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1.  ВЪВЕДЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ	ПОТРЕБИТЕЛИ,
Поздравления	 за	 избора	 и	 благодарност	 за	 доверието,	 което	
изразявате	 със	 закупуването	 на	 велосипед,	 произведен	 от	
МАКСТЕК.	 Надяваме	 се	 той	 да	 Ви	 носи	 удовлетворение	 и	
удоволствие	за	времето	на	използване.
Велосипедите	 на	МАКСТЕК	 са	 проектирани	 и	 произведени	 в	
съответствие	 с	 изискванията	 на	Директива	 2001/95/ЕО	 „Обща	
безопасност	на	продуктите”	на	Европейския	парламент	и	Съвета	
и	на	европейските	стандарти:
-	 EN	14764	„Градски	и	шосейни	велосипеди.		 	
Изисквания	за	безопасност	и	методи	за	изпитване”
-	 EN	 14766	 „Планински	 велосипеди.	 Изисквания	 за	
безопасност	и	методи	за	изпитване”
-	 EN			14781			„Състезателни			велосипеди.			
Изисквания			за	безопасност	и	методи	за	изпитване”,
както	 и	 на	 европейските	 стандарти	 за	 отделните	 съставни	
части.	Номерът	на	съответния	европейски	стандарт	е	маркиран	
на	всеки	велосипед	и	има	пряка	връзка	с	предназначението	на	
велосипеда.	 При	 използване	 на	 велосипеда	 по	 обществената	
пътна	 мрежа,	 велосипедистът	 задължително	 трябва	 да	
е	 запознат	 и	 да	 спазва	 разпоредбите	 на	 националното	
законодателство	относно	правилата	за	движение	и	изискванията	
към	 използваните	 велосипеди.	 Възможно	 е	 изискванията	 за	
светлинна	 и	 звукова	 сигнализация	 да	 са	 различни	 за	 отделни	
държави.	Ако	в	тази	връзка	се	налага	промяна	или	допълнително	
оборудване	на	закупения	велосипед,	това	трябва	да	се	извърши	
само	в	специализиран	сервиз.
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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ. 
СЪХРАНЯВАЙТЕ Я ДОБРЕ НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО 
И СИГУРНО МЯСТО, ЗА ПОСЛЕДВАЩО ПОЛЗВАНЕ. 
ИНСТРУКЦИЯТА СЪДЪРЖА ВАЖНАИНФОРМАЦИЯ, 
УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНАТА, 
БЕЗПРОБЛЕМНА, БЕЗОПАСНА И ДЪЛГОТРАЙНА 
УПОТРЕБА, ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА ВЕЛОСИПЕДА И 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 
ВРЕМЕТО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. ВСЕКИ, КОЙТО 
ПОЛЗВА ВЕЛОСИПЕДА, ТРЯБВА ДА Е ЗАПОЗНАТ С 
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ.

ВНИМАНИЕ!	Обърнете	особено	внимание	на	предупрежденията,	
за	да	предотвратите	риска	от	нараняване	или	увреждания	както	
на	 Вас,	 така	 и	 на	 велосипеда.	 Това	 е	 важно	 за	 безопасността!	
Уверете	 се,	 че	 всеки,	 който	 ползва	 велосипеда,	 е	 запознат	 с	
инструкцията	и	я	спазва.
Производителят,	 неговите	 упълномощени	 представители,	
дистрибуторите	 и	 търговците	 са	 готови	 да	 Ви	 консултират	 и	
при	 необходимост	 да	 Ви	 окажат	 своевременно	 и	 компетентно	
съдействие!

ВНИМАНИЕ!	 	 Преди	 покупката	 попитайте	 търговеца	 дали	
велосипедът	е	напълно	сглобен	и	регулиран.	Ако	е	необходимо,	
той	 трябва	 да	 завърши	 монтажа	 и	 да	 извърши	 настройките.	
Изисквайте	 от	 търговеца	 да	 Ви	 предаде	 велосипеда	 сглобен,	
настроен	 и	 с	 монтирани	 всички	 аксесоари,	 както	 и	 да	 Ви	
запознае	 с	 възможностите	 и	 демонстрира	 всички	 функции.	
Това	 е	 установена	 практика,	 с	 която	 се	 осигуряват	 оптимални	
условия	 за	 безопасност	 при	 закупуването	 на	 велосипеда.	
Обърнете	 внимание	 на	 препоръките	 относно	 дейностите	 по	
поддръжка	 на	 велосипеда,	 които	 трябва	 да	 се	 извършват	 само	
от	специализиран	персонал/сервиз,	като	много	важно	условие	за	
безопасността	при	използване	на	велосипеда	и	за	гаранционното	
и	извънгаранционно	обслужване.
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*	 Обществен	 велопът	 е	 всеки	 път,	 пътека,	 алея	 или	 трасе,	
проектирани,	одобрени	и	предназначени	за	движение,	по	които	
юридически	е	разрешено	движението	на	велосипеди	и	по	които	
е	изключен	всякакъв	моторизиран	трафик.

**	 Под	 употреба	 по	 обществената	 пътна	 мрежа	 се	 разбира	
нормалната	 и	 разумна	 употреба	 на	 велосипеда	 по	 всеки	
проектиран	 и	 одобрен	 път,	 трасе,	 пътека	 или	 писта,	 по	 които	
юридически	 е	 позволено	 да	 се	 пътува	 с	 велосипед.	 За	 по-
голяма	част	от	обществената	пътна	мрежа,	наред	с	велосипеда,	
са	 позволени	 и	 други	 форми	 на	 транспорт,	 включително	
моторизиран	трафик.

***	Под	употреба	в	пресечени	местности	се	разбира	нормалната	
и	разумна	употреба	на	велосипеда	по	терени,	които	не	могат	да	
бъдат	квалифицирани	като	път	-	неравни	терени,	необработени	
каменни	 пътеки	 и	 други	 пътеки	 извън	 пътя,	 където	 е	 много	
вероятно	да	се	срещат	скали	и	коренища.

ВНИМАНИЕ!  Изключена е всяка употреба в пресечени 
местности, които надминават тези ограничения, например 
за спортни дейности, скокове, спускания от върхове или 
планини в пресечени местности (downhill), свободен стил 
(free style), екстремна употреба и др. Велосипедите от тези 
три групи не са създадени, 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ 
УПОТРЕБА НА ВЕЛОСИПЕДИТЕ ОТ ТРИТЕ ОСНОВНИ 
ГРУПИ СПОРЕД ВИДА НА ПЪТЯ ИЛИ ТЕРЕНА

*      **           ***
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оборудвани и предназначени за употреба при трудни и 
тежки условия като специални състезания, каскади или 
акробатични изпълнения.

ВНИМАНИЕ! При използване на градските, пистовите, 
състезателните и планинските велосипеди по обществената 
пътна мрежа, задължително трябва да се прилагат и спазват 
националните закони и разпоредби за движение по пътищата.

3. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

3.1. Велосипедът е предназначен и конструиран за 
управление само от едно лице.

3.2. Определената от производителя обща маса от 
120 кг не трябва да се превишава! Общата маса е сума от 
масите (теглата) на велосипедиста, багажа и на велосипеда. 
Всяко претоварване крие риск от сериозно увреждане не 
само на велосипедиста, но и на велосипеда. Теглото на всеки 
велосипед е указано в етикет, поставен на транспортната 
опаковка.

3.3. Масата на багажа, поставен върху багажника 
на велосипеда или в кошницата (когато са включени в 
окомплектовката),не трябва да превишава максимално 
допустимата маса, маркирана на багажника или кошницата. 
При никакви обстоятелства не трябва да допускате 
натоварване на задния багажник повече от 10кг, а на 
кошницата - повече от 5кг.

3.4. Претоварването и/или едновременното използване 
на велосипеда от повече от едно лице (освен при велосипед, 
който има специално предназначена и монтирана седалка 
за дете) повишава риска за възникване на инциденти и 
сериозни увреждания.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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3.5. Багажът трябва да бъде стабилно закрепен към 
багажника, да не възпрепятства ефективното действие на 
светлинната и звукова сигнализация и да не бъде причина за 
лоша видимост, нестабилно управление и поведение на пътя 
и неефективно спиране.

3.6. Велосипедът трябва да се използва само по 
предназначение. Екстремната употреба може да бъде опасна. 
Потребителят носи отговорност за физическите увреждания 
и за претърпените материални щети, които той или трето 
лице биха понесли вследствие на екстремно и неправомерно 
ползване на продукта или за цели, за които велосипедът не е 
бил проектиран и произведен.

3.7. Монтирането на детско столче на велосипеда или 
прикачването на ремарке се допуска само, ако общата маса 
не надвишава 100 кг и при условие, че са спазени всички 
изисквания за съвместимост, монтаж и употреба, размер 
на колелата, диаметъра и сечението на рамката, кормилото 
или размера на багажника, препоръчани от производителя 
на детското столче или ремаркето, както и указанията на 
производителя на велосипеда за допустимо натоварване 
в мястото на монтаж! Монтирането на детско столче или 
прикачването на велосипедно ремарке се отразява върху 
стабилността при управление на велосипеда. Водачът 
трябва да кара с повишено внимание, както и предварително 
да придобие необходимата за целта практика, за да се 
предотврати риска от увреждане.

