odpowiednie do jazdy na drogach publicznych. Jeśli
chcesz ich używać na drogach publicznych, musisz pamiętać o odpowiednim wyposażeniu. Podczas jazdy po drogach
publicznych należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
UWAGA! Rowery kategorii 3 nie nadają się do: skoków, szkolenia i współzawodnictwa w zjazdach terenowych DH,
freeride, dirt, jazdy w bike parkach, jazdy po schodach. Zabronione jest wykonywanie ewolucji i trików na rowerze

(jazda na jednym kole itp.)! oraz jazda w trudnodostępnym terenie, z dala od wyznaczonych ścieżek lub szlaków
rowerowych. Użytkowanie roweru nie zgodne z jego zastosowaniem skutkuje utratą gwarancji.
UWAGA! Trasę przejazdu należy wybierać adekwatnie do swoich umiejętności. Niedoświadczeni rowerzyści
decydując się na jazdę w trudnym terenie muszą pamiętać, że utrara kontroli nad rowerem roweru może
spowodować uszkodzenia sprzętu oraz nieokreślone uszkodzenia ciała. SCOTT zaleca aby technikę jazdy w trudnym
terenie szkolić na odpowiednich kursach.
Rowery SCOTT Cross-Country, Marathon oraz rowery Hardtail w razie konieczności powinny być serwisowane częściej
niż zaleca to harmonogram serwisowy zawarty w książce gwarancyjnej. Ocena stanu technicznego roweru
wykonywana jest przez dealera SCOTT.
Do kategorii 3 należą rowery: XC, Trail i Contessa MTB.
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać od 119 do 128 kg w
zależności od konkretnego modelu.
UWAGA! W rowerach kategorii 3 nie można instalować sakw, bocznych toreb, innych dodatkowych elementów
służących do przewożenia bagażu oraz doczepiać przyczepek i różnego rodzaju wózków dziecięcych. Stosowanie
zabronionego sprzętu skutkuje utratą gwarancji.

KATEGORIA 4: Rowery SCOTT Enduro i All Monutain
Rowery SCOTT Enduro i All Mountain przeznaczone są do jazdy w terenie. Rowery kategorii 4 mogą być stosowane na
powierzchniach dozwolonych dla rowerów z kategorii 1, 2 i 3. Nadają się również do jazdy w trudno dostępnym terenie
oraz zjazdów ze stromych górskich zboczy. Dozwolone są również skoki w trakcie pokonywania trudnego terenu.
Konstrukcja oraz wyposażenie niektórych rowerów tej kategorii nie zawsze jest odpowiednie do jazdy na drogach
publicznych. Jeśli chcesz ich używać na drogach publicznych, musisz pamiętać o odpowiednim wyposażeniu. Podczas
jazdy po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
UWAGA! Rowery kategorii 4 nie nadają się do: ekstremalnych skoków, szkolenia i współzawodnictwa w zjazdach
terenowych DH, freeride, dirt, jazdy w bike parkach, jazdy po schodach. Zabronione jest wykonywanie ewolucji i
trików na rowerze (jazda na jednym kole itp.)! Użytkowanie roweru nie zgodne z jego zastosowaniem skutkuje
utratą gwarancji.
Do kategorii 4 należą rowery: Enduro oraz All Monutain
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać od 119 do 128 kg w
zależności od konkretnego modelu.
UWAGA! Rowery SCOTT Enduro oraz All Mountain z uwagi na charakter swojego przeznaczenia powinny być
sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń po każdej przejażdżce. SCOTT zobowiązuje użytkownika do co
najmniej dwóch kontroli stanu technicznego roweru w roku kalendarzowym. Kontrola przeprowadzana jest
wyłącznie przez dealera SCOTT.
W rowerach kategorii 4 nie można instalować sakw, bocznych toreb, innych dodatkowych elementów służących do
przewożenia bagażu oraz doczepiać przyczepek i różnego rodzaju wózków dziecięcych. Stosowanie zabronionego
sprzętu skutkuje utratą gwarancji.

KATEGORIA 5: Rowery SCOTT GRAVITY, FREERIDE, DOWNHILL oraz DIRT JUMP
Konstrukcja oraz wyposażenie niektórych rowerów tej kategorii nie zawsze jest odpowiednie do jazdy na drogach
publicznych. Jeśli chcesz ich używać na drogach publicznych, musisz pamiętać o odpowiednim wyposażeniu. Podczas
jazdy po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
UWAGA! rowerach kategorii 5 nie można instalować sakw, bocznych toreb, innych dodatkowych elementów
służących do przewożenia bagażu oraz doczepiać przyczepek i różnego rodzaju wózków dziecięcych. Stosowanie
zabronionego sprzętu skutkuje utratą gwarancji.
Rowery SCOTT GRAVITY, FREERIDE, DOWNHILL oraz DIRT JUMP z uwagi na charakter swojego przeznaczenia
powinny być sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń po każdej przejażdżce. SCOTT zobowiązuje użytkownika
do co najmniej trzech kontroli stanu technicznego roweru w roku kalendarzowym. Kontrola przeprowadzana jest
wyłącznie przez dealera SCOTT.
KATEGORIA 5.1: Rowery SCOTT GRAVITY, FREERIDE, DOWNHILL
Rowery SCOTT GRAVITY, FREERIDE, DOWNHILL przeznaczone są do użytku w najbardziej wymagającym terenie. Nadają
się do skoków, skoków przez przeszkody i jazdy z wysoką prędkością po stromych górskich zboczach o
nieprzewidywalnej nawierzchni. Należy pamiętać że ten rodzaj jazdy jest bardzo niebezpieczny dla roweru oraz
użytkownika. Zarówno elementy konstrukcyjne roweru jak również elementy zawieszenia poddawane są ogromnym
przeciążeniom. Wiąże się to z częstym serwisowaniem roweru oraz wymianą elementów eksploatacyjnych. Użytkownik
musi zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy zakładając elementy ochronne jak: odpowiedni kask, ochraniacze
kończyn oraz ochraniacze tułowia.
Do kategorii 5.1 należą rowery: DH / FR
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać 128 kg.
KATEGORIA 5.2: Rowery SCOTT DIRT JUMP
Rowery SCOTT DIRT JUMP przeznaczone są do skoków, skoków przez przeszkody jazdy z wysoką prędkością po
stromych górskich zboczach o nieprzewidywalnej nawierzchni. Nadają się do jazdy w skate parkach. Należy pamiętać,
że ten rodzaj jazdy jest bardzo niebezpieczny dla roweru oraz użytkownika. Zarówno elementy konstrukcyjne roweru
jak również elementy zawieszenia poddawane są ogromnym przeciążeniom. Wiąże się to z częstym serwisowaniem
roweru oraz wymianą elementów eksploatacyjnych. Użytkownik musi zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy
zakładając elementy ochronne jak: odpowiedni kask, ochraniacze kończyn oraz ochraniacze tułowia.
UWAGA! Rowery SCOTT DIRT JUMP nie nadają się do jazdy w terenie, którego specyfika wymaga stosowania
zawieszenia Long Travel. Są to wysokie skarpy oraz skoki z dużych wysokości.
Do kategorii 5.1 należą rowery: DIRT JUMP
Dopuszczalna masa ogólna (całkowita waga użytkownika wraz z rowerem) nie może przekraczać 128 kg.

