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Tärkeää: Säilytä opas 
myöhempää käyttöä 
varten
Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita 
pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita 
vuosia, on tärkeää lukea kappale 1 
ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! 
Vanhempien tulee kertoa kappaleen 1 
sisällöstä lapsille tai henkilöille, jotka eivät 
ehkä ymmärrä tätä opasta. Turvaohjeet, 
koskien esimerkiksi jalkajarruja, ovat erityisen 
tärkeät.

Tämä opas esittelee myös perushuollon 
tekemisen. Oppaassa kerrotaan myös mitkä 
huoltotoimenpiteet ovat ainoastaan jälleenmyyjän 
tehtäviä.

Tietoja CD-levystä
Oppaan mukana seuraa CD-levy, joka antaa 
kattavampaa tietoa. Tutki CD-levyn sisältö 
saadaksesi tietoja, jotka koskevat juuri sinun 
pyörääsi. Jos sinulla ei ole tietokonetta 
kotona, katso CD-levy tietokoneella koulussa, 
työpaikalla tai kirjastossa. Jos CD ei toimi, 
samat tiedot löytyvät myös meidän Internet-
sivuiltamme. Sivuston osoite on tämän oppaan 
kannessa.

Rekisteröi pyöräsi
Pyörän rekisteröinti on ainoa tieto, joka 
meillä on pyörän omistajasta. Rekisteröinti 
ja ostotodistus ovat välttämättömiä 
reklamaation tekemiseksi. Rekisteröimällä 
tietosi, me saamme tarpeelliset 
yhteystiedot uuden informaation ja ohjeiden 
lähettämiseksi. Valitse jokin seuraavista 
yksinkertaisista menettelytavoista tehdäksesi 
rekisteröinnin:
• Napsauta CD-levyllä linkkiä "Rekisteröidy". 
• Mene tämän oppaan kannessa ilmoitettuun 
internetosoitteeseen ja napsauta linkkejä. 

Valitse oman maasi sivut. Mikäli et löydä 
oman maasi sivuja, käytä USA:n sivuja. 
Sivuilta löytyy myös linkki mahdolisiin uusiin 
ohjeisiin. Jos et rekisteröi pyörääsi, käy 
internet-sivuilla säännöllisesti.

Säilytä tämä käsikirja pyörän mukana
Tämä opas on osa ostamaasi pyörää. Jos myyt 
pyörän, anna tämä opas uudelle omistajalle.

Turvasymbolien merkitys ja kieli
Tässä oppaassa kolmiolla ja huutomerkillä 
merkitty turvavaroitus ilmoittaa tilanteista, 
joissa voi syntyä vammoja. Yleisin 
vammautumisen syy on pyörällä kaatuminen. 
Kaatuminen pienelläkin nopeudella voi 
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman, 
joten vältä kaikkia tilanteita, jotka on merkitty 
harmaalla laatikolla, turvasymbolilla ja näillä 
varoitussanoilla: 

 ' HUOMIO' tarkoittaa, että vaarana on 
saada lievä tai kohtalainen vamma. 
  'VAROITUS' tarkoittaa, että että 
vaarana on saada vakava vamma tai 
kuolema.

Tämä opas täyttää seuraavat standardit:
• ANSI Z535.6
• BS 6102 : Osa 1: 1992
• CEN 14764, 14765, 14766, 14781, 14872
• CPSC CFR 1512

Jos sinulla on kysyttävää
Tämä opas koskee useita pyörämalleja 
ja varusteita, joten osa ohjeista eivät 
välttämättä koske sinun pyörääsi. Osa kuvista 
saattaa olla erilaisia kuin sinun pyöräsi.

Jos sinulla on kysymyksiä luettuasi tämän 
oppaan, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Jos 
sinulla on kysymyksiä, joihin jälleenmyyjä ei 
voi vastata, tai vikoja, joita hän ei voi korjata, 
ota meihin yhteyttä:

Vastaanottaja: Customer Service 

801 W. Madison Street 

Waterloo, Wisconsin 53594

+1-920-478-4678
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Kappale 1: Ohjeita 
turvalliseen ajoon tiellä 
ja maastossa 
Tässä kappaleessa käsitellään asioita, 
jotka sinun tulee tietää ennen pyörän 
käyttöönottoa, mukaan lukien tärkeää 
turvallisuustietoa.

Huomio mekaanisista töistä
Erikoistyökalut ja -taidot ovat tarpeen pyörän 
kokoamiseksi ja ensimmäisten säätöjen 
tekemiseksi. Vain jälleenmyyjän tulee tehdä tämä.

Väärin tehdyt mekaaniset työt vaarantavat 
turvallisuutesi
Tämä oppaan ohjeet on laadittu henkilöille, 
jotka tuntevat pyörän mekanismit ja joilla 
on oikeat työkalut. Niinkin yksinkertainen 
seikka, kuin pultin kiristäminen liikaa, voi 
ajan mittaan saada osan menemään rikki 
ja johtaa pyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

Suosittelemme, että huollatat pyörän 
jälleenmyyjällä. Oman turvallisuutesi 
vuoksi on tärkeää, että pyöräsi on huollettu 
oikein. Jälleenmyyjälläsi on vaadittava 
erikoiskoulutus ja tarvittavat tiedot. 