3.8. Превозването на деца в детски седалки или 
ремарке, монтирани или прикачени към велосипед, трябва 
да бъде съобразено с националното законодателство на 
страната в т.ч. правилата за движение по пътищата, 
светлини и стетлоотражатели и др.

3.9. Ако закупеният велосипед е предназначен за 
ползване от малолетно лице, от изключителна важност е 
възрастен или родител по подходящ начин да запознаят 
малолетното лице с настоящата инструкция.
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Трябва да му обърнат специално внимание на мерките 
за безопасност, поведението на пътя и колко е важно да 
спазва правилата, за да предотврати риска от сериозни 
наранявания или увреждане. Родителят или възрастният са 
тези, които могат да преценят готовността на малолетното 
лице за безопасно поведение при управление на велосипеда.

3.10. Неправилно настроеният велосипед може да бъде 
опасен не само за водача на велосипеда, но и за всички, които 
са в близост до него. За всяка настройка, регулиране и ремонт 
на вашия велосипед задължително потърсете съдействие от 
вашия търговец. При необходимост той ще ви насочи към 
специализиран сервиз. Това е важно, за да се предприемат 
необходимите действия не само в периода на гаранция.

3.11. Важно е всеки, който ползва велосипеда, да 
познава добре принципите на управление и да ги прилага, 
да управлява разумно и без риск. Колоезденето е динамичен 
спорт и изисква адекватна реакция при различни ситуации. 
Усвоявайте постепенно функциите на новия си велосипед, 
заедно с оборудването и принадлежностите за безопасност. 
Упражнявайте се на неоживени площадки и терени, 
докато се уверите, че може да ги използвате правилно. 
В противен случай съществува риск от наранявания и 
травми. Избирайки да управлявате велосипед, Вие поемате 
и отговорността при излагането на този риск.

3.12. Винаги носете велосипедна каска и управлявайте 
велосипеда с подходяща екипировка, за да намалите риска 
от наранявания при падане и инциденти. Отличаващото 
се облекло увеличава Вашата безопасност най-вече през 
нощта и при лоша видимост. Ще бъдете по-добре забелязани 
в тъмнината, ако облеклото Ви има допълнителни 
светлоотразителни елементи.

3.13. Преди всяка употреба проверявайте изправността 
на велосипеда в т.ч. стабилност и правилен монтаж на 
седлото, кормилото, колелата и гумите, педалите, курбелите, 
функционирането на скоростите и ефективното действие 

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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на спирачките, дали всички гайки, болтове и механизми за 
бързо освобождаване на седлото и колелото (ако има такива) 
са добре затегнати, а светлоотразителите и светлините са 
в правилната позиция и почистени. Двете маркировки - за 
минимално вмъкване на колчето на кормилото и колчето на 
седлото, не трябва да са видими.

3.14. Управлението на велосипед с погрешно регулиран 
механизъм за бързо освобождаване (QR) на колелото може да 
предизвика изместване или внезапно откачване на колелата, 
да доведе до тежки последици за велосипедиста и сериозни 
щети за превозното средство.

3.15. При неспазване на препоръчания от производителя 
въртящ момент при фиксирането на винтове, болтове и 
гайки, съществува опасност от счупване, повреда на отделни 
части или резба и риск за безопасността на велосипедиста.

3.16. Не правете промени по конструкцията или 
модификации. Всеки велосипед е произведен по одобрена 
спецификация за всеки конкретен модел, за който 
безопасността е гарантирана от производителя. Ако възникне 
проблем при експлоатацията на велосипеда,не извършвайте 
сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран 
сервиз за консултация или ремонт. Производителят не поема 
отговорност за безопасността в случай, че са извършвани 
промени в конструкцията, модификации или са използвани 
резервни части, различни от оригиналните.

3.17. Не извършвайте сами ремонт, поддръжка и 
настройки на възли и детайли, за които в тази инструкция 
изрично е указано, че се извършват в специализиран сервиз. 
Непрофесионално извършеният ремонт може съществено 
да повлияе върху безопасността на велосипеда и да бъде 
причина за тежки травми и катастрофи.

3.18. ВНИМАНИЕ! Независимо от обстоятелствата, 
производителят не препоръчва и не носи отговорност за 
безопасността на велосипеда, ако не са извършени в
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специализиран сервиз ремонтът и настройката на:
- спирачната система
- системата за превключване на скорости
- изправяне на джанти
- натягане на спици

3.19. Колчето на кормилото и колчето на седлото имат
маркировка, указваща минималната дълбочина на вмъкване 
в съответната тръба. При никакви обстоятелства не трябва 
да се регулира височината на кормилото или на седлото 
така, че маркировките да остават видими! В противен 
случай съществува сериозен риск от увреждане на водача на 
велосипеда!

3.20. Регулирането на височината и на ъгъла на 
седлото и кормилото, смяната на гуми, на батерии (ако 
има) и на светлини, може да се извършват от потребителя 
на велосипеда при спазване на дадените указания в тази 
инструкция и придобити умения.

3.21. Преди да ползвате велосипеда, винаги 
проверявайте изправността и правилното функциониране 
на двете спирачки. За да бъде спирането ефикасно, лостовете 
на спирачките трябва да се притискат постепенно към 
кормилото. По този начин спирачната сила се увеличава 
равномерно и спирането не е рязко. При лошо регулирана 
спирачка съществува голям риск за безопасността на 
велосипедиста! Спирачната система трябва да бъде 
регулирана само от сервизен специалист!

3.22. Смяната на скоростите трябва да се извършва 
само, когато педалите се въртят напред. Никога не 
задействайте механизма за смяна на скоростите, когато 
педалите се въртят назад и никога не въртете назад, след като 
сте го задействали. Това може да предизвика заплитане на 
веригата, да повреди сериозно велосипеда, а вие да изгубите 
контрол върху велосипеда, да паднете и се нараните.Не 
сменяйте скоростите при големи натоварвания. 
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Избягвайте съчетания като „малък венец - малко зъбно 
колело” или „голям венец - голямо зъбно колело”, защото те 
водят до износването и бързото разрушаване на веригата и 
изискват повече усилия при управление и придвижване.

3.23. Използвайте светлинна и звукова сигнализация в 
съответствие с конкретното национално законодателство. 
Всеки път, когато използвате велосипеда по обществената 
пътна мрежа проверявайте дали светлините и звънеца 
работят и дали кабелите са добре закрепени. Почиствайте 
редовно светлоотразителите.

3.24. Не трябва да използвате светлинни и звукови 
сигнализации, различни от разрешените според 
националното законодателство.

3.25. Управлението на велосипед без подходяща 
осветителна уредба и без светлоотразители е опасно, 
особено вечер, през нощта, при мъгла, валеж, запрашеност 
и задименост, когато видимостта е намалена и може да 
предизвика инциденти със сериозни последствия.

3.26. Осветителите и светлоотразителите не трябва 
да са покрити или скрити от багаж или от дрехите на 
велосипедиста.

3.27. Бъдете много внимателни при движение в 
места с ограничена видимост като стръмнини, завои или 
препятствия.

3.28. Бъдете много внимателни при управлението 
на велосипеда по хлъзгави и мокри пътища или терени. 
Дъждът влошава сцеплението на гумите с пътя и видимостта 
за велосипедиста и водачите на другите превозни средства, 
участници в движението. Не забравяйте, че при движение 
със скорост 18 км/ч  се изминават 5м  за секунда и при мокра 
пътна настилка спирачният път се удължава от два до три 
пъти. Върху мокър път рискът от инциденти нараства 
многократно.
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3.29. Поддържайте достатъчно странично разстояние 
и безопасна дистанция от движещо се пред Вас превозно 
средство, за да избегнете удар, когато намали скоростта, спре 
рязко или прави завой.

3.30. Винаги съобразявайте скоростта на движение с 
атмосферните условия, с релефа на местността, състоянието 
на пътя, видимостта, интензивността на движението и 
натоварването на велосипеда.

3.31. Не използвайте велосипеда, ако установите 
износени, деформирани или повредени части и механизми, 
докато не предприемете необходимите действия за 
привеждането им в изправност.

3.32. Не използвайте велосипеда, ако има износени 
или повредени участъци на гумите. Преди употреба 
проверявайте налягането на въздуха в гумите. Максималното 
налягане е маркирано на страничните стени на гумата. 
При превишаване на допустимото налягане се губи 
пружиниращият ефект, намалява сцеплението, увеличава се 
натоварването върху гумата и каплата, което води до бързото 
им износване и увреждане. Недостатъчното налягане крие 
рискове за увреждане на джантата, на конструкцията на 
гумата, за прищипване и спукване на вътрешната гума, 
създава по-високо съпротивление при търкаляне и изисква 
по-голямо усилие при управлението. Използвайте ръчна 
помпа и проверявайте налягането с подходящ манометър.

