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Szary odcinek wskazuje optymaln¹ odleg³oœæ miêdzy sworzniami amortyzatora
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> Active Traction Control - Funkcje
> Ilustracje amortyzatora i manetki
> Postawowe ustawienie prowadzenia
linki zdalnej obs³ugi
> Narzêdzia potrzebne do ustawienia
amortyzatora
> Ustawienie pozytywnej amortyzacji
> Ustawienie negatywnej amortyzacji
> Ustawienie prêdkoœci odbicia
> Dalsza pomoc w ustawianiu
> Wskazówki pielêgnacyjne/Okresy przegl¹dów
> Gwarancja
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Treæ:

Rama

Amortyzator Scott Genius wymaga dok³adnego
ustawienia dla ka¿dego rowerzysty, w celu
osi¹gniêcia maksymalnego bezpieczeñstwa jazdy
i przyjemnoœci z jazdy.
Wszystkie ustawienia amortyzatora Scott Genius
powinny byæ przeprowadzane w autoryzowanym
serwisie lub na podstawie tej instrukcji.

podpis dealera

Coroczne czynnoœci serwisowe

Ustawienie amortyzatora Scott Genius jest ³atwe
i mo¿liwe do przeprowadzenia w ci¹gu kilku minut.

Rozmiar

Rok produkcji

Model

Plan przegl¹dów:

INSTRUKCJA OBS£UGI

00-01

G³ównym elementem systemu ATC jest nowo stworzony,
nowoczesny amortyzator Scott Genius, który ma 3 funkcje i
w ca³oœci umo¿liwia wyko¿ystanie system ATC.
Z pomoc¹ manetki na kierownicy rowerzysta mo¿e wybraæ
nastêpuj¹ce funkcje:

Active Traction Control - Funkcje

Na manetce mo¿na rozró¿niæ nastêpuj¹ce pozycje:
[1]

3.Modu³ LOCK OUT: amortyzator zostanie zablokowany,
podjazdy po drogach utwardzonych jest teraz mo¿liwy bez
utraty mocy. System Blow-off chroni równoczeœnie
amortyzator przed uszkodzeniami, jeœli rowerzysta
zapomni odblokowaæ go przed przejazdem przez
przeszkodê.

2.Modu³ TRACTION: poprzez zredukowan¹ objêtoœæ
komory powietrznej wewn¹trz amortyzatora, droga
amortyzacji zostanie zredukowana do ok. 60%,
charakterystyka amoryzacji zostaje zmieniona. Umo¿liwia
to podjazdy bez bujania zawieszenia z równoczeœnie
doskona³¹ takcjê tylnego ko³a.

1.Modu³ ALL TRAVEL: oddaje do dyspozycji pe³n¹ drogê
amortyzacji tylnego zawieszenia od 124mm (Genius MC)
lub 94mm (Genius RC/Genius Contessa).
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DATA ZAKUPU

- Nie dope³nienie podanych w instrukcji obs³ugi
okresowych przegl¹dów (prosimy przeczytaæ powy¿sz¹
listê przegl¹dów)

- Wymiana oleju przeprowadzona nie przez autoryzowany
przez Scott-a serwis amortyzatorów

- Zmiany techniczne

- Jakiekolwiek próby roz³o¿enia amortyzatora

- Uszkodzenie pow³oki zewnêtrznej poprzez nieprawid³owo
poprzowadzony kabel, uderzenie kamienia czy upadek

- Uszkodzenia uszczelek toka poprzez mycie pod wysokim
ciœnieniem

- U¿ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Gwarancja nie obowi¹zuje, jeœli element amortyzuj¹cy
zosta³ uszkodzony z nastêpuj¹cych powodów:

Jeœli jego dostawrczenie nie jest mo¿liwe, Scott
zastrzega sobie prawo odmowy gwarancji.

Jako dowód zakupu w czasie trwania gwarancji do
amortyzatora musi byæ do³¹czony paragon.