  VAROITUS: Kaikki muutokset 
rungolle, haarukalle tai niiden osille 
voivat vaarantaa turvallisuutesi. Osa, 
jota ei ole hyväksytty, tai virheellinen 
kokoonpano voi aiheuttaa suurta rasitusta 
pyörälle tai sen osille. Muutettu runko, 
haarukka tai komponentti voi heikentää 
pyörän hallintaa ja voit kaatua. Älä hio, 
sahaa, poraa tai irrota ylimääräisiä 
kiinnityksiä, asenna yhteensopimattomia 
haarukoita tai tee muita muutoksia. Ennen 
lisävarusteiden kiinnittämistä pyörään tai 
ennen sen osan vaihtamista on pyydettävä 
jälleenmyyjää vahvistamaan, että ne 
sopivat käyttöön ja ovat turvallisia. 

Muutokset pyörään vaarantavat 
turvallisuutesi 
Pyörän kaikki osat on valittu ja hyväksytty 
huolella. Lisävarusteiden ja varaosien 
turvallisuus ei aina ole selvää, erityisesti 
tämä koskee kiinnitysosia ja liitoksia pyörän 
muihin osiin. Tästä syystä osat on vaihdettava 
hyväksytyillä alkuperäisosilla ja laitteilla. Jos 
et ole varma, että osat on hyväksytty, kysy 
neuvoa jälleenmyyjältä. 

Asenna vain yhteensopivia lisävarusteita
Kaikki lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 
tai turvallisia, käytä vain valmistajan 
hyväksymiä lisävarusteita. Esimerkiksi 
lapsi-istuin siirtää pyörän painopisteen 
ylös ja tekee pyörästä epävakaamman. 
Vaikka jotkin lapsi-istuimet sopivat joihinkin 
pyöriimme, kysy neuvoa aina jälleenmyyjältä 
ennen muutoksen tekemistä pyörään. 
Toinen esimerkki on se, että jos rungon 
hiilikuituosaan kiinnitetään jotain, se voi 
heikentää tai vahingoittaa osaa.

Tarkasta pyöräsi
Aina korjausten jälkeen on pyörä 
tarkastettava, kuten kappaleen 1 
tarkastuslistassa "Aina ennen ajoa" on 
esitetty. 



Kappale 1: Ohjeita turvallista ajoa varten tiellä ja maastossa 2

Olosuhteet 2
Ajo-olosuhteet 1 ja lisäksi 
pehmeät hiekkatiet tai hoidetut 
polut, joissa on lievä nousuja 
ja laskuja ja joissa renkaat 
ovat aina kosketuksissa maan 
pintaan.
• Hybrid- tai DualSport -pyörät 700c 
renkailla, renkaiden leveys yli 28c, suora 
ohjaustanko
• Kaupunkipyörät: hybridi, jossa on 
lisävarusteita, kuten lokasuojat tai valot 
• Cyclocrosspyörät: lakahvat ohjaustangossa, 
770c nappularenkaat, cantilever- tai 
levyjarrut
• Maastopyörä, 24" renkaat
• Ajajan painoraja: 136 kg (300 lbs)
 24" pyörät maastopyörä: 80 kg (175 lbs)

Olosuhteet 3
Ajo-olosuhteet 1 ja 2 sekä 
lisäksi epätasaiset polut, pienet 
esteet ja tasaiset tekniset 
alueet sekä alueet, joilla renkaat 
välillä irtoavat maasta, EI hyppyihin.

Maastopyörät, joissa ei ole takajousitusta 
on suunniteltu olosuhteita 3 varten. 
Maastopyörät, joissa on lyhyt takajousitus, 
on myös tarkoitettu olosuhteisiin 3. 
• "Vakio-," "kilpa-" tai "maastopyörät", joissa on 
leveät nappulaiset 26" tai 29" renkaat
• Lyhyt takajousitus (75 mm/ 3” tai alle)
• Ajajan painoraja: 136 kg (300 lbs)

Olosuhteet 4
Ajo-olosuhteet 1, 2 ja 3, lisäksi 
vaativat tekniset alueet, 
keskikorkeat esteet ja pienet 
hypyt. 
• "Heavy duty-," "tekninen 
polku," tai "yleismaastopyörät", 
joissa on leveät 26" tai 29" nappularenkaat 
•Takajousitus, jossa keskitasoisen 
joustomatka (100 mm/4” tai alle)
• Ajajan painoraja: 136 kg (300 lbs)

Polkupyörän tyyppi ja käyttöolosuhteet 
Jokainen pyörätyyppi on suunniteltu tiettyyn 
käyttöön tai käyttöolosuhteisiin. Jos pyörään 
kohdistuu enemmän rasitusta kuin pyörän 
mallin rajoitukset sallivat, pyörä tai jokin sen 
osa voi rikkoutua.

Tämä jakso kuvaa eri pyörätyyppeille 
tarkoitettuja käyttöolosuhteita. Jos et ole 
varma, minkä tyyppinen pyörä sinulla on, ota 
yhteys jälleenmyyjään.

Lastenpyörä
Lasten ajettavaksi. Lasten ei pidä antaa ajaa 
ilman vanhempien valvontaa. 
Lasten ei pidä antaa ajaa 
lähellä rinteitä, jalkakäytävän 
reunaa, portaita, jyrkänteitä, 
uima-altaita tai alueilla, joilla 
käytetään moottoriajoneuvoja.
• Satulan maksimikorkeus 680 mm
• Yleensä pyörä, jossa on 12", 16" tai 20" 
renkaat tai lasten kolmipyörä
• Ei renkaiden pikaliitäntää navoissa
• Ajajan painoraja: 36 kg (80 lbs)

Olosuhteet 1
Ajo päällystetyllä pinnalla, jolla pyörät ovat 
koko ajan kosketuksissa maan 
pintaan. 
• Maantiepyörä, alakahvat 
ohjaustangossa
• Triathlon, aika-ajo tai 
nopeuspyörä
• Tandem
• Cruiseri, jossa leveät 26'' renkaat ja 
taaksepäin kaartuva ohjaustanko
• Sähköavusteinen pyörä (Ride+)
• Ajajan painoraja: 125 kg (275 lbs) 
Tandem: 250 kg (550 lbs)
Sähköavusteinen: 136 kg (300 lbs)
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Olosuhteet 5
Ajo-olosuhteet, 
jossa hypitään, 
ajataan suurilla 
nopeuksilla 
aggressiivisesti karkeilla alustoilla tai tehdään 
hyppyjä tasamaalla. 