3.33. Основен преглед в специализиран сервиз е 
задължителен в случай, че велосипедът е бил обект на 
инцидент.

3.34. Деформирани или повредени конструктивни 
части (рамка, кормило, вилки, педали, курбели, спирачки и 
т.н.), вследствие на инциденти и неправилно манипулиране, 
трябва задължително да бъдат заменени преди следващото 
ползване на велосипеда, поради опасност от счупването им и 
голям риск за безопасността.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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3.35. Не носете широки дрехи, когато управлявате 
велосипеда. Носете подходящо прибрано облекло или 
стеснете широкото облекло с щипки или залепващи се ленти.

3.36. От съображения за безопасност, при движение 
с велосипед не се препоръчва слушането на музика през 
слушалки на главата. В този случай не може да се гарантира 
адекватна реакция от велосипедиста при предупредителни 
звуци.

3.37. Не се препоръчва транспортирането на велосипед 
върху носачи за велосипеди, монтирани на леки автомобили 
в положение, обратно на нормалното при използването му. В 
това положение по време на транспорта върху кормилната 
система действат много динамични сили, които могат да 
предизвикат умора на материала и повреди. Препоръчително 
е да се използват носачи за транспортиране на изправено 
стоящи велосипеди. 

4.  ОСНОВНИ ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ НА ВЕЛОСИПЕДА

Фиг.1
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1-Кормило;	2-	Броня	и	жило	за	спирачка;	3-	Спирачки;	4-	гуми	
външни/вътрешни;	5-	Джанти;	6-	Главина;	7-	Спици;	8-	Предна	
вилка;	9-	колче	за	кормило;	10-	Верижни	венци;	11-	Централно	
задвижване;	 12-	 Курбели;	 13-	 Педали;	 14-	 Преден	 дерайльор;	
15-	Рама;	16-	Седло;	17-	Колче	за	седло;	18-	Механизъм	за	бързо	
освобождаване;	19-	Верига;	20-	Заден	дерайльор;	21-	Багажник;	
22-	Задна	светлина;	23-	Предна	светлина.

5. ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ РАЗМЕР ВЕЛОСИПЕД

Фиг.2

За	 да	 се	 чувствате	 не	 само	
безопасно,	 но	 и	 удобно,	
когато	управлявате	велосипед,	
трябва	 да	 изберете	 подходящ	
за	 Вашия	 ръст	 велосипед.	
Поставете	 велосипеда	 в	
изправена	 позиция.	 Застанете	
в	поза	за	езда	и	стъпете	с	двата	

крака	 на	 пода	 (фиг.2).	 Трябва	 да	 има	 определено	 разстояние	
между	таза	и	хоризонталната	тръба	на	рамката.	Това	разстояние	
трябва	да	бъде	от	2,5	до	5см	за	велосипедите,	предназначени	за	
употреба	по	обществен	път	или	велоалея	и	от	7,5	до	10см	-	за	
велосипеди,	предназначени	за	употреба	в	пресечени	местности.

6.  УКАЗАНИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ И СИСТЕМИ. 
ФУНКЦИИ. НАСТРОЙКИ

6.1. ПЕДАЛИ
При	 покупката	 на	 велосипеда	 задължително	 изисквайте	
от	 търговеца	 да	 монтира	 педалите.	 Десният	 педал	 (R)	 се	
позиционира	в	дясното	рамо	на	курбела,	като	болтът	се	завива	по	
посока	на	часовниковата	стрелка	със	специален	ключ	и	с	усилие	
от	36-41	Nm.	Левият	педал	(L)	се	позиционира	в	лявото	рамо	на	
курбела	и	болтът	се	завива	по	посока	обратна	на	часовниковата	
стрелка	със	специален	ключ	и	с	усилие	от	36-41	Nm.
Преди	 всяка	 употреба	 правете	 проверка	 дали	 педалите	 са	
сигурно	закрепени.
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6.2. КОЛЕЛА
Задължително	 изисквайте	 от	 търговеца	 да	 монтира	 предното	
колело	на	Вашия	велосипед	в	случаите,	когато	производителят	
го	 доставя	 разглобено.	 Въртящият	 момент,	 препоръчан	 от	
производителя,	за	затягане	на	гайките	на	задна	и	предна	главина	
е	23-25	Nm.	Поискайте	търговецът	да	ви	демонстрира	работата	
на	механизма	за	бързо	освобождаване	(QR),	ако	такъв	е	монтиран	
на	главините	на	Вашия	велосипед.	Поискайте	също	търговецът	
да	Ви	покаже	как	се	извършва	демонтаж	на	предното	колело	(при	
спирачки,	действащи	върху	джантата).	В	случаите,	когато	Ви	се	
наложи	 да	 демонтирате	 сами	 предното	 колело	 (например	 при	
спукване	на	гума),	трябва	да	спазвате	следната	последователност	
на	 действията:	 Издърпайте	 гумения	 накрайник	 на	 предната	
спирачка.	С	пръстите	на	едната	си	ръка	внимателно	притиснете	
рамената	на	спирачката.	Освободете	огънатия	водач	(човката)	на	
жилото	от	скобата.	По	този	начин	накладките	на	спирачките	се	
освобождават	и	отдалечават	от	джантата	и	предното	колело	на	
велосипеда	се	сваля.

6.3. ВИСОЧИНА  НА СЕДЛОТО

Фиг.3
Височината	 на	 седлото	
трябва	 да	 бъде	 регулирана	
така,	 че	 при	 въртене	 на	
педалите	 кракът	 да	 остава	
все	още	леко	прегънат.	Когато	
седлото	 е	 регулирано	 по	
оптимален	 начин,	 трябва	 да	
може	 да	 докосвате	 земята	 с	
върховете	 на	 пръстите	 и	 на	
двата	си	крака	едновременно.	

Последователност	 на	 действията	 при	 регулиране	 на	 седлото:	
Разхлабете	стягащия	болт	на	горната	муфа	или	отворете	лостчето	
на	механизма	за	бързо	освобождаване	(QR).	Нагласете	седлото	
на	подходящата	височина	така,	че	носът	му	да	бъде	разположен	
точно	над	горната	тръба	на	рамката,	без	да	е	изкривено	в	страни.	
Регулирайте	височината	на	седлото	и	затегнете	стягащия	болт	с	
усилие	от	18-20	Nm	или	затворете	лостчето	на	QR.
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ВНИМАНИЕ! Колчето на седлото има маркировка за 
дълбочина на вмъкване в съответната тръба на рамката 
(фиг.3). Тази маркировка не трябва да остава видима, когато 
регулирате височината на седлото!

Позицията	на	седлото	може	също	да	се	регулира	чрез	изместване	
в	 посока	 напред/назад	 или	 под	 ъгъл	 спрямо	 хоризонталата.	
Обърнете	се	към	търговеца	или	към	специализиран	сервиз,	за	да	
Ви	покажат	как	да	извършвате	правилно	тези	настройки.

6.4. ВИСОЧИНА НА КОРМИЛОТО

Фиг.4 Маркировка	за	ограничение

Височината	 на	 кормилото	 е	
личен	 избор.	 Тя	 трябва	 да	
е	 такава,	 че	 да	 позволява	
велосипедистът	 спокойно	
да	 достига	 ръкохватките	 на	
спирачките,	 механизмите	 за	
превключване	на	скоростите	и	да	
държи	 дръжките	 на	 кормилото	
с	 лекота	 и	 без	 напрежение	
в	 китките.	 Препоръчаното	
от	 производителя	 усилие	 за	

затягане	на	болта	на	колчето	на	кормилото	е	20-22	Nm.

ВНИМАНИЕ! Колчето на кормилото има маркировка за 
дълбочина на вмъкване в съответната тръба на рамката 
(фиг.4). Тази маркировка не трябва да остава видима, когато 
регулирате височината на кормилото! 

