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Informacje dotyczące bezpieczeństwa :

Rowery miejskie, szosowe, górskie i dziecięce zostały zaprojektowane, 
opracowane i wyprodukowane zgodnie z wymogami dyrektywy 
2001/95/CE - część ogólna dotycząca bezpieczeństwa produktów. 
Każdy rower posiada dotyczące go oznakowanie standard europejski 
EN ISO 4210-2 . Użytkując rower na drogach publicznych, każdy 
rowerzysta musi znać i przestrzegać przepisy ruchu drogowego 
danego kraju i warunków wymaganych do korzystania z roweru.
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PAMIĘTAJ: Użytkowanie roweru na drodze publicznej polega na korzystaniu 
normalnym z dróg i szlaków zatwierdzonych i dopuszczających jazdę na row-
erze. Większość drogowej sieci publicznej dopuszcza jednoczesne korzyst-
anie prze rowery jak i inne środki transportu, w tym ruch zmotoryzowany. 
Rozsądne użytkowanie roweru w terenach górzystych, nie kwalifikowanych 
jako drogi- terenach wyboistych, ścieżkach kamienistych wymaga szczegól-
nej rozwagi i ostrożności. Użycie w miejscach nieprzystosowanych, działania 
takie jak uprawianie wyczynowo sportu, skoki, zjazdy ze szczytów górskich w 
miejscach trudnych, uprawianie free style jest niedopuszczalne.
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Rowery charakteryzują się następującymi parametrami:
- dopuszczalna waga rowerzysty z bagażem - 100 kg
- maksymalna dopuszczalna waga  ( rower + rowerzysta+ bagaż ) 120 kg.
Uwaga: każde przekroczenie wagi wiąż się z ryzykiem powstania poważnych 
uszkodzeń zarówno dla rowerzysty jak i dla roweru. Waga każdego roweru jest 
podana na etykiecie znajdującej się na kartonie. Najwyższa do przyjęcia waga 
bagażu jest zamieszczona na nośniku bagażu.
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OSTRZEŻENIE: wprowadzanie samodzielnych zmian w wyposażeniu czy 
tez konstrukcji roweru tj. np. montowanie wysięgnika na kierownicy roweru 
wyścigowego, innego niż zalecane dla danego typu obręczy rozmiaru opon, 
dłuższej korby może doprowadzić do utraty stabilności podczas użytkow-
ania roweru w wyniku czego może dojść do upadku i odniesienia obrażeń 
oraz uszkodzeń roweru.
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C. BAGAŻNIK, KOSZYK, SIEDZENIE DLA DZIECKA,
PRZYCZEPKA

Nie należy modyfikować konstrukcji roweru. Każdy rower jest wyprodukowany 
zgodnie z zatwierdzoną przez producenta specyfikacją i producent gwarantuje 
jego bezpieczeństwo. Jeśli rower jest wyposażony w bagażnik I koszyk,
należy przestrzegać podanego maksymalnego obciążenia. Pozwoli to na 
zachowanie stabilności podczas jazdy, hamowania I zmiany kierunku jazdy.
W żadnym wypadku obciążenie bagażnika nie może przekraczać 10 kg, a 
koszyka 5kg.

INFORMACJE O SPOSOBIE MOCOWANIA BAGAŻNIKA ROWEROWEGO
(tam gdzie występuje)

1.Zawsze należy zadbać o prawidłowy sposób i miejscezamocowania
bagażnika do roweru z uwzględnieniem zalecanegoprzez producenta 
momentu dokręcenia elementów złączających oraz specyfikację tych 
elementów (np. wymiary, kształt, wytrzymałość) – dla bezpieczeństwa
zleć montaż wyspecjalizowanemu  serwisowi.

2.Bagażnik ma oznaczoną maksymalną ładowność tj. maksymalne
obciążenie  konstrukcyjne oraz to, czy jest on  lub nie jest onodpowiedni do 
przymocowania fotelika rowerowego  (bagażnik stosowany do rowerów ma 
mieć trwałe oznaczenia producenta,numer normy i dopuszczalną nośność)

3.Nigdy nie należy przekraczać zalecenego, dopuszczalnego obciążenia na 
bagażniku zainstalownym w rowerze

4.Przed każdorazowym użyciem zaleca się sprawdzić czy  elementyzłączne
są odpowiednio dokręcone

5.Zaleca się, żeby  bagaż przewożony na rowerze był zawsze 
umiejscowionyna bagażniku
6.Nie należy zmieniać konstrukcji bagażnika. Wszelkie samodzielne zmiany 
mogą przyczynić się do utraty cech wytrzymałościowych
i powstania niebezpiecznych sytuacji.