Tämän tyyppinen pyöräily on vaarallista ja 
kohdistaa pyörään suurta rasitusta. Suuret 
voimat voivat rasittavat runkoa, haarukkaa ja 
muita osia vaarallisesti. Jos ajat olosuhteiden 5 
mukaisessa maastossa, sinun on turvallisuutesi 
vuoksi tarkastettava pyörä useammin sekä 
uusia varusteita ja osia useammin. Käytä 
myös vartaloa hyvin suojaavia turvavarusteita, 
kuten kasvot peittävää kypärää, suojia ja 
selkäpanssaria.
• "Freeride-," "hyppy-," tai "DH-pyörät", 
joissa on erittäin kestävä runko, haarukat ja 
komponentit
• Pitkä takajousto (178 mm /7" tai yli)
• Ajajan painoraja: 136 kg (300 lbs)

Isku voi heikentää pyörää
Jos törmäät esteeseen tai pyörääsi kohdistuu 
voimia, jotka ylittävät pyöräsi rajat, pyörä 
tai sen osat voivat hyvin todennäköisesti 
vahingoittua. Jos pyörä on vahingoittunut tai 
olet törmännyt esteeseen ja kuormitat pyörää 
uudestaan, vaurio aiemmasta törmäyksestä 
voi aiheuttaa pyörän rikkoontumisen paljon 
pienemmässä kuormituksessa.

  VAROITUS: Jos käyttösi kohdistaa 
pyörään huomattavasti enemmän 
rasitusta, kuin sille tarkoitetuissa 
käyttöolosuhteissa tapahtuu, pyörä 
tai sen osat voivat vahingoittua tai 
mennä rikki. Vahingoittunut pyörä voi 
heikentää hallintaa ja voit kaatua. Älä 
aja käyttöolosuhteissa, joissa aiheutuu 
pyörän käyttörajoituksia suurempaa 
rasitusta. Jos et ole varma pyörän 
rajoista, ota yhteys jälleenmyyjään.

Pyörä, onnettomuudet ja turvallisuus
Polkupyörä voi olla hauska väline 
kuljetukseen, ajanvietteeksi, kuntoilemiseen 
tai kilpailuun. Pyöräily voi aiheuttaa 
vaaratilanteita varsinkin, kun yrität ajaa 
kykyjesi tai pyörän kykyjen rajoilla. Pyöräilijän 
taito vaihtelee suuresti aivan kuten autoilijan 
tai hiihtäjän. Älä pyöräile tavalla, joka ylittää 
sinun kykysi.

Jokaisessa pyörässä on rajoituksia johtuen 
monista ominaisuuksista, mm.:
• Pyörän malli ja materiaali
• Pyörän huolto
• Pyörän käyttö
• Tien tai polun pinta

Pyörä ei suojaa sinua 
onnettomuustapauksessa
Pyöriä ei ole suunniteltu kestämään joka 
tilannetta. Törmäyksessä tai kolhussa pyörä 
usein vahingoittuu ja pyöräilijä kaatuu. Jos 
kaadut, pyörä ei suojaa sinua vammoilta. 
Autoissa on puskurit, turvavyöt, ilmatyynyt ja 
rutistumisalueet. Pyörissä näitä ei ole, joten 
pienikin törmäys vähäisellä nopeudella voi 
aiheuttaa vammoja tai kuoleman. 

Ajattele turvallisuuttasi
Ajattele aina turvallisuuttasi ja vältä aivan 
ilmeisiä vaaratilanteita. Kaikki vaaratilanteet 
eivät ole ilmeisiä, osa niistä on nostettu esiin 
tässä oppaassa – lue ainakin kappale 1 ennen 
pyöräilyä.

Monet riskialttiit temput ja hypyt, joita näkyy 
lehdissä ja videoissa ovat hyvin vaarallisia; 
myös taitavat urheilijat saavat vakavia 
vammoja kaatuessaan (ja hehän kaatuvat).
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Ennen ensimmäistä ajoa
Varmista, että pyörä on oikean kokoinen
Jälleenmyyjäsi auttaa sinua löytämään 
pyörän, joka vastaa vartalosi mittoja. Väliä 
pitää olla ainakin 25 mm (1”) yläputken ja 
sinun itsesi välillä, kun seisot pyöräsi päällä 
(kuva 1). Maastopyörille me suosittelemme 
50-75 mm (2-3”) välystä. 

Voit säätää satulaa ja ohjaustankoa 
ajomukavuuden ja -tehon parantamiseksi. 
Ennen säätöä, lue Varoituksia mekaanisesta 
toiminnasta ja katso kappaletta 3.

jarrutustehoa, ota yhteys jälleenmyyjääsi 
jarrujen säätämiseksi tai muiden 
jarruvaihtoehtojen löytämiseksi pyörääsi. 