Правилно	настроеното	кормило	трябва	да	може	свободно	да	се	
завърта	поне	на	60°	на	която	и	да	е	страна	напред,	не	трябва	да	
има	положения	на	затягане	или	хлабина	на	лагеруването.	Когато	
велосипедът	е	оборудван	с	регулируемо	колче	за	кормило,	трябва	
да	се	обърнете	за	съдействие	към	търговеца	или	специализиран	
сервиз	 за	 извършване	 на	 прецизна	 настройка	 и	 постигане	 на	
максимално	удобна	за	Вас	позиция	за	езда.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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6.5. СВЕТЛИННА ИНСТАЛАЦИЯ. РЕФЛЕКТОРИ. 
ЗВЪНЕЦ

Фиг.5	 1-Задействане:	 натиснете	 динамото;	 2-Изключване:	
дръпнете	динамото	назад

Възможно	 	 	 	 	 е	 	 	 	 монтираните	
светлинна	 	 	 	 	 	 	 	и	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 звукова	
сигнализации	 да	 не	 покриват	
напълно	 	 	 	 	 изискванията	 	 	 	 	 на	
държавата,	 	 	 	 в	 	 	 	 която	 	 	 	 ще	
използвате	 	 	велосипеда.	 	 	Ако	се	
налага	промяна	или	допълнително	
оборудване	 велосипед,	 това	
трябва	 да	 се	 извърши	 само	
в	 специализиран	 сервиз.
Ако	 велосипедът	 е	 оборудван	
със	 светлинна	 сигнализация,	

която	 се	 захранва	 с	 батерии,	 проверявайте	 редовно	 тяхната	
изправност.	Необходимо	е	да	използвате	батерии	от	посочения	
тип	и	напрежение,	 а	 при	поставянето	им	да	 спазвате	 указания	
поляритет.	 Не	 смесвайте	 стари	 с	 нови	 батерии	 или	 батерии	
от	 различен	 тип.	 Отстранявайте	 своевременно	 батериите,	
ако	 са	 изтощени	 или	 когато	 няма	 да	 използвате	 велосипеда	
продължително	 време,	 за	 да	 предотвратите	 увреждане	 на	
контактните	 повърхности.	 Когато	 светлинната	 инсталация	 се	
захранва	с	генератор	(динамо),	задействането	на	светлините	се	
осъществява	 чрез	 притискане	на	 динамото	 към	 гумата	 (фиг.5).
Проверете	дали	задвижващата	ролка	на	динамото	попада	върху	
страничната	 страна	 на	 гумата	 и	 дали	 цялата	 повърхност	 на	
задвижващата	ролка	прилепва	към	гумата.Ако	не	е	така,	трябва	
да	потърсите	съдействие	от	специализиран	сервиз.
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6.6. БЪРЗО ЗАСТОПОРЯВАНЕ И РАЗБЛОКИРАНЕ НА 
КОЛЕЛАТА (QR)

Фиг.6 1-Отворено;	2-затворено

В Н И М А Н И Е ! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При 
погрешно регулиран механизъм 
за бързо освобождаване (QR) 
може да се изместят или 
внезапно откачат колелата, 
което да причини сериозни 

щети на велосипеда и тежки увреждания на велосипедиста.
Задължително	и	много	важно	е:
•	 в	специализиран	сервиз	да	ви	научат	да		монтирате	и	
демонтирате	колелата	правилно
•	 да	 разберете	 и	 прилагате	 правилно	 техниката	 за	
застопоряване	на	колелата,	след	като	вече	са	монтирани	с	QR
•	 всеки	път,	когато	ползвате	велосипеда,	да	проверявате	
дали	колелата	са	блокирани	със	сигурност

Ако	на	закупения	от	Вас	велосипед	производителят	е	проектирал	
и	монтирал	на	осите	на	главините	QR	никога	не	ги	демонтирайте	
освен	в	случаите,	когато	се	налага	поддръжка	на	самите	главини.	
Формата	 и	 маркировката	 на	 QR	 ясно	 показват	 „отворено”	 и	
„затворено”	положение.	Колелата	на	велосипеда	са	застопорени	
със	сигурност,	ако	QR	са	правилно	ностроени	и	лостчетата	са	в	
позиция	„затворено”	(фиг.	6).

ВНИМАНИЕ! За да сте сигурни, че колелото е застопорено, 
по време на затварянето на лоста на QR ръката трябва да 
усети известно усилие. Ако операцията по затваряне не е 
оставила отпечатък върху дланта на ръката означава, че 
обтягането не е достатъчно. В този случай отворете лоста 
на QR,  завъртете гайката за регулиране на обтягането 
с четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка и 
след това пробвайте отново да затворите лоста. Ако имате 
съмнение, че не сте се справили успешно, обърнете се към 
търговеца или специализиран сервиз.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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6.7. СПИРАЧНА СИСТЕМА

Вашият	велосипед	е	оборудван	с	надеждна	и	ефективна	спирачна	
система.	Десният	спирачен	лост	управлява	задната	спирачка,	а	
левият	 -	 предната	 спирачка.	 Спирачните	 лостове	 трябва	 да	 са	
регулирани	така,	че	да	 са	удобни	 за	хващане,	да	 се	 задействат	
леко,	спирачната	сила	да	се	увеличава	равномерно,	спирането	да	
е	сигурно,	но	да	не	е	рязко.	Ако	при	закупуването	лостовете	не	
се	задействат	по	този	начин,	трябва	да	се	обърнете	за	съдействие	
към	търговеца,	преди	да	използвате	велосипеда.
Спирачните	 лостове	 може	 да	 се	 регулират,	 за	 да	 се	 осигури	
правилно	захващане.	Може	да	се	подменят	с	други,	с	различен	
дизайн.	 За	 да	 спирате	 ефикасно,	 трябва	 да	 използвате	 двете	
спирачки,	 като	 ги	 задействате	 едновременно.	 Притискайте	
внимателно,	постепенно	и	леко	ръкохватките	на	спирачките	към	
кормилото.	Така	ще	увеличавате	равномерно	спирачната	сила	и	
ще	достигате	желаната	ефективност	на	спиране.	Необходимо	е	
да	се	упражнявате,	докато	придобиете	умения	да	намалявате	и	
спирате	постепенно,	без	да	блокирате	колелата.

ВНИМАНИЕ! Лошо регулирана спирачка носи сериозен риск 
за Вашата безопасност! Винаги преди да ползвате велосипеда 
проверявайте дали и двете спирачки функционират правилно! 
Регулирането или подмяната на спирачките трябва да се 
извършва само в специализиран сервиз!

Когато	 задействате	 спирачките,	 велосипедът	 започва	 да	
намалява	скоростта	си,	но	вашето	тяло	по	инерция	продължава	
да	 се	 движи	 със	 скоростта,	 с	 която	 сте	 се	 движили	 преди	 да	
задействате	 спирачките,	 при	 което	 тежестта	 се	 премества	
върху	предното	 колело.	При	рязко	 спиране	 тежестта	 се	изнася	
отвъд	главината	на	предното	колело,	което	може	да	предизвика	
изхвърлянето	Ви	напред	през	кормилото,	да	причини	злополука	и	
сериозни	наранявания.	Ето	защо,	когато	задействате	спирачките,	
трябва	да	пренесете	тялото	си	назад,	за	да	преместите	тежестта	
върху	задното	колело.	Когато	се	спускате	по	стръмни	склонове,	
трябва	 да	 намалите	 задната	 спирачна	 сила	 и	 да	 увеличите	
предната,	 тъй	 като	 при	 спускане	 теглото	 Ви	 естествено	 се	
пренася	 напред.	 Ключовите	 елементи	 за	 ефикасно	 намаляване	
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на	скоростта	и	безопасно	спиране	са	добрата	чувствителност	за	
избягване	блокирането	на	колелата	и	правилното	преместване	на	
тежестта.	Практикувайте	 техниките	 на	 спиране	 и	 преместване	
на	тежестта	на	безопасни	места,	където	няма	улично	движение,	
рискове	 или	 други	 разсейващи	 фактори,	 докато	 придобиете	
достатъчно	 умения.	 Спирачките	 са	 настроени	 добре,	 когато	
накладките	 се	 допират	 само	 до	 спирачните	 повърхности,	
за	 които	 са	 предназначени	 и	 когато	 колелата	 на	 велосипеда	
са	 добре	 центрирани.	 Когато	 спирачката	 не	 е	 задействана,	
колелото	не	трябва	при	въртенето	си	да	докосва	накладките	на	
спирачката.	 Центрирането	 на	 колелата	 изисква	 инструменти	 и	
квалификацията	 на	 сервизни	 специалисти.	 Регулирането	 или	
подмяната	на	спирачките	трябва	да	се	извършва	в	само	в	сервиз.
В	случай,	че	трябва	да	се	подмени	колело,	спирачна	система	или	
части	от	нея,	новите	части	трябва	да	са	съвместими	със	старите.	
Подмяната	трябва	да	се	извършва	само	в	сервиз!

ВНИМАНИЕ! Ако установите, че спирачните жила са 
протрити или повредени, незабавно потърсете съдействие от 
специализиран сервиз! Проверявайте степента на износване 
на накладките на спирачките, особено след значително 
натоварваща употреба (планински пътувания, дълги 
спускания). Препоръчва се подмяната им най-малко веднъж 
на година.