Gwarancja na amortyzator Scott Genius udzielana jest na 2
lata od daty sprzeda¿y roweru lub amortyzatora
pierwszemu w³aœcicielowi.

PODPIS SPRZEDAWCY

W razie roszczeñ gwarancyjnych nale¿y udaæ siê z kart¹
gwarancyjn¹ do punktu sprzeda¿y. Sprzedawca uruchomi
odpowiednie procedury. Jeœli to nie jest mo¿liwe nale¿y
skontaktowaæ siê z krajowym importerem.

-Sworznie mocuj¹ce amortyzator

-Tulejki mocuj¹ce amortyzator

-Zewnêtrzna powierzchnia t³oka

-Wszystkie tulejki t³oka

-Wszystkie uszczelki i pierœcienie zrzucaj¹ce brud

Gwarancji nie podlegaj¹ dodatkowo nastêpuj¹ce czêœci
amortyzatora naturalnie zu¿ywaj¹ce siê:
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FOR SCOTT GENIUS SHOCK 03

GWARANCJA

Górny sworzeñ amortyzatora
Dolny sworzeñ amortyzatora
Komora mniejsza
Komora g³ówna
ruba odbicia (Rebound)
Wentyl komory pozytywnej
Wentyl komory negatywnej
ruba zaciskowa
Dwignia blokady (Lock-Out)
Zacisk blokady linki
Dwignia Traction-Mode
T³ok amortyzatora

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Na poni¿szym rysunku amortyzatora znajdziecie
oznaczone numerami nazwy czêœci u¿ywanych w
instrukcji obs³ugi amortyzatora, które bêd¹ równie¿
u¿ywane w poszczególnych etapach ustawiania.
[2] [3]

Zilustrowanie amortyzatora i manetki

L3
L4

L2

L1

ruba napinajaca linkê
ruba docisku manetki

Linka zdalnej obs³ugi

Manetka
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4.Zamocuj teraz zacisk blokady linki (S10) z pomoc¹
klucza imbusowego 2mm (moment dokrêcenia 2.5 Nm)
ok. 0.5mm powy¿ej dŸwigni Traction Mode (S11). [4]

3.Ustaw teraz dŸwigniê manetki w pozycji „Traction Mode".
[1]

2.Zamocuj linkê zdalnej obs³ugi (L2) œrub¹ zaciskow¹ (S8)z
pomoc¹ klucza imbusowego 3mm (moment dokrêcenia: 3
Nm) w dŸwigni blokady (S9). [3]

1.Ustaw dŸwigniê manetki (L1) w pozycji „Lock Out". [1]

Prowadzenia linki zdalnej obs³ugi

Podstawowe ustawienie

7.Jeœli chcesz zmieniæ opór zwalniania mamentki,
wyreguluj z pomoc¹ klucza imbusowego 2mm œrubê
docisku manetki(L4). Jeœli chcesz naci¹gn¹æ lub
wyregulowaæ linkê zdalnej obs³ugi, mo¿esz to zrobiæ z
pomoc¹ œruby napinaj¹cej linkê (L3). [6]

6.SprawdŸ teraz ustawienia pod wzglêdem nienagannego
funkcjonowania manetki zdalnej obs³ugi i amortyzatora.

5.Jeœli teraz ustawisz manetkê w pozycji „All Travel", zacisk
blokady linki poci¹gnie dŸwigniê Traction Mode w dó³ i
uwolni pe³n¹ drogê amortyzacji. [5] with arrow
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> sprawdzenie manetek i przerzutek
w³¹cznie z linkami

> sprawdzenie widelca amortyzowanego
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

> sprawdzenie hamulca tarczowego
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

> sprawdzenie klocków i obrêczy pod
wzglêdem zu¿ycia

> sprawdzenie piast, osi suportu i sterów
> sprawdzenie wszystkich œrub w rowerze
> sprawdzenie kierownicy, mostka,
mocowania siod³a i sztycy