Kappale 1: Ohjeita turvallista ajoa varten tiellä ja maastossa 

  VAROITUS: Jos et käytä jarruja 
oikein tai käytät liikaa voimaa 
etujarrussa, jarrut voivat aiheuttaa 
hallinnan menetyksen ja voit kaatua. 
Harjoittelee oikeaa jarrutusta, kuten 
tässä oppaassa on selitetty. 

Estä varpaiden kontakti etupyörän kanssa
Joissain moderneissa suorituskykyisissä 
pyörissä, erityisesti pienemmissä kooissa, 
käytetään lyhyttä akseliväliä, ja etupyörä 
on lähellä polkimia. Kun ohjaustankoa 
käännetään ajettaessa hyvin hitaalla 
nopeudella, jalka tai varvaskiinnikkeet voivat 
koskettaa etupyörään tai lokasuojaan (kuva 
2). Keskitasoisella nopeudella ohjaustanko 
ei käänny niin paljon, että kontakti olisi 
mahdollista. Älä polje samalla kun käännät 
ohjaustankoa ajaessasi hitaasti.

Kontaktin mahdollisuuteen vaikuttaa jalkasi 
koko, poljinvipujen pituus, renkaiden koko 
ja valitsemasi polkimet. Jos vaihdat jonkin 
näistä komponenteista, välimatka muuttuu. 

  VAROITUS: Jos jalkasi tai 
varvassuojasi koskettaa etupyörää tai 
lokasuojaa, se voi heikentää hallintaa ja 
voit kaatua. Älä polje samalla kun 
käännyt ajaessasi hitaasti.

KUVA 1:
Minimiväli seistäessä 
A = 25 mm (1”) 
useimmille pyörille
50-75 mm (2-3”) 
maastopyörille

KUVA 2:
Varpaiden osuminen 
pyörään

Tiedä miten polkupyöräsi toimii
Jos polkupyörän ominaisuuksia käytetään 
väärin, ne voivat heikentää pyörän hallintaa. 
Ennen kuin ajat pyörää kovaa tai ajat vaikeissa 
olosuhteissa, sinun on tunnettava pyörän 
mekanismien toimintatapa ja teho, erityisesti 
tämä koskee jarruja ja ohjauksen osia. 
Esimerkiksi aerodynaamiset ohjaustangot 
voivat vaikeuttaa pyörän ohjausta ja jarrutusta. 
Harjoittele pyörän käyttöä pienellä nopeudella 
tasaisella ja tyhjällä paikoitusalueella. 
Harjoittele uudestaan aina, kun pyörään on 
tehty muutoksia.

Jos pyörä ei toimi oikein tai tarvitset eri osia 
pyörän käyttämiseksi turvallisesti, ota yhteys 
jälleenmyyjäsi. 

Opettele tuntemaan jarrujen teho
Pyörän jarrujen teho vaihtelee 
käyttöolosuhteiden mukaan. Jos pyöräsi 
tarvitsee enemmän – tai vähemmän – 

A
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Varo teräviä kohtia, liikkuvia osia, kuumia tai 
nipistäviä kohtia
Jotkin pyörän osat voivat aiheuttaa vammoja, 
jos niitä käsitellään varomattomasti. Teräviin 
osiin kuuluvat rattaiden hampaat ja jotkin 
polkimet. Jarrut ja niiden osat kuumenevat. 
Liikkuvat osat voivat aiheuttaa haavoja ihoon 
ja jopa rikkoa luita. Kiinnitimet ja muut osat 
voivat aiheuttaa nipistyksiä.

Jos rungossa tai haarukassa on ongelma, älä 
aja pyörälläsi 
Rungon aiheuttamat ongelmat eivät ole 
yleisiä, mutta esimerkiksi jotkin ajajat voivat 
kokea joidenkin osien tärinää tai heilumista 
tietyissä nopeuksissa. Jos huomaat tärinää tai 
muita ongelmia, hidasta vauhtiasi välittömästi 
ja lopeta ajo. Vie pyörä tarkastettavaksi ja 
huollettavaksi jälleenmyyjälle.

Aina iskun jälkeen koko pyörä on 
tarkastettava. Kyse on voimakkaasta iskusta, 
kun putoat pyörän selästä. Voimakkaassa 
iskussa pyörä tai jokin sen osa usein 
vaurioituu. Pieni isku, jossa törmäät 
esteeseen, mutta et putoa pyörän selästä, 
voi vahingoittaa pyörää. Jos pyörä käyttäytyy 
epätavallisesti tai siitä kuuluu ylimääräistä 
ääntä, lopeta ajo heti ja etsi vika. Korjaa 
vika tai vie pyörä jälleenmyyjälle huoltoon. 
Tarkasta pyörä aina perusteellisesti ennen 
kuin jatkat ajamista. 

  VAROITUS: Rungon tai haarukan vika 
voi heikentää hallintaa ja voit kaatua. Jos 
pyörä viipottaa tai siinä on jokin muu vika, 
hidasta ajoa heti. Vie pyörä 
tarkastettavaksi ja huollettavaksi 
jälleenmyyjälle.

  VAROITUS: Kuten monet muutkin 
mekaaniset laitteet kohdalla on 
pyöräsikin alttiina kulumiselle ja 
rasitukselle. Eri materiaalit ja 
komponentit reagoivat kulumiseen ja 
rasitukseen eri tavoin. Jos jonkin pyörän 
osan (mukaan lukien rungon haarukan ja 
niiden osien) käyttöikä on ylitetty, osa 
voi hajota äkkiä ja voit menettää pyöräsi 
hallinnan ja kaatua. Kaikki murtumat, 
naarmut ja värin muutokset 
voimakkaasti rasitetulla alueella 
ilmoittavat, että osan käyttöikä on 
saavutettu ja osa on vaihdettava.