6.8. НАСТРОЙКА НА СКОРОСТИТЕ
Фиг. 7 1-Правилно;	2-Неправилно

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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На	Вашия	велосипед	е	монтирана	надеждна	и	добре	работеща	
система	 от	 предавки	 и	 дерайльори,	 която	 осигурява	 възможно	
най-удобна	и	лесна	смяна	на	скоростите.	Тази	система	се	състои	
от:
•	 серия	задни	венци	(зъбен	блок)
•	 заден	дерайльор
•	 шифтри	за	смяна	на	скоростите
•	 жила
•	 предни	зъбни	колела,	наречени	венци	на		 	 	
	 педалния	механизъм
•	 преден	дерайльор
•	 верига

Броят	 на	 възможните	 комбинации	 на	 предавките	 (или	 на	
скоростите)се	 получава	 като	 резултат	 от	 произведението	
на	 броя	 на	 задните	 венци	 и	 броя	 на	 венците	 на	 педалния	
механизъм	(например	6х2=12скорости;	6х3=18	скорости;	7х3=21	
скорости	и	т.н.).	Избраният	от	Вас	велосипед	е	снабден	с	много	
предавки,	 което	позволява	да	изберете	 тази,	 с	 която	най-добре	
да	поддържате	оптимален	ритъм	при	различни	условия	на	езда.
Механизмите	за	смяна	на	предавките	(шифтрите)	са	монтирани
върху	кормилото.	Монтираният	от	лявата	страна	на	кормилото
шифтър	 управлява	 предния	 дерайльор,	 а	 монтираният	 от	
дясната	страна	шифтър	-	задния	дерайльор.	Предният	и	задният	
дерайльори	са	регулирани	от	производителя	и	не	е	необходимо	
да	ги	регулирате.

ВНИМАНИЕ! Не извършвайте сами настройки на 
скоростите! Това трябва да се извършва само от сервизен 
специалист! Правилното регулиране на предавките е 
гаранция за безопасна и безпроблемна езда.

ВНИМАНИЕ!Смяната на скоростите трябва да се 
извършва само, когато педалите се въртят напред. Никога 
не задействайте механизма за смяна на скоростите, когато 
педалите се въртят назад и никога не въртете назад, след като 
сте го задействали. Това може да предизвика заплитане на 
веригата, да повреди сериозно велосипеда, а Вие да изгубите 
контрол върху велосипеда, да паднете и се нараните. Не 
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сменяйте скоростите при големи натоварвания. Избягвайте 
съчетания като „малък венец - малко зъбно колело” или 
„голям венец - голямо зъбно колело” (фиг.7), защото те 
водят до износването и бързото разрушаване на веригата и 
изискват повече усилия, при управление и придвижване.

6.9. ЕЛАСТИЧНО (АМОРТИЗИРАЩО) ОКАЧВАНЕ

Вашият	велосипед	може	да	е	снабден	със	системи	за	окачване,	
проектирани	да	омекотяват	ударите,	на	които	велосипедът	може	
да	бъде	подложен	при	движение	по	неравен	терен.	В	този	случай	
монтираните	 амортисьори	 са	 регулирани	 от	 производителя	 и	
гарантират	 сигурност,	 удобство	 и	 удоволствие	 от	 ездата.	 Ако	
се	 налага	 регулиране	 на	 окачванията	 (от	 какъвто	 и	 вид	 да	 са	
те),	 трябва	 да	 се	 обърнете	 за	 съдействие	 към	 търговеца	 или	
специализиран	сервиз.	Те	трябва	също	да	Ви	запознаят	как	най-
ефективно	да	използвате	амортисьорите.

ВНИМАНИЕ! При промяна на регулировките на 
окачванията, може да се променят управляемостта и 
спирачните характеристики на велосипеда! В никакъв случай 
не пристъпвайте към извършването на тези регулировки, 
ако нямате информация и препоръки от производителя на 
велосипеда, търговеца или специализиран сервиз. В случай, 
че са извършени интервенции върху окачванията, проверете 
дали са настъпили промени в управляемостта и спирачните 
характеристики на велосипеда, като изпробвате велосипеда 
в район, в който виждате, че няма опасности.

ВНИМАНИЕ! Добавянето на амортисьор на предна 
вилка не е възможно при всички велосипеди. Преди да 
предприемете подобни промени, трябва да се консултирате 
с производителя, за да се убедите, че такава промяна е 
съвместима с конструкцията на Вашия велосипед и няма да 
окаже влияние върху безопасността.
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6.10. КОЛЕЛА И ДЖАНТИ

Колелата	 на	 Вашия	 велосипед	 са	 снабдени	 с	 гуми	 (външни	
и	 вътрешни)	 и	 бандажни	 ленти,	 съвместими	 с	 констукцията	
на	 джантите.	 ко	 джантите	 са	 неразделна	 част	 от	 спирачната	
система	 на	 велосипеда,	 съществува	 опасност	 от	 износването	
им.	Обърнете	се	към	търговеца,	за	да	Ви	покаже	маркировката	
за	 степента	 на	 износването,	 която	 се	 намира	 върху	 джантата.	
Необходимо	е	периодично	да	проверявате	състоянието	на	 тази	
маркировка.	 Гумите	 също	 трябва	 да	 се	 проверяват	 редовно	
за	 повреди	 и	 за	 степента	 на	 износване.	 Подмяната	 на	 гумите	
трябва	 да	 се	 извърши	 веднага,	 щом	 установите	 износване	
или	повреда.	Преди	подмяната	на	 гуми	 (външни,	 вътрешни)	 и	
бандажни	ленти,	трябва	да	се	уверите,	че	новите	компоненти	са	
съвместими	със	старите.	За	предпочитане	е	тази	операция	да	се	
извършва	 в	 специализиран	 сервиз.	Максималното	 налягане	 на	
гумите	при	помпене	трябва	да	съответства	на	указаното	върху	
гумата	и	в	никакъв	случай	не	трябва	да	се	превишава.	Нормално	
е	налягането,	което	позволява	деформация	на	гумата	от	1/4	до	1/3	
от	височината	на	профила	при	натоварен	велосипед.

ВНИМАНИЕ! Когато налягането на гумите е по-високо 
от указаното, се намалява сцеплението и има опасност от 
падане. При недостатъчно напомпана гума велосипедът 
се управлява трудно, може да се повреди джантата и 
вероятността да се спука вътрешната гума е твърде голяма.
При изкривяване на джанта вследствие на удар или 
естествено „улягане” на спиците и нипелите, трябва да 
потърсите съдействие в специализиран сервиз, в който да се 
извършат необходимите действия и настройки.

7.  ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТ

7.1. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Трябва	 да	 познавате	 актовете	 от	 местното	 законодателство	 и	
съществуването	 на	 специални	 изисквания,	 които	 са	 свързани	
с	 управлението	 на	 велосипедите.	Проверете	 дали	 съществуват	
специални	 норми	 и	 закони,	 които	 регулират	 движението	 по	
пътната	мрежа	и	регламентират	употребата	на	велосипедни	алеи.
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Проверете	 дали	 на	 мястото,	 където	 карате,	 има	 действащи	
закони,	които	регламентират	употребата	на	каска	и	превозването	
на	деца.	В	случай,	че	не	 съществуват	 закони	 за	употребата	на	
велосипеди,	 велосипедистът	 трябва	 да	 спазва	 законите,	 които	
уреждат	трафика	на	автомобилистите	или	мотоциклетистите.

• Да познавате местните закони и да ги спазвате е 
Ваше задължение и отговорност!
• Опознайте добре органите за управление на вашия 
велосипед.
• Винаги извършвайте механичен контрол за 
безопасност, преди да използвате велосипеда.
• Когато не е регламентирано в местното 
законодателство, за Вашата безопасност е препоръчително 
да носите велосипедна каска, одобрена като лично предпазно 
средство.
• Винаги носете обувки, които добре прилягат 
към краката и не се плъзгат по педала. Никога не карайте 
велосипед с боси крака или сандали.
• Носете дрехи с блестящи и лесно забележими 
цветове и внимавайте те да не попадат в движещите се части 
на велосипеда.

