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Szary odcinek wskazuje optymaln¹ odleg³oœæ miêdzy sworzniami amortyzatora

data serwisu

Data zakupu

Rama

Rozmiar

> sprawdzenie mocowania amortyzatora
w³¹cznie ze smarowaniem

Rok produkcji

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
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Wszystkie ustawienia roweru powinny byæ
przeprowadzone w specjalistycznym sklepie lub
wed³ug tej instrukcji.

Wszystkie rowery serii Genius MC wymagaj¹
dok³adnego ustawienia dla ka¿dego rowewrzysty,
w celu uzyskania maksymalnego bezpieczeñstwa
jazdy i przyjemnoœci z jazdy.
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data serwisu

Data zakupu

Rama

Rozmiar

Rok produkcji

Model

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

> sprawdzenie mocowania amortyzatora
w³¹cznie ze smarowaniem

Coroczne czynnoœci serwisowe

W przeciwieñstwie do innych producentów Scott daje
gwarancje nie z wy³¹czeniem udzia³u w wyœcigach czy
maratonach, poniewa¿ nasze rowery zosta³y stworzone
przez rowerzystów dla rowerzystów. Uszkodzenia
wskutek uderzenia lub wypadku nie stanowi¹ jednak
podstawy gwarancji.
Na czêœci nie produkowane przez firmê Scott (np.
widelec amortyzowany, komponenty zmiany biegów)
obowi¹zuj¹ postanowienia poszczególnych
producentów lub postanowienia przepisów
gwarancyjnych poszczególnych krajów.
Czêœci zu¿ywaj¹ce siê nie podlegaj¹ gwarancji.
Dok³adny wykaz czêœci zu¿ywaj¹cych siê znajduje siê w
ogólnej instrukcji obs³ugi rowerów Scott, za³¹czonej
równie¿ do tego roweru.
Przy udowadnieniu przeprowadzonych przegl¹dów na
kolejnych stonach tej instrukcji obs³ugi przed³u¿a siê
gwarancja z 2 na 4 lata.
Koszty przegl¹du pokrywa w³aœciciel roweru.

Rawery Scott Fullsuspension s¹ stworzone z
uwzglêdnieniem najnowszych technicznych aspektów
produkcyjnych i jakoœciowych.
Mimo to, ten wysokiej jakoœci, skomplikowany
technicznie produkt powinien byæ, zgodnie z
za³¹czonym planem przegl¹dów, raz w roku poddany
przegl¹dowi u Twojego sprzedawcy, w celu osi¹gniêcia
maksymalnej pewnoœci funkcjonowania i jak
najwiêkszej przyjemnoœci z jazdy.
Ten plan przegl¹dów, przy zachowaniu rocznych
przegl¹dów u Twojego sprzedawcy Scott masz
mo¿liwoœæ przed³u¿yæ okres gwarancji na ramê i
zawieszenie Twojego roweru Scott Full-Suspension o
dwa lata z 2 na 4 lata.

Postanowienia gwarancji
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Genius zosta³ stworzony dla rowerzystów i zawodników,
poszukuj¹cych przenoszenia mocy na tylne ko³o bez
bujania o charakterystyce typowej dla rowerów hardtail nie
chc¹cych jednak zrezygnowaæ z zalet rowerów
Fullsuspension.
Scott podchodzi do ramy, amortyzatora i kinematyki nie
jako do oddzielnych elementów, które bêd¹ razem
skomponowane, ale jak do koncepcji, w której wszystkie te
komponenty s¹ od siebie wzajemnie zale¿ne i poprzez ich
wspó³granie daj¹ doskona³¹ funkcjonalnoœæ.
Ten System, nazywany ATC (Active Traction Control),
stosowany jest we wszystkich modelach Genius.

Wspó³granie zoptymalizowanej kinematyki i rewolucyjnej
technologii amortyzacji zamyka lukê miêdzy rowerami
Hardtail a oferowanymi na rynku rowerami Fullsuspension
posiadaj¹c nowe technologie a jednoczeœnie nie id¹c na
kompromisy.

Genius jest rezulatem dwuletnich prac konstruktorskich, w
których po³o¿ono nacisk obok lekkoœci konstrukcji
szczególnie na innowacyjn¹ technologiê amortyzacji w
po³¹czeniu z zoptymalizowan¹ kinematyk¹ zawieszenia.

Koncepcja Genius / Charakterystyka
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modu³ all travel

modu³ traction

pozycja lockout

Punktem centralnym systemu ATC jest zupe³nie nowo
stworzony i nowoczesny amortyzator Scott Genius,
oferuj¹cy 3 funkcje i dopiero umo¿liwiaj¹cy
funkcjonowanie tego systemu.
Z pomoc¹ manetki na kierownicy rowerzysta mo¿e
wybraæ nastêpuj¹ce funkcje:

Koncepcja Genius opiera siê na nowo stworzonej
technologii wielozawiasowej, w której w³aœciwy punkt
obrotu nie jest zdefiniowany, tylko opisany wirtualnym
torem.
Im bardziej waga rowerzysty obci¹¿a tylne ko³o (przy
podjazdach) zwiêkszaj¹c przez to SAG (negatywn¹
amortyzacjê), tym ni¿ej wêdruje punkt obrotu w kierunku
ma³ej tarczy.
W po³¹czeniu z linearn¹ charakterystyk¹ systemu
amortyzacji naprê¿enie ³añcucha zostanie tak zredukowane
, ¿e peda³owanie na stoj¹co nie ma wp³ywu na
funkcjonowanie i ruch zawieszenia.
Uci¹¿liwy efekt bujania znika zupe³nie dziêki systemowi
SCOTT ATC.
Nie tracimy wartoœciowej si³y napêdzaj¹cej i mamy
zagwarantowane optymalne przeniesienie mocy, poniewa¿
zawieszenie, w przeciwieñstwie do blokowanych i
samoblokuj¹cych siê systemów, mo¿e wejœæ w ka¿de
zag³êbienie zachowuj¹c optymaln¹ trakcjê i gwarantuj¹c
szybkie wyjœcie z nierównoœci.