Pyöräsi ja sen osien käyttöikä 
Pyörät eivät ole tuhoutumattomia, eivätkä 
niiden osat kestä ikuisesti. Jos pyörän 
käyttö lisää siihen kohdistuvia voimia 
vaativan ajon tai pitkien ajomatkojen 
vuoksi, sinun täytyy vaihtaa pyörä tai sen 
osat useammin kuin ajajien, jotka ajavat 
vähemmän tai tasaisemmin ja varovaisemmin. 

Ole varovainen ajaessasi aerodynaamisella 
ohjaustangolla
Kun ajat kyynärvarret tai kyynärpäät 
aerodynaamiselle ohjaustangolla pyörää ei 
ole helppo pysäyttää tai ohjata nopeasti. 
Sinun on siirrettävä käsiä, jotta yletyt 
jarruvipuihin. Kun tarvitset enemmän 
hallintaa ohjaukseen tai jarrutukseen, vaihda 
asentoa siten, että kätesi ovat jarruvipujen 
lähellä etkä enää nojaa ohajustankoon.

Speed Concept-malleissa haarukka ja 
runko liittyvät erittäin tarkasti yhteen, jotta 
aerodynaaminen vastus vähenee. Vältä 
aerodynaamisen ohjaustangon kääntämistä 
ääriasentoon – haarukka ja runko voivat joutua 
kosketuksiin ja aiheuttaa vahinkoa pintaan.

Osan turvalllinen käyttöikä riippuu sen 
materiaaleista, käytöstä, huollosta, ajajan 
painosta, ajonopeudesta, maastosta ja 
ympäristöstä (kosteus, suolapitoisuus, 
lämpötila, jne.) – täsmällistä aikataulua 
osien vaihtoon ei siis voi antaa. Jos et ole 
varma, pitäisikö sinun vaihtaa osa, ota yhteys 
jälleenmyyjäsi.

Jossain tapauksissa kevyempi runko tai osa 
kestää pidempään kuin raskaampi. Mutta 
parempi huolto, useammin tehtävät tarkastukset 
ja vaihdot ovat tarpeen käytettäessä kevyitä ja 
suorituskykyisiä pyöriä ja osia. 
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Aina ennen ajoa: 
Tarkastuslista
Seuraava tarkastuslista esittelee kriittiset 
tarkasteevat alueet. Jos pyörässä on 
hiilikuiturunko, -haarukka tai muita 
hiilikuituosia, lue hiilikuitua koskevat 
erityistiedot sivulla 9. Jos jokin pyöräsi osa ei 
toimi oikein, käytä tämän käsikirjan ohjeita 
korjataksesi pyörä tai vie se jälleenmyyjälle 
huoltoon. Älä aja pyörällä, jos jokin sen osa on 
vahingoittunut, vaan vaihda osa.  

Tämä ei ole täydellinen huolto-ohjelma. 

  VAROITUS: Jos pyörä ei toimi 
kunnolla, se voi heikentää hallintaa ja 
voit kaatua. Tarkasta pyörä kokonaan 
aina ennen ajoa äläkä aja pyörää, ennen 
kuin vika on korjattu. 

   Tarkasta runko ja haarukka
Aina ennen ajoa on tarkastettava runko ja 
haarukka rasituksen aiheuttaman väsymisen 
havaitsemiseksi:
• Lommoja • Halkeamia
• Naarmuja • Vääntymiä
• Värinmuutoksia  • Epätavallisia ääniä

   Tarkasta ohjaustanko ja ohjainkannatin
Varmista, että ohjainkannatin on samassa 
linjassa etupyörän kanssa ja kunnolla kiinni 
haarukassa ja ohjaustangossa. Kiinnityksen 
tarkastamiseksi sinun on yritettävä kääntää 
ohjaustankoa samalla kun pidät etupyörää 
tukevasti jalkojesi välissä (kuva 3). 
Ohjaustangon ei pidä liikkua tai olla löysällä. 
Varmista, että vaijerit ovat vapaita, eivätkä ne 
tartu kiinni, kun käännät ohjaustankoa.

Ohjaustangon avoin pää voi viiltää 
kaatumisen yhteydessä. Varmista, että 
ohjaustangon päät on peitetty tai tulpat 
ovat kunnolla paikoillaan ohjaustangon 
molemmissa päissä. 

KUVA 3:
Käyttötesti 
ohjaustangolle ja 
kannattimelle

  VAROITUS: Jos pyörän 
kiinnityslaitetta ei ole säädetty ja 
kiinnitetty oikein, pyörä voi löystyä tai 
irrota, mikä heikentää hallintaa ja voit 
kaatua. Seuraa ohjeita kappaleessa 3 
varmistaaksesi, että pyörät on 
kiinnitetty oikein ennen ajoa.

   Tarkasta pyörät
Tarkasta rengaspaine. Täytä renkaat 
oikealla paineella, jota suositellaan renkaan 
sivuseinämässä. 

Varmista, että pyörät ovat suorassa. Pyöritä 
rengasta ja tarkasta vanne, kun se kulkee 
jarrupalojen tai rungon läpi. Vanne ei saa 
huojua ylös tai alas tai sivuille.

Varmista, että pyörät on kiinnitetty kunnolla. 
Nosta pyörää ja anna renkaalle napakka 
isku (kuva 4). Pyörä ei saa irrota, löystyä tai 
liikkua sivulta toiselle. 