7.2. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ

•	 На	 пътя	 или	 на	 пистата,	 по	 които	 се	 движите,	 с	
Вас	 има	 и	 други	 хора	 -	 автомобилисти,	 пешеходци	 и	 други	
велосипедисти.	 Уважавайте	 правата	 им	 и	 бъдете	 толерантни,	
дори	ако	те	нарушават	вашите	права.
•	 Карайте	 внимателно.	 Винаги	 допускайте,	 че	 хората,	
които	 срещате	 на	 пътя,	 може	 да	 не	 Ви	 забележат,	 унесени	 от	
това,	което	правят	или	къде	отиват.
•	 Бъдете	внимателни	и	избягвайте:	превозни	средства,	
които	спират	рязко,	завиват	пред	Вас,	сменят	посоката,	тръгват	
срещу	Вас	или	Ви	приближават	отзад;	неочаквани	отваряния	на	
врати	на	автомобили,	паркирани	отстрани	на	пътя;	пешеходци,	
които	неочаквано	пресичат	пътя	и	деца,	които	играят	близо	до	
пътя.
•	 Спирайте	на	знак	„стоп”	и	на	светофарите.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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•	 Намалявайте	 скоростта	 на	 кръстовищата,	 като	 се	
оглеждате	в	двете	посоки,	преди	да	ги	пресечете.
•	 По	 възможност	 се	 движете	 по	 велосипедни	 алеи.	
Когато	 сте	 на	 пътя,	 се	 движете	 винаги	 вдясно,	 по	 посока	 на	
трафика	на	автомобили	и	възможно	най-близо	до	края	на	пътя.
•	 Избягвайте	локви,	шахти,	релси	на	влакове	и	трамваи,	
разширителни	 съединения,	 отломки	 и	 други	 препятствия.	 Те	
може	 да	 станат	 причина	 да	 загубите	 равновесие,	 да	 блокира	
колелото	или	да	загубите	контрол	над	велосипеда	по	друг	начин,	
като	предизвикате	произшествие.
•	 Не	карайте	велосипед	със	слушалки,	които	заглушават	
шумовете	на	трафика,	сирените	на	колите	за	спешна	помощ	или	
могат	да	Ви	разсеят	и	да	загубите	концентрация	за	това,	което	се	
случва	около	Вас.	Кабелите	на	слушалките	могат	да	се	заплетат	
в	 подвижните	 части	 на	 велосипеда	 и	 да	 загубите	 контрол	 над	
велосипеда.
•	 Правете	 знаци	 с	 ръка,	 когато	 завивате	 или	 искате	
да	 спрете.	 Запознайте	 се	 с	 местния	 правилник	 за	 движение	
по	 пътищата	 и	 спазвайте	 правилата.	 Не	 карайте	 на	 зиг-заг	
сред	 трафика	 и	 не	 правете	 резки	 движения,	 които	 биха	могли	
да	 изненадат	 другите	 лица,	 които	 като	 вас,	 пресичат	 пътя.	
Уважавайте	 другите	 участници	 в	 движението	 и	 давайте	
предимство.	Не	правете	акробатики,	не	се	изправяйте	на	задна	
гума	и	не	правете	скокове	с	колелото,	защото	може	да	се	нараните	
или	 да	 повредите	 велосипеда.	 Не	 карайте	 след	 употреба	 на	
алкохол	и	наркотични	вещества.
•	 Никога	 не	 превозвайте	 пътник,	 освен	 ако	 не	 става	
въпрос	 за	 малко	 дете	 при	 спазване	 на	 изискванията	 за	 каска	
и	 в	 защитено	 в	 правилно	 монтирана	 подходяща	 седалка.	 Не	
превозвайте	нищо,	което	би	могло	да	пречи	на	видимостта,	на	
пълния	контрол	над	велосипеда	или	да	се	заплете	в	подвижните	
части.	 Никога	 не	 се	 придвижвайте	 като	 се	 държите	 за	 друго	
превозно	средство.

7.3. ТЪМНИНАТА И ДЪЖДЪТ

ВНИМАНИЕ! Управлението на велосипед вечер, през 
нощта, в дъжд или когато видимостта е намалена, без 
подходяща осветителна уредба и без светлоотразители е 
опасно и може да
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предизвика инциденти със сериозни последствия.

ВНИМАНИЕ! Дъждът влошава видимостта и сцеплението 
на гумите с пътя както за тези, които карат велосипед, така 
и за тези, които управляват други превозни средства. Върху 
мокър път рискът от инциденти нараства многократно. За 
да управлявате контролируемо велосипеда по хлъзгави или 
мокри терени, трябва да карате с повишено внимание.

•	 Карането	на	велосипед	през	нощта	е	много	по-опасно,	
отколкото	през	деня	и	трябва	да	се	прави	само,	когато	е	крайно	
необходимо.	 Дори	 да	 успявате	 да	 виждате	 много	 добре	 през	
нощта,	не	може	да	бъдете	сигурни	в	способностите	на	останалите	
участници	в	движението.	Един	велосипедист	много	трудно	може	
да	бъде	забелязан	в	тъмното	или	при	лоши	условия	на	видимост	
от	 страна	 на	 автомобилните	 шофьори	 и	 пешеходците.	 Ако	 се	
налага	да	излизате	в	такива	условия,	проверете	всички	местни	
закони,	които	се	отнасят	за	нощната	употреба	на	велосипеди	и	се	
убедете,	че	ги	спазвате.
•	 В	 случай	 на	 дъжд	 гумите	 на	 велосипеда	 имат	 по-
малко	 сцепление	 с	 пътната	 настилка.	 Това	 прави	 по-трудно	
контролирането	 на	 скоростта	 и	 следователно	 е	 по-лесно	 да	
загубите	контрол	над	велосипеда.	За	да	бъдете	сигурни,	че	ще	
успеете	да	намалите	скоростта	и	да	спрете	по	безопасен	начин	
при	мокър	път,	карайте	по-бавно	и	спирайте	с	по-голям	аванс	и	
по-постепенно,	отколкото	при	нормални	условия	и	сух	път.
•	 Преди	да	излезете	с	велосипеда	вечер	или	през	нощта,	
предприемете	следните	мерки,	за	да	бъдете	по-добре	видими	от	
останалите:
-	 Убедете	 се,	 че	 Вашият	 велосипед	 е	 снабден	 със	
светлоотразители,	които	са	монтирани	в	правилна	позиция	и	са	
стабилно	закрепени.
-	 Монтирайте	на	вашия	велосипед	преден	и	заден	фар,	
които	да	са	подходящо	захранени	от	батерия	или	от	генератор,	
съгласно	изискванията	в	Правилника	за	движение	по	пътищата.
-	 Носете	 светлоотразяващи	 дрехи	 и	 принадлежности	
с	 ярки	 цветове,	 светлоотразителни	 ленти	 на	 ръцете,	 краката	 и	
каската,	мигащи	светлини	или	друг	източник	на	светлина,	който	
да	 Ви	 помага	 да	 привлечете	 вниманието	 на	 автомобилните	

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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шофьори,	на	пешеходците	и	другите	участници	в	движението.
-	 Убедете	 се,	 че	 Вашето	 облекло	 или	 какъвто	 и	 да	 е	
предмет,	 който	 превозвате	 на	 велосипеда,	 не	 закрива	 някой	
светлоотразител	или	фар.
-	 Избягвайте	 участъци	 с	 натоварено	 движение,	 тъмни	
зони	 и	 високоскоростни	 участъци.	 Карайте	 бавно.	 Избягвайте	
опасни	пътища	и	когато	е	възможно,	минавайте	по	улици,	които	
вече	познавате.

7.4. ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

Препоръчително	 е	 да	 носите	 със	 себе	 си	 следния	 комплект	 за	
извънредна	ситуация	по	време	на	път:
•	 гаечни	ключове	от	5	до	15	мм,	 които	да	ползвате	 за	
затягане	на	различни	болтове,	в	случай,	че	са	разхлабени;
•	 комплект	парчета	за	поправка	на	гуми	и	една	вътрешна	
резервна	гума;
•	 щангичка	за	гумите;
•	 помпа	за	напомпване	на	гумите;
•	 документ	за	идентификация,	за	да	може	хората,	които	
ще	Ви	помогнат	в	случай	на	инцидент,	да	знаят	кой	сте;
•	 мобилен	телефон.

Ако спукате гума:	 Демонтирайте	 повреденото	 колело	 и	
натиснете	върху	вентила	на	гумата,	за	да	изкарате
всичкия	въздух	от	вътрешната	гума.	Отделете	гумата	от	джантата.	
Ако	 краят	 на	 гумата	 окаже	 прекалено	 голямо	 съпротивление	
и	не	успявате	да	 го	повдигнете	 с	 ръце,	използвайте	 специална	
щангичка	 за	 гуми.	 Отделете	 вътрешната	 гума.	 Проверете	
внимателно	 външната	 и	 вътрешната	 повърхност	 на	 външната	
гума,	 за	 да	 откриете	 острия	 предмет,	 който	 е	 предизвикал	
щетата.	Ако	е	останал	забит	в	гумата,	трябва	да	го	отстраните.	
Ако	 гумата	 е	 срязана,	 покрийте	 среза	 от	 вътрешната	 страна	
с	 каквото	 имате	 под	 ръка	 -	 залепващи	 ленти,	 резервно	 парче	
или	парче	от	 вътрешна	 гума,	 за	да	избегнете	повреждането	на	
вътрешната	гума	от	среза.	Поправете	спуканата	вътрешна	гума	
със	залепваща	лента	или	използвайте	нова	вътрешна	гума.
Монтирайте	отново	гумата	и	вътрешната	гума,	като	започнете	с	
поставянето	на	единия	край	върху	джантата.	Внимавайте	да	не	
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защипете	вътрешната	гума	между	края	на	гумата	и	джантата	на	
колелото.
Ако	 се	 затруднявате,	 използвайте	 щангичката	 за	 гуми,	 като	
отново	внимавате	да	не	защипете	вътрешната	гума.
Натиснете	оста	на	вентила	към	вътрешността	на	гумата	за	да	сте	
сигурни,	че	е	добре	позициониран	между	двата	ръба.