> sprawdzenie tylnego amortyzatora
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

w³¹cznie z osiami i mocowaniem

> sprawdzenie sworzni zawieszenia

> sprawdzenie mocowania amortyzatora
w³¹cznie ze smarowaniem

Coroczne czynnoœci serwisowe

Plan przegl¹dów:
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Rozmiar

> sprawdzenie mocowania amortyzatora
w³¹cznie ze smarowaniem

podpis dealera

> sprawdzenie manetek i przerzutek
w³¹cznie z linkami

> sprawdzenie widelca amortyzowanego
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

> sprawdzenie hamulca tarczowego
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

> sprawdzenie klocków i obrêczy pod
wzglêdem zu¿ycia

> sprawdzenie piast, osi suportu i sterów
> sprawdzenie wszystkich œrub w rowerze
> sprawdzenie kierownicy, mostka,
mocowania siod³a i sztycy

> sprawdzenie tylnego amortyzatora
zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹

w³¹cznie z osiami i mocowaniem

> sprawdzenie sworzni zawieszenia

Coroczne czynnoœci serwisowe

Model

Plan przegl¹dów:

Aby zapobiec zwiêkszonemu zu¿yciu, prosimy o
czyszczenie miêkk¹ i wilgotn¹ szmatk¹ regularnie po ka¿dej
jeŸdzie w terenie zarówno t³oka amortyzatora jak równie¿
wszystkich innych poruszaj¹cych siê czêœci amortyzatora.

Wa¿ne

-Wzór SAG-Boy na tylnej stronie tej instrukcji obs³ugi.

-Pompka do amortyzatora o ciœnieniu do 20 bar/300
psi ze specjaln¹ nak³adk¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ ulatnianie
siê powietrza przy zdejmowaniu pompki z wentyla
amortyzatora gwarantuj¹c dok³adne wartoœci
napompowania. Polecamy do tego celu pompkê do
amortyzatora Scott, któr¹ mo¿esz zamówiæ u swojego
sprzedawcy pod kodem towarowym
15.1.834.208.0.000.

Do ustawienia amortyzatora potrzebowaæ bêdziesz
nastêpuj¹cych narzêdzi:

Ustawianiu amortyzatora

Narzêdzia potrzebne przy
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4. Po osi¹gniêciu odpowiedniego ciœnienia, zdejmij pompkê
z wentyla i nakrêæ kapturek.

3.Napompuj zalecane ciœnienie powietrza w komorze
mniejszej. Na korpusie komory mniejszej znajduje siê
tabela z zaznaczonymi na czarno polami informuj¹ca o
zalecanym ciœnieniu powietrza dla odpowiedniej wagi
rowerzysty.

2.Wkrêæ pompkê amortyzatora lub jego specjaln¹ nak³adkê
na wentyl.

1.Usuñ zatyczkê wentyla czarnego wentyla (S6) w komorze
mniejszej (S3).

Do ustawienia ciœnienia powietrza komory pozytywnej
amortyzatora Genius prosimy postêpowaæ w sposób
nastêpuj¹cy:

Komora pozytywna zawiera amortyzacjê powietrzn¹, która
podczas jazdy utrzymuje twój ciê¿ar i go amortyzuje. [7]

Ustawienia pozytywnej amortyzacji

Jako dowód przeprowadzonych prac kontrolnych s³u¿y
plan konserwacji w czêœci, w której autoryzowany serwis
Scott potwierdzi przeprowadzone prace.

3.Napomuj zalecane dla Ciebie ciœnienie do amortyzatora.
Na korpusie komory mniejszej (S3) znajduje siê tabela z
zaznaczonymi srebrnym kolorem polami informuj¹cymi o
zalecanym ciœnieniu odnoœnie wagi rowerzysty.

4.Po uzyskaniu odpowiedniego ciœnienia zdejmij pompkê z
wentyla i nakrêæ kapturek.

Szkody spowodowane nieprawid³owym monta¿em lub
nieprawid³ow¹ konserwacj¹, jak wspomniane wy¿ej, nie
podlegaj¹ gwarancji.