Pyörässä voidaan käyttää yhtä tai useampaa 
järjestelmää pyörien kiinnittämiseksi runkoon: 
kierteellä varustettuja akselimuttereita, 
vipukäyttöistä pika-lukitusmekanismia 
(kuva 5) tai läpiakselia. Katso kappaleesta 3 
ohjeita säätöjen tekemiseksi ja pyörän 
kiinnitystavan varmistamiseksi.
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   Tarkasta jarrut
Käytä tarkastusohjeita pyöräsi jarrujen 
tyypille:
• Vannejarru
• Levyjarrut
• Sisäinen napajarru
• Jalkajarru

KUVA 4:
Testaa löysyys

KUVA 5:
Pyörän pika-lukitus
1. Säätömutteri
2. Vipu

KUVA 6:
Jarrupalan kohdistus
1. Jarrupala oikealla 
kohdalla vanteen pintaan 
nähden
2. Palan ja vanteen tulisi 
olla samansuuntaiset  
1-2 mm välyksellä
3. Vanteen 
pyörimissuunta
4. 0,5 - 1,0 mm auraus

  VAROITUS: Vahingoittunut tai väärin 
säädetty jarrujärjestelmä voi heikentää 
pyörän hallintaa ja voit kaatua. Tarkasta 
jarrut perusteellisesti aina ennen ajoa. Jos 
jarrut eivät toimi kunnolla, pyörällä ei saa 
ajaa. Säädä jarrut tai vie pyörä 
jälleenmyyjälle huoltoon.

Vannejarru: vaijeri yhdistää jarruvivun 
jarruun. Vipu saa jarrupalat painamaan 
vannetta. 
Kun painat vipua, varmista, että jarrut liikkuvat 
vapaasti ja pysäyttävät pyörän. Jos vivun voi 
painaa ohjaustankoon saakka, jarrut ovat 
liian löysällä. Jarrupalojen tulee olla suorassa 
linjassa vanteen pinnalla (kuva 6). Kun jarruja 
ei paineta, jarrupalojen tulee olla 1 - 2 mm 

  HUOMAA: Levyjarrut ja levy voivat 
kuumeta käytön aikana ja polttaa ihoa. 
Levyn reunat voivat olla teräviä ja leikata 
ihoa. Älä koske levyyn tai levyjarrun, kun se 
on kuuma tai levy pyörii.

päässä vanteesta. Jos jarrupalat ovat liian 
lähellä vannetta, jarrut ovat liian tiukalla. 

Levyjarrut: vaijeri tai hydrauliletku 
yhdistää jarruvivun jarruun. Vipu saa jarrut 
kohdistamaan painetta levyyn, joka on 
kiinnitetty pyörän napaan. 

Kun painat vipua, varmista, että jarrut liikkuvat 
vapaasti ja pysäyttävät pyörän. Jos vivun voi 
painaa ohjaustankoon saakka, jarrut ovat liian 
löysällä. Kun jarruja ei paineta, jarrupalojen 
tulee olla 0,25-0,75 mm:n päässä levystä. Jos 
palat ovat liian lähellä levyä, jarrut eivät ole 
oikeassa linjassa tai ne ovat liian kireällä. 

Sisäinen napajarru: vaijeri yhdistää 
jarruvivun navan mekanismiin.

  VAROITUS: Sisäiset napajarrut 
voivat kuumeta käytön aikana ja polttaa 
ihoa. Älä koske napaan tai 
jäähdytysripoihin, kun ne ovat kuumia.

Jos vivun täytyy liikkua enemmän kuin 15 
mm (5/8") pyörän pysäyttämiseksi, jarrut 
ovat liian löysällä. Jos alle 7 mm:n vivun liike 
pysäyttää pyörän, jarrut ovat liian kireällä.

1 2

1

2

3 4
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Jalkajarrut: jarrutus tapahtuu polkemalla 
taaksepäin. 
Jarrujen tulee vaikuttaa, ennen kuin polkimen 
vivut pyörivät 60 astetta (1/6 kierros). 
Ketjut käyttävät jarruja, joten varmista, että 
ketjuissa on oikea kireys, jotta ne eivät putoa 
paikoiltaan. Ketjujen pystyliikkeen tulee olla 
6-12 mm (1/4 - 1/2") (kuva 7). 

   Tarkasta valot ja heijastimet
Varmista, että heijastimet ovat puhtaita ja 
oikeassa asennossa.

Varmista, että valot toimivat oikein ja 
paristoissa on latausta. Jos valot toimivat 
dynamolla, varmista, että dynamo on 
asennettu oikein eikä liiku.

Joillain mailla, alueilla tai hallituksilla 
on erityisiä valoja koskevia määräyksiä, 
esimerkiksi valon väriä tai tyyppiä. Tarkasta 
asia, ennen kuin pyöräilet pimeällä.

  VAROITUS: Muiden ihmisten voi olla 
vaikea nähdä sinua ja pyörääsi, jos siinä 
ei ole oikeanlaisia valoja ja heijastimia, 
etkä ehkä itsekään näe hyvin muita. Jos 
et näe itse tai muut eivät voi nähdä 
sinua, sinulle voi sattua onnettomuus. 
Hämärässä ja pimeällä on käytettävä 
etu- ja takavaloja sekä heijastimia. 

KUVA 7:
Ketjujen kireystesti

   Tarkasta satula ja satulatolppa
Varmista, että satula on kiinnitetty kunnolla. 
Koeta kääntää satulaa ja satulatolppaa 
rungossa ja koeta siirtää satulan etuosaa ylös 
ja alas. Satula ei saa liikkua tai olla löysällä. 