Фиг.8:	Щангичка	за	гуми	

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

фиг.9
Бандажна	лента;
Капла;	
Вентил

фиг.10
1-Вътрешна	гума;
2-Външна	гума

Напомпвайте	 бавно	
вътрешната	 гума	 до	
препоръчаното	налягане,	
като	 проверявате	 дали	
краищата	 на	 гумата	

остават	 вмъкнати	 в	джантата.	Контролната	
окръжност	 на	 гумата	 и	 контура	 на	 джантата	 трябва	 да	 са	
концентрични.	 Завийте	 ръчно	 пластмасовата	 капачка	 на	
вентила,	 докато	 се	 затегне	 добре.	 Монтирайте	 колелото	 на	
велосипеда.
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ВНИМАНИЕ! Поправената вътрешна гума е начин за 
излизане от аварийна ситуация. По-голяма сигурност и 
безопасност Ви осигурява новата вътрешна гума.

Ако се скъса спица: Колело	със	скъсана	или	отпусната	спица	
е	много	по-уязвимо	от	колело	с	добре	обтегнати	спици.	Ако	по	
време	на	каране	на	колело	скъсате	спица,	трябва	да	се	върнете	
в	 къщи	 с	 много	 ниска	 скорост	 и	 много	 внимателно,	 тъй	 като	
колелото	е	по-неустойчиво	поради	скъсаната	спица,	а	могат	да	
се	скъсат	и	други	спици	и	да	го	направят	неизползваемо.
Завийте	 скъсаната	 спица	 около	 най-близката	 такава,	 за	 да	
избегнете	 случая,	 при	 който	 свободният	 край	 на	 скъсаната	
спица	се	удря	върху	колелото	или	се	заплита	между	колелото	и	
рамката.	Ако	колелото	не	се	движи,	защото	джантата	се	трие	в	
някоя	 накладка	 на	 спирачка,	 бутайте	 велосипеда	 и	 ако	 трябва,	
го	 носете	 на	 ръка.	 Обърнете	 се	 към	 специализиран	 сервиз	 и	
потърсете	квалифицирана	помощ.

8.  ПОДДРЪЖКА

•	 След	като	един	велосипед	е	използван	за	първи	път,	
всички	гайки,	болтове,	жила	и	спиците	на	колелата	претърпяват	
улягане	и	по	всяка	вероятност	ще	имат	нужда	от	регулирание.	
Дори	 ако	 всичко	 Ви	 изглежда	 наред,	 винаги	 е	 по-добре	 да	
занесете	велосипеда	при	сервизен	специалист,	за	да	го	провери	
прецизно.	Нашият	 съвет	 е	 да	 направите	 това	 след	 10	 дни	 или	
след	пробег	от	20ч-30кт.
•	 Периодично	 проверявайте	 велосипеда	 за	 разхлабени	
връзки	или	износени	 части.	Ако	 установите	 подобен	проблем,	
незабавно	се	свържете	със	сервизен	специалист.
•	 Действията	 по	 поддръжката	 и	 ремонта	 трябва	 да	
бъдат	 извършени	 в	 специализиран	 сервиз	 от	 квалифицирани	
специалисти,	 които	ще	използват	подходящи	 средства	и	ще	 се	
придържат	към	процедурите,	посочени	от	производителя.
•	 При	 необходимост	 от	 подмяна	 на	 компоненти,	
изисквайте	използването	на	подходящи	резервни	части.	Това	 е	
особенно	важно	за	компонентите,	критични	за	безопасността.
•	 Неправилното	 поддържане	 и	 регулиране	 на	
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велосипеда	 може	 да	 доведе	 до	 сериозни	 опасности	 за	 вашето	
здраве	 и	 живот.	 Препоръки на производителя след дълго 
и ангажиращо каране, ако велосипедът е бил изложен на 
въздействието на вода или пясък, след около 200 километра 
пробег или след 15 - 20 часа на употреба:

•	 Почистете	 велосипеда	 и	 внимателно	 омаслете	
веригата	 и	 зъбния	 блок,	 като	 винаги	 отстранявате	 излишното	
масло.	Смазването	трябва	да	се	направи	в	зависимост	от	климата.	
Поискайте	 от	 търговеца	 или	 специализиран	 сервиз	 да	 ви	
препоръчат	подходящи	смазващи	материали	и	препоръчителната	
честота	на	смазване.
•	 Проверявайте	 рамката,	 най-вече	 в	 зоните	 на	
съединения	 на	 тръбите,	 кормилото,	 колчето	 на	 кормилото	
и	 колчето	 на	 седлото.	 Ако	 забележите	 по	 тях	 дълбоки	
надрасквания,	 цепнатини	 или	 обезцветяване,	 това	 означава,	
че	 са	 били	 подложени	 на	 изключителни	 усилия	 вследствие	 на	
претоварване.
•	 Стиснете	 лоста	 на	 предната	 спирачка	 и	 натиснете	
велосипеда	 напред	 и	 назад.	 Ако	 не	 ви	 изглежда	 стабилен,	 се	
обърнете	към	сервизен	специалист	за	проверка	и	настройка.
•	 Ако	 накладките	 на	 спирачките	 изглеждат	 износени	
и	не	се	докосват	по	цялата	повърхност	на	джантата,	 трябва	да	
занесете	велосипеда	в	сервиз.
•	 Каплата	 е	 снабдена	 с	 околовръстен	 канал	 като	
маркировка	 за	 износването	 (фиг.	 11).	Ако	на	някои	места	 този	
канал	не	се	вижда,	каплата	трябва	да	се	смени	своевременно	в	
специализиран	сервиз.	Фиг.	11	Маркировка	за	износването
•		 Проверявайте	жилата	и	техните	капсули.	В	случай	на	
видимо	 износване,	 ръжда,	 усукване	 или	 друга	 деформация,	 се	
обърнете	 към	 специализиран	
сервиз.

 Фиг. 11	Маркировка	за	
износването

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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•		 Проверявайте	жилата	и	техните	капсули.	В	случай	на	
видимо	 износване,	 ръжда,	 усукване	 или	 друга	 деформация,	 се	
обърнете	към	специализиран	сервиз.	
•		 Повдигнете	 предното	 колело	 от	 земята	 и	 завъртете	
кормилото	от	едната	на	другата	страна.	Ако	забележите	хлабина	
или	затягане	на	лагерите,	се	обърнете	към	сервизен	специалист.
•	 Стиснете	 между	 палеца	 и	 показалеца	 всяка	 двойка	
спици	от	всяка	страна	на	колелата,	за	да	проверите	натягането.	
Ако	 има	 отпуснати,	 се	 обърнете	 към	 сервизен	 специалист	 да	
провери	опъна	на	спиците	и	центрирането	на	колелото.	
•	 Хванете	последователно	двата	педала	и	ги	натиснете	
в	 посока	 към	 централната	 ос	 на	 велосипеда	 и	 обратно.	 Ако	
забележите	хлабина	или	затягане	на	лагерите,	се	обърнете	към	
сервизен	специалист.	
•	 Проверете	 дали	 всички	 части	 и	 принадлежности	
на	 велосипеда	 са	 добре	 закрепени	 и	 ако	 откриете	 разхлабен	
елемент,	го	затегнете.

ВНИМАНИЕ! Велосипедът и неговите компоненти 
са подложени на високи натоварвания и износване. 
Материалите и механизмите реагират по различен начин на 
износването или умората от натоварване. Ако се просрочи 
проектният живот на някоя съставна част, тя може да се 
счупи неочаквано и непоправимо и да предизвика тежки 
злополуки за велосипедиста.

9.  ПОЧИСТВАНЕ И СМАЗВАНЕ

•	 Периодично	почиствайте	велосипеда	си.	Това	е	важно	
и	особенно	необходимо	след	употреба	по	неасфалтиран	път	или	
в	дъжд.
•	 Почиствайте	велосипеда	си	с	навлажнена	с	вода	кърпа	
или	гъба.	Абсолютно	е	 забранено	почистването	със	струя	вода	
под	високо	налягане.
•	 Не	използвайте	за	почистване	бензин,	силни	алкални,	
агресивни	или	абразивни	препарати.
•	 Подсушавайте	 велосипеда	 след	 почистване	 или	 в	
случай,	че	сте	карали	по	мокър	път.



33

•	 Използвайте	 смазващо	 масло,	 препоръчано	 от	
сервизен	специалист.
•	 Централното	задвижване	от	касетъчен	тип	не	изисква	
поддръжка.	Централното	задвижване	от	класически	тип	трябва	
да	бъде	разглобявано	и	смазвано	един	или	два	пъти	в	годината	в	
специализиран	сервиз.
•	 Редовното	 почистване	 предпазва	 лако-бояджийските	
покрития	и	намалява	риска	от	корозия
•	 	 Ако	 живеете	 близо	 до	 морето,	 е	 необходимо	 да	 се	
повиши	честотата	на	тези	действия.

10. СЪХРАНЕНИЕ

Когато	велосипедът	не	се	използва	дълго	време	е	препоръчително	
да	се	съхранява	в	закрито	помещение	и	окачен	така,	че	гумите	
да	не	опират	в	пода.	Не	се	препоръчва	съхранение	в	помещение	
с	 повишена	 влажност,	 на	 открито,	 при	 висока	 или	 ниска	
температура.
 