Dodatkowo sworznie amortyzatora powinny byæ
zabezpieczone poprzez Loctite o œredniej mocy (niebieski)
przed niezamierzonym oderwaniem.

Scott zaleca koniecznoœæ u¿ywania klucza
dynamometrycznego, aby unikn¹æ uszkodzenia
amortyzatora, tulei w amortyzatorze lub ramy.

Je¿eli demontujesz amortyzator ze wzglêdu na przegl¹d w
serwisie lub do czyszczenia albo z innych wzglêdów,
zwracamy uwagê na koniecznoœæ zachowania momentu
dokrêcenia 10Nm w przypadku obu sworzni amortyzatora.

2.Nakrêæ pompkê amortyzatora lub jej specjaln¹ nak³adkê
na wentyl.

1.Zdejmij kapturek wentyla ze srebrnego wentyla (S7)
komory g³ównej (S4).

W celu ustawienia ciœnienia powietrza w komorze
negatywnej amortyzatora Genius prosimy postêpowaæ w
sposób nastêpuj¹cy:

Komora negatywna zawiera amortyzacjê powietrzn¹
wp³ywaj¹c¹ na reakcje amortyzatora po ugiêciu. Mo¿na
przez to unik¹æ zbyt gwa³townego odbicia amortyzatora
oraz wynikaj¹cego z tego dyskomfortu w jeŸdzie. [8]

Ustawienie negatywnej amortyzacji
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W celu wys³ania elementu amortyzuj¹cego do serwisu
prosimy zwróciæ siê do sprzedawcy. On pokieruje
spraw¹.

Koszty prac konserwacyjnych/przegl¹dów ponosi
w³aœciciel elementu amortyzuj¹cego.
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Amortyzator Scott Genius musi mieæ zawsze ustawione
ciœnienie odpowiednio dobrane dla ka¿dego rowerzysty,
aby zapewniæ doskona³e i pewne funkcjonowanie.
Dlatego sprawdzaj przed ka¿d¹ jazd¹ amortyzator pod
wzglêdem prawid³owego ciœnienia.

Otwieranie amortyzatora znajduj¹cego siê pod
ciœnieniem mo¿e byæ niebezpieczne i spowodowaæ
uszkodzenia!

Przy optymalnym ustawieniu na nierównoœciach,
amortyzuje tylne ko³o i tylne zawieszenie nie poruszaj¹c
ramy g³ównej. SAG powinien wynosiæ ok. 25-30% przy
ustawieniu zorientowanym na komfortort i ok. 20-25%
przy ustawieniu sportowym.
Wzór SAG-Boy pokazuje zalecane odstêpy miêdzy
sworzniami ró¿nych modeli Genius.

Negatywna droga amortyzacji jest wa¿na przy
przeje¿d¿aniu przez zag³êbienia i nierównoœci w drodze.

Jeœli komory pozytywna i negatywna s¹ nape³nione
stosownie do wagi rowerzysty mo¿esz sprawdziæ
z pomoc¹ wzoru SAG-Boy, znajduj¹cego siê na tylnej
stronie tej instrukcji, czy prawid³owa jest negatywna droga
amortyzacji SAG.

Odchylone ustawienia mog¹ doprowadziæ do strat
w wydajnoœci i komforcie lub do uszkodzenia amortyzatora.

Amortyzator Scott Genius znajduje siê pod ciœnieniem.
Amortyzator nie mo¿e byæ nigdy otwierany,
demontowany lub konserwowany, mo¿e to robiæ tylko
wykwalifikowany i autoryzowany przez Scott-a personel
serwisowy.

Jeœli bêdziesz jeŸdzi³ z uszkodzonym lub nieprawid³owo
funkcjonuj¹cym amortyzatorem, mo¿e to doprowadziæ do
utraty kontroli nad rowerem i powa¿nych lub
zagra¿aj¹cych ¿yciu uszkodzeñ!

Polecamy zwracaæ uwagê na to, ¿eby stosunek ciœnieñ
miêdzy komor¹ pozytywn¹ a negatywn¹ odpowiada³y
wartoœciom podanym na amortyzatorze.

Wa¿ne

5. Je¿eli odstêp miêdzy sworzniami jest d³u¿szy od
d³ugoœci kolorowego odcinka, to ciœnienie powietrza w
komorze pozytywnej jest zbyt niskie i powinno zostaæ
ostro¿nie zwiêkszone z pomoc¹ pompki, a¿ do wyrównania
z wzorcem.

4. Je¿eli odstêp miêdzy sworzniami jest kótszy ni¿ d³ugoœæ
kolorowego odcinka, to ciœnienie powietrza w komorze
pozytywnej jest zbyt wysokie i powinno zostaæ ostro¿nie
zmniejszone z pomoc¹ przycisku spustu w pompce, a¿ do
wyrównania z wzorcem. [10]

3. Je¿eli odstêp miêdzy sworzniam jest identyczny w
d³ugoœci¹ kolorowego odcinka, ciœnienie powietrza w
komorze pozytywnej jest odpowiednie.

2.Poproœ teraz drug¹ osobê, aby przy³o¿y³a wzór SAG-Boys
z zaznaczonym dla Twojego modelu odcinkiem miêdzy
dwoma sworzniami amortyzatora:

1.Usi¹dŸ w pozycji do jazdy na rowierze, stopy na peda³ach. [9]

W celu pomiaru/kontroli prosimy postêpowaæ jak
nastêpuje:
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3.Je¿eli ko³o nie buja siê, to Rebound jest zbyt wolny.
Popuœæ œrubê o 1-2 „klickniêcia” w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. [11]

2.Je¿eli ko³o buja siê wiêcej ni¿ 3 razy, to Rebound jest zbyt
szybki. Przekrêæ œrubê 1-2 „klickniêcia” w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

1.Je¿eli ko³o buja siê 1-2 razy, ustawienie jest dobre.

PrzejedŸ, siedz¹c na siodle, przez krawê¿nik.

Prosimy postêpowaæ jak poni¿ej:

Program tam znajduj¹cy siê, mo¿esz œci¹gn¹æ.

www.scottusa.com

X
X

Ustawienie Amortyzacji
powietrznej
Ustawienie prêdkoœci
Odbicia

Czyszczenie mechanizm
Lock-out

Czyszczenie korpusu

Wymiana oleju/Inspekcja
w serwisie amortyzatorów
Scott

Czyszczenie tulei mocuj¹cych, kontrola pod wzglêdem zu¿ycia i smarowanie

Nowy

Okresy przegl¹dów

X

X

X

X

Ka¿da
jazda

Prosimy stosowaæ nastêpuj¹c¹ tabelê jako podstawê
dla wszystkich koniecznych do przeprowadzenia prac
przegl¹dowych i pielêgnacyjnych:

Po jeŸdzie w terenie prosimy regularnie czyœciæ miêkk¹
i wilgotn¹ szmatk¹ (w razie potrzeby delikatnie namydlon¹)
zarówno t³ok amortyzatora (S12) jak i wszystkie inne
ruchome czêœci w celu zapobiegania zwiêkszonego zu¿ycia.

Je¿eli chcesz otrzymaæ jeszcze bardziej dok³adne dane
dotycz¹ce wartoœci ciœnienia powietrza ni¿ podane na
mniejszej komorze lubchcesz zobaczyæ ró¿ne
charakterystyki amortyzacji amortyzatora Genius mo¿esz
to zrobiæ na stronie

Rebound oznacza prêdkoœæ odbicia amortyzatora a przez to
tylnego zawieszenia, po przejechaniu przeszkody
z powrotem do pozycji wyjœciowej.

Z pomoc¹ czerwonej œruby (S5) mo¿esz przestawiæ
Rebound krok po kroku.

Wskazówki pielêgnacyjne/Okresy przegl¹dów

Dalsza pomoc w ustawieniach

Ustawienie prêdkoœci odbicia
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co 8
godzin

X

co 40
godzin

X

co 1000
godzin/min.
1 x w roku
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