7.Bagażnik nie jest zaprojektowany do ciągnięcia przyczepki
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8.Uwagi:
a. gdy bagażnik jest obciążony mogą się zmienić właściwości jezdne
roweru (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania),
b. zawsze należy się upewnić czy bagaż jest bezpiecznieprzymocowany
do bagażnika, zgodnie z instrukcją producenta oraz że nie ma żadnych
luźnych pasków, które mogą wciąć się w koło
c. zadbaj o umieszczenie odblasku lub lampy, tak aby nie była ona
zasłonięta, gdy bagaż jest przymocowany do bagażnika

Umieszczaj tak bagaż, aby był równomiernie rozłożony po obu stronach
bagażnika.

Bagaż powinien być solidnie zamocowany na bagażniku lub w koszyku,
tak aby  nie  zakłócać skutecznego działania oświetlenia I dzwonka. Bagaż 
nie może zasłaniać widoczności lub być przyczyną braku stabilności czy też 
nieskutecznego hamowania.

Nie przewiduje się montażu siedzenia dla dziecka czy też przyczepki jeśli
miałoby to wpłynąć niekorzystnie na stabilność I prowadzenie roweru.
Rowery powinny być przewożone w pozycji stojącej jak “do jazdy”, 
umieszczone w specjalnych, opracowanych do tego celu bagażnikach 
rowerowych, montowanych na samochody.
W czasie nieprawidłowego transportu, na ułożyskowanie kierownicy działają 
dynamiczne siły mogące spowodować jego zużycie I uszkodzenia. Zaleca 
się  stosowanie do transportu specjalnych uchwytów.

SIŁY DOKRĘCANIA ŚRUB
Należy przestrzegać podanych przez producenta informacji na temat 
siły z jaką należy dokręcić śruby I nakrętki. W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia części I zaistnienia 
ryzykawypadku 
dla rowerzysty.
•Śruba wspornika siodła – wartość 18-20Nm
•Śruba do wspornika siodła z główką – wartość 18-21Nm
•Śruba do wspornika siodła bez główki – wartość 24-26Nm
•Śruba wspornika kierownicy – wartość 20-22Nm
•Śruba do wspornika typu ahead – wartość 10-12Nm
•Śruby pedałów – wartość 36-41Nm
•Śruby mocujące bagażnik – wartość 20-22Nm
•Nakrętki koła przedniego I tylnego –wartość 23-27Nm



6. Nie przewiduje się możliwości montażu siedzenia dla dziecka czy też 
przyczepki rowerowej jeśli miałoby to wpłynąć na stabilność i prowadzenie 
roweru.
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F. WYPOSAŻENIE

Zgodnie z wymogami norm krajowych i bezpieczeństwa, rower musi być  
wyposażony przez użytkownika w:
1. z tyłu w odblask (światło) w kolorze czerwonym
2. dzwonek przy kierownicy
3. z przodu w światło w kolorze białym (bezbarwnym) obowiązkowe  

w przypadku użytkowania roweru po zmroku
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Dodatkowo zaleca się aby doposażyć rower w następujące elementy:
1. z boku na szprychach kół odblaski w kolorze żółtym
2. na pedałach z przodu i z tyłu odblaski w kolorze żółtym

Uwaga: dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze skontrolować 
zgodność sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej posiadanego roweru z 
normami europejskimi.

G. RYZYKO WKRĘCENIA W RUCHOME ELEMENTY

Rower nie stanowi dla użytkownika zagrożenia jeśli chodzi o ryzyko 
wkręcenia, zaczepienia czy przytrzaśnięcia przez ruchome elementy, 
podczas użytkowania i wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie 
z zaleceniami niniejszej instrukcji. Konstrukcja roweru eliminuje to ryzyko. 
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Jeżeli rower jest wyposażony w hamulce typu -crostebrake- tzw. torpedo, 
hamowanie odbywa się kręcąc pedałami do tyłu, (w kierunku przeciwnym 
do ruchu roweru ). Pedałami należy obracać powoli i ostrożnie. Wzmocni to 
siłę hamowania w sposób równomierny i pozwoli osiągnąć pożądaną moc 
hamowania. Konieczny jest trening, aż do osiągnięcia niezbędnych umiejętności 
pozwalających na progresywne zmniejszanie szybkości bez blokowania kół.
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UWAGA: W razie konieczności wymiany części i podzespołów w rowerze 
spowodowanych naturalnym procesem zużycia, bądź uszkodzeniem w 
wyniku wypadku tj. np. łańcuch, wolnotryb, przerzutki, okładziny i hamulce 
zaleca się stosowanie części oryginalnych bądź zamienników posiadających 
stosowne atesty. Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa dla 
użytkownika wymianę powinno się zlecać do wykonania w serwisach.
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