11.  ВАШИЯТ ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

Този	 велосипед	 ще	 Ви	 позволи	 да	 поддържате	 добре	 своята	
форма,	 да	 се	 придвижвате	 по	 приятен	 и	 екологичен	 начин	 и	
ефективно	да	участвате	в	опазването	на	околната	среда!
С	цел	икономично	използване	на	ресурсите,	опазване	на	околната	
среда	 и	 човешкото	 здраве	 е	 необходимо	 още	 да	 изхTвърлите	
или	 предадете	 за	 рециклиране	 или	 унищожаване	 опаковката,	
изтощените	 батерии,	 дефектирали	 части	 или	 неизползван	 вече	
велосипед	само	на	предназначените	и	обозначени	по	подходящ	
начин	места,	а	не	в	контейнери	за	смесени	битови	отпадъци.

12. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Маса на велосипеда – Указана е в етикет,  поставен на 
транспортната опаковка

Максимално натоварване на заден багажник- до 10 кг
Конкретната	стойност	е	маркирана	на	багажника.

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Максимално допустима обща маса – 120 кг 
(сума	от	масите	на	велосипед,	велосипедист	и	багаж)

Моменти на затягане
 
Стягащ	болт	на	колче	на	седалка		 18-20	Nm	
Стягащ	болт	на	колче	на	кормило		 20-22	Nm	
Болт	на	педали		 	 	 36-41	Nm
Гайки	на	задна	и	предна	главина		 23-27	Nm

Забележка: Велосипедите се доставят на пазара от 
производителя в сглобен вид - от 85 до 99 %. Посочени 
са позициите, обект на действие от потребителя, като 
последните две се отнасят за аварийни ситуации. Всички 
останали действия следва да се извършват само в 
специализиран сервиз.

Осветителна	уредба	 	 6,0V	/	0,4А	/	2,4	W
Лампа	за	преден	фар		 6,0V	/	0,1	А	/	2,4	W

13. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕЛОСИПЕДИТЕ 
СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ

За	да	участва	в	движението	по	пътища,	отворени	за	обществено	
ползване,	 всеки	 велосипед	 трябва	 да	 бъде	 в	 съответствие	
с	 изискванията	 не	 само	 на	 европейските	 стандарти,	 но	 и	 с	
тези	 от	 законодателството	 на	 държавата,	 на	 чиято	 територия	
ще	 се	 използва.	 Търговецът	 и/или	 обслужващият	 сервиз	 ще	
Ви	 съдействат	 да	 получите	 информация	 за	 наличието	 на	
специални	изисквания	и	при	необходимост	да	доокомплектовате	
велосипеда.	За територията на Р. БЪЛГАРИЯ изискванията 
са регламентирани в Закона за движението по пътищата:
изправни	 спирачки;	 звънец	 и	 да	 няма	 друг	 звуков	 сигнал;	
устройство	 за	 излъчване	 на	 бяла	 или	 жълта	 добре	 различима	
светлина	 отпред	 и	 червен	 светлоотразител	 отзад	 (допуска	 се	
поставянето	 на	 устройство	 за	 излъчване	 на	 червена	 светлина	
отзад);	бели	или	жълти	светлоотразители	или	светлоотразяващи	
елементи	отстрани	на	колелата.
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ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опаковката на 
продукта (найлон, картон, полистирол, торбички) трябва 
да държите на място, недостъпно за деца - както по време 
на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите 
рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), 
вследствие омотаване на опаковката около детето или от 
външно запушване на дихателните пътища през устата или 
носа.

ВАЖНО! Търговската гаранция, указания за условията на 
ползване, за гаранционното и извънгаранционното
сервизно обслужване се предоставят на потребителя
от търговеца при покупка на велосипед. Те трябва да 
са съобразени с действащото европейско и национално 
законодателство.

  www.maxtecbike.eu 
МАКСТЕК	 ЕООД,	 ул.	 Голямоконорско	 шосе	 №1,	 Община	

Марица,	област	Пловдив
БЪЛГАРИЯ

УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ГАРАНЦИОННА КАРТА
Предоставена от „МАКСТЕК” ЕООД,

със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община 
Марица, 

с.Царацово, ул.”Голямоконарско шосе” № 1
Управител Максим Митков Митков

Търговската	гаранция	е	валидна	за	територията	на	Република	
България.	

С	 настоящия	 документ	 	 МАКСТЕК	 ЕООД	 гарантира	 своите	
велосипеди	 	 	 за	 период	 от	 24	 (двадесет	 и	 четири)	 месеца,	 от	
датата	 на	 закупуване.	 Търговската	 гаранция	 	 се	 прилага	 само	
спрямо	регистрирания	първоначален	собственик.
Търговската	гаранция		е	валидна	в	случаите,	в	които	повредата	
е	резултат	от	скрит	дефект	в	компонентите	на	велосипеда,	който	
се	е	появил	в	определения	гаранционен	срок.	Всяка	конкретна	
повреда	се	определя	като	подлежаща	на	гаранционно	обслужване	
единствено	от	компетентния	оторизиран	сервиз	на	дружеството,	
който	 се	 помещава	 в	 с.Царацово,	 ул.”Голямо	 Конарско	 шосе”	
№1.	Извършеният	ремонт	се	описва	в	настоящата		Гаранционна	
карта.	 Лицето	 извършило	 ремонта	 	 гарантира	 с	 подписа	 си		
качеството	на	сервизната	дейност.	

При	 констатирани	 несъответствия	 потребителят	 е	 длъжен	 да	
върне	велосипеда	в	търговския	обект,	от	който	е	закупен,	заедно	
с	Гаранционната	карта	и	касова	бележка.
Гаранцията не покрива дефекти, дължащи се на           
нормалното износване на компонентите: 
•	 гуми	(вътрешни	и	външни);
•	 джанти	(свързани	със	спирачки	на	джантите),		 	
	 спици;
•	 жила,	капсули;
•	 накладки	на	спирачки;
•	 педали;
•	 ръкохватки	за	кормило;
•	 верига;
•	 фарове;
•	 бутилка	за	вода.

ГАРАНЦИОННА КАРТА
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Търговската гаранция се счита за анулирана и не може да се 
приложи в следните случаи:
•	 лошо	 поддържане	 	 и	 небрежно	 отношение	 към		
велосипеда	(съхранение	в	неподходяща	среда);
•	 не	разрешени	боядисвания	и	хромиране;
•	 монтиране	на	несъвместими	с	изделието	компоненти;
•	 ремонти,	извършени	от	неоторизирани	лица;
•	 счупвания	и	дефекти,	произтичащи	от	неправилното	
използване	на	велосипеда,	при	условия	които	не	съответстват	на	
посочените	в	Инструкцията	за	експлоатация	и	поддържане;
•	 катастрофи,	 удари	 ,	 падания	 и	 други	 форсмажорни	
обстоятелства.

Гаранцията не се признава и в случаите на:
•	 л и п с а 	 н а 	 н е о бход ими т е 	 д о кум е н т и 	 - 	 	
Гаранционната	карта	и	касова	бележка;
•	 неправилно	или	непопълнена	гаранционна	карта;

Независимо от обявената търговска гаранция и условията в 
нея, продавачът носи отговорност за липсата на съответствие 
на продукта с договора за продажба, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 и 
чл. 112-115 от ЗЗП.

Отстраняването	 на	 несъответствията	 по	 предявена	 и	
призната	 рекламация	 се	 извършва	 в	 законосъобразения	 срок	
от	 30	 календарни	 дни.	 Извършеният	 ремонт	 се	 отразява	 в	
Гаранционната	 карта.	 Ремонтираният	 велосипед	 се	 предава	 на	
потребителя;	качеството	на	извършения	ремонт	се	демонстрира	
пред	 потребителя.	 	 Подписва	 се	 двустранен	 Протокол за 
споразумение.
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ГАРАНЦИОННА КАРТА №.......................................................
НА ВЕЛОСИПЕД.................................................................

(марка	и	наименование	на	велосипеда)
РАМКА №................................................................

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВОТО:		Велосипедът	е	монтиран,	
настроен	и	годен	за	експлоатация.	Велосипедът	отговаря	на	

Европейските	изисквания	за	техническа	безопасност.

АДРЕС  И ТЕЛЕФОН НА ТЪРГОВСКИЯ
 ОБEКТ:

..............................................................................................................

..............................................................................................................
ДАТА НА ПРОДАЖБА

..............................................................................................................
ИМЕ , АДРЕС И ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

..............................................................................................................

..............................................................................................................
ПОДПИС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

.........................................................................................

АДРЕС И ТЕЛЕФОН НА СЕРВИЗНАТА БАЗА
..............................................................................................................
..............................................................................................................

		№	 Дата	 Описание	на	извършения	ремонт
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МАКСТЕК ЕООД,

shockblaze.com
www.maxtecbike.eu