   Tarkasta jousitus
Säädä käyttämäsi jousitus ja varmista, että 
mitään jousituksen osaa ei voi painaa täysin 
pohjaan. 
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Hiilikuitukomposiitti
Suhteessa painoon hiilikuitu on vahvempaa 
kuin teräs tai alumiini. Tämä ominaisuus on 
tehnyt siitä hyvin suositun pyöräilijöiden 
keskuudessa. 

Kestävyydestään huolimatta hiilikuitu voi 
rasittua liikaa (vahingoittua tai mennä rikki) 
iskun, törmäyksen tai virheellisen käsittelyn 
takia. Lisäksi se käyttäytyy eri lailla liiallisessa 
rasituksessa. Liian runsaasti rasitettu metalliosa 
taipuu tai vääntyy ennen murtumista, ja tämä 
osoittaa kuormituksen määrän (kuva 8). 
Ylikuormitettu hiilikuituosa ei taivu tai väänny, 
joten vahingoittunut hiilikuituosa (jonka 
kestävyys on heikentynyt vaurion vuoksi) voi 
näyttää normaalilta – myös kun sama rasitus on 
vääntänyt metalliosaa. Mutta kun rasitus ylittää 
híilikuidun kestävyyden, hiilikuitu ei taivu, vaan 
se murtuu (kuva 8). 

Tarkista mahdolliset pintaviat.
1.  Puhdista osa kunnolla kostealla kankaalla.
2.  Etsi mahdollisia ongelmia:
 • Naarmuja tai kolhuja
 • Värinmuutoksia
 • Halkeamia
 • Irrallisia kuituja
 • Muita pintavikoja

Tarkasta, onko jäykkyys muuttunut (joustotesti)
Älä aja vaan käytä osaa normaalilla tavalla 
samalla, kun joku tarkastaa huolella, liikkuuko 
osa epätavallisella tavalla tai aiheuttaako 
se melua. Istu esimerkiksi satulalla samalla, 
kun joku katsoo, taipuuko satulatolppa 
epätavallisella tavalla. Liiallinen taipuminen 
voi olla merkki mahdollisesta ongelmasta.

Laminoinnin irtoamistesti (naputustesti)
Omistajan käsikirjan CD-levyllä oleva filmi 
(myös Internet-sivuillamme) esittelee 
naputustestin. 

1.  Puhdista osa kunnolla kostealla kankaalla.
2.  Naputa kolikolla jotain kohtaa mahdollisen 

vaurion läheltä. 
3.  Kuuntele tarkasti, onko äänessä mahdollisia 

muutoksia. Naputa kohtaa, joka on hyvässä 
kunnossa (tai käytä osaa, joka on melkein 
samanlainen). Vertaile ääntä. Jos kuulet jotain 
epätavallista, esimerkiksi onton tai vaimean 
äänen, se on voi olla merkki on ongelmasta.

  VAROITUS: Hiilikuitu voi kätkeä 
törmäyksen tai kolarin aiheuttamat 
vauriot. Aiemmin vahingoittunut 
hiilikuituosa voi murtua yllättäen ja 
aiheuttaa vakavan onnettomuuden tai 
kuoleman. Jos epäilet, että pyöräsi on 
saanut iskun tai törmännyt johonkin 
esteeseen, lopeta ajo heti. Tarkasta osa 
ennen ajoa tai vie pyörä jälleenmyyjän 
luo huollettavaksi. 

KUVA 8:
Ylikuormitettuja 
haarukoita:
• Vasen: metallihaarukka 
taipunut ylikuormituksen 
vuoksi
• Oikea: hiilikuituhaarukka 
kesti paljon suurempaa 
kuormaa, mutta murtui 
ylikuormituksen vuoksi

Hiilikuitutestit
Tämä jakso kuvaa, miten tarkastat 
hiilikuituosat.  

Onnettomudesssa tai iskussa, joka ei murra 
hiilikuitua, hiilikuidussa voi olla sisäisiä 
tai piileviä vaurioita, vaikka osa näyttää 
normaalilta. Jos näin käy, lue tarkasti nämä 
ohjeet ja tarkasta hiilikuitu. Nämä testit eivät 
ole lopulĺisen varmoja: Jos et ole varma, että 
osa on turvallinen, vaihda se. 

Hiilikuitu voi vahingoittua varomattoman 
mekaanisen työn takia. Lue Varoituksia 
mekaanisesta työstä sivulla 1.

Me tarjoamme edullisen kanta-asiakasvaihto-
ohjelman. Jos vahingoitat hiilikuitupyörääsi 
tai sen osaa, käy jälleenmyyjän luona 
hankkimassa lisätietoja tästä ohjelmasta.
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Turvallisen ajon säännöt

Opettele tuntemaan paikalliset 
pyöräilyä koskevat määräykset ja 
noudata niitä.
Useimmissa maissa ja useimmilla alueilla 
on erityisiä pyöräilyä koskevia määräyksiä. 
Noudata niitä. Esimerkiksi valojen ja 
heijastimien pakollisuus vaihtelee alueelta 
toiselle. Jotta tietäisit, mikä on pakollista, 
ota yhteys paikalliseen pyöräilykerhoon tai 
tieliikenneministeriöön tai -viranomaisiin (tai 
vastaavaan elimeen). 

Tässä muutamia tärkeimpiä sääntöjä: 
• Käytä oikeita käsimerkkejä. 
• Ajakaa jonossa peräkkäin, kun ajat 
useamman pyöräilijän kanssa yhdessä. 
• Aja tien oikealla puolella, älä aja liikennettä 
vastaan. 
• Aja ennakoivasti, ole valmis kaikkiin 
tilanteisiin. 

Varo autoja, jalankulkijoita ja muita 
esteitä
Pyöräilijää on vaikea nähdä ja monet ihmiset 
eivät tunne pyöräilijöiden oikeuksia ja 
erityispiirteitä. 

Jos auto tulee yllättäen kaistallesi, jalankulkija 
astuu eteesi tai joku avaa paikoitetun 
auton oven, voit joutua onnettomuuteen. 
Kiinnitä pyörääsi torvi tai kello ja käytä sitä 
ilmoittamaan muille, että olet lähellä. 

Varo kuoppia, vesirännejä, pehmeitä tai 
syviä pientareita ja muita vastaavia kohteita, 
jotka voivat aiheuttaa heittelehtimistä tai 

liukumista. Kun ajat kiskojen tai vesirännien 
poikki, aja varovasti 90°:n kulmassa (kuva 9). 
Jos olet epävarma pinnan ominaisuuksista, 
taluta pyörääsi. 

Käytä kypärää ja pyöräilyasusteita 
Käytä kypärää, joka täyttää CPSC- tai CE-
turvastandardit (kuva 10), se voi vähentää 
vammoja tai ehkäistä ne. Ota kypärä pois, kun 
et ole pyörän päällä, sillä jos kypärä tarttuu 
kiinni, voit tukehtua.

Käytä pyöräilyasusteita ja -kenkiä, suojalaseja 
ja käsineitä. Käytä vaaleita, kirkkaita ja 
heijastavia vaatteita, jotta sinut on helpompi 
huomata, erityisesti pimeällä. Älä käytä löysiä 
vaatteita, ne voivat jäädä kiinni ketjuihin tai 
pyöriin. 

KUVA 9:
Aja kiskojen yli 90°:n 
kulmassa

KUVA 10:
Pidä pyöräilykypärää 
ajaessasi

Aja turvallisesti sateessa ja tuulessa
Sateella jarrujen pysäytysteho heikkenee.  
Vaikka jarrut on säädetty ja huollettu oikein, 
jarruvipua on painettava voimakkaammin ja 
pysäytysmatka pitenee sateella. 

Sateella pito heikkenee. Tienpinta voi olla 
liukas ja tavallisetkin asiat voivat muuttua 
vaarallisiksi, kuten märät lehdet, maalatut 
tiemerkinnät ja viemärikannet. Kun märät 
pinnat jäätyvät, pito heikkenee edelleen. 

Huonolla säällä on muitakin vaikutuksia 
pyöräilyyn. Märät renkaat voivat haitata 
dynamon toimintaa (generaattorivalo). 
Voimakas tuuli voi saada pyörän 
heittelehtimään, erityisesti, jos vanteet ovat 
korkeat tai syvät.

45

90
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Lapsille nopeusraja on pienempi. Tämä 
pätee erityisesti pyöriin, jotka on varustettu 
apupyörillä. 

  VAROITUS: Apupyörät estävät 
pyörän normaalin kallistamisen 
ajettaessa kaarteessa. Jos lapsi kääntyy 
liian nopeasti, pyörä voi kaatua. 
Apupyörien kanssa lapsen ei pidä antaa 
ajaa nopeasti tai kääntyä äkkinäisesti.

Varmista, että muut voivat nähdä sinut 
Pyörässä on useita heijastimia. Varmista, 
että heijastimet ovat puhtaita ja oikeassa 
asennossa. Ne eivät kuitenkaan paranna 
näkyvyyttä, ellei niihin kohdistu valoa. 
Heijastimet eivät paranna omaa näkemistäsi, 
mutta hyvät pyörän valot tekevät sen. 

Jos ajat hämärässä, yöllä tai huonoissa 
valaistusolosuhteissa, ota yhteys 
jälleenmyyjääsi hankkiaksesi välineitä tai 
materiaalia, jotka auttavat sinun on näkemistäsi 
ja täyttävät paikalliset määräykset.

  VAROITUS: Kun ajat huonoissa 
valaistusolosuhteissa, kuten sumussa, 
hämärässä tai yöllä, voi olla vaikea 
nähdä, mikä voi aiheuttaa törmäyksen. 
Käytä etu- ja takavaloa, kun ajat 
olosuhteissa, joissa on vähän valoa tai 
muuten huono näkyvyys. 

Pidä turvallisuus mielessäsi, kun ajat
Voit välttää monet pyöräilyonnettomuudet, 
jos käytät tervettä järkeä ja ajattelet 
turvallisuutta. Tässä on joitain esimerkkejä:
• Tarkasta pyörä aina ennen ajoa. 
• Älä aja ilman käsiä.
• Älä aja, jos ohjaustankoon tai pyörän muihin 
osiin on kiinnitetty roikkuvia esineitä.
• Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena tai 
jos käytät unettavia lääkkeitä.
• Älä aja “tarakalta”. Useimmat pyörät on 
tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle. 
• Älä aja varomattomasti. Aja olosuhteissa, 
jotka vastaavat pyörän tyyppiä.
• Aja varovasti maastossa. Aja vain poluilla. 
Älä aja kivien, oksien tai kuoppien yli. 
Hidasta, kun lähestyt alamäkeä, laske 
painopisteettä alas ja taaksepäin, käytä 
takajarrua enemmän kuin etujarrua.