1

Funkcje Kontroli Trakcji

1. Modu³ ALL TRAVEL: umo¿liwia pe³ne ugiêcie
zawieszenia 125mm.
2. Modu³ TRACTION: poprzez zredukowan¹ pojemnoœæ
komory powietrznej wewn¹trz amortyzatora ugiêcie
zostanie zredukowane do ok. 60%, charakretystyka
amortyzacji zostanie ustwardzona. Umo¿liwi to
podjazdy bez bujania przy równoczesnej doskona³ej
trakcji ko³a tylnego.
3. Modu³ LOCK OUT: amortyzator zostanie
zablokowany, mo¿liwe stan¹ siê podjazdy na drogach
utwardzonych bez utraty mocy. Równoczeœnie
system Blow-off chroni amortyzator przed
uszkodzeniem, jeœli rowerzysta przy przeje¿d¿aniu
przez przeszkodê zapomni odblokowaæ system.

Technologia amortyzacji

Kinematyka
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Rama

Rozmiar

Rok produkcji

Model

FOR SCOTT FULLSUSPENSION BIKES

GWARANCJA
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Rura

OCB: koszyk bidonu Off-Center MTB;
kod towaru 15.1.806.401.0.000.

STD: koszyk bidonu Standard MTB;
kod towaru 15.1.806.202.0.000.

Rura

Rura Sido³owa Rura Sido³owa

Chc¹c aby Genius MC by³ przydatny równie¿ na d³ugich
trasach Scott oferuje specjalny koszyk bidonu, dziêki
któremu ju¿ od ramy o rozmiarze Medium mo¿esz zabraæ
dwa du¿e bidony o pojemnoœci 0.7l.
Dodatkowo mo¿e byæ on zamocowany równie¿ zamiast
„normalnego” koszyka na dolnej rurze odci¹¿aj¹c rower na
maratonach.
Koszyk bidonu mo¿esz zamówiæ pod kodem
15.1.804.400.0.000 poprzez Twojego sprzedawcê Scott.
[3]

Ustawienie amortyzatora w Twoim rowerze Genius MC
jest dok³adnie wyjaœnione w za³¹czonej do roweru
instrukcji obs³ugi „Scott Genius Shock 03" i zajmuje
ok. 5 minut.
Jeœli potrzebujesz dok³adniejszych wartoœci do
ustawienia ciœnienia powietrza w amortyzatorze Genius
mo¿esz je œci¹gn¹æ ze strony www.scottusa.... jako
dane pdf. [2]

genius MC

Koszyk bidonu

Ustawienie Genius MC
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Linki mog¹ byæ umocowane do koszyka bidonu dwoma
z³¹czkami, niepotrzebne s¹ wtedy obie prowadnice pod
koszykiem bidonu. [5]

Poprzez proste i bezpoœrednie poprowadzenie os³onek linek
linki przerzutek i hamulców s¹ optymalnie chronione przed
wod¹ i brudem.

Do demonta¿u os³onek trzeba tylko odkrêciæ i otworzyæ trzy
aluminiowe prowadnice znajduj¹ce siê na rurze dolnej.
Po lewej stronie dolnej rury znajduj¹ siê linki tylnego
hamulca i mechanizmu ATC, po prawej stronie linki
przerzutki. [4]

Rada mechanika:

Scott Smart Cable Routing
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Pielêgnacja ³o¿ysk zawieszenia
£o¿yska zawieszenia w rowerze Scott Genius MC to
bezobs³ugowe ³o¿yska przemys³owe. Spryskiwanie ³o¿ysk
(Silikonspray) od zewn¹trz po ka¿dym myciu roweru jest
jedyn¹ czynnoœci¹ pielêgnacyjn¹, jaka powinna byæ
przeprowadzana.
Nie zalecamy stosowania ¿adnych lepkich smarów,
poniewa¿ ich usuniêcie jest trudne. Takie same zalecenia
dotycz¹ tak¿e smarowania ³añcucha.
Gdyby nast¹pi³a koniecznoœæ wymiany ³o¿ysk, mo¿na je
zamówiæ w punkcie sprzeda¿y Scott w zestawie
serwisowym pod kodem 15.1.860.401.0.000.
W celu wymiany ³o¿ysk lub wymiany zawieszenia nale¿y
nieodzownie zwróciæ siê do sprzedawcy Scott, poniewa¿
do monta¿u i demonta¿u potrzebne s¹ specjalne narzêdzia.

Ustawienie amortyzatora ko³a przedniego
W celu ustawienia amortyzatora ko³a przedniego stosuj
siê do wskazówek producenta zawartych w za³¹czonej
do roweru instrukcji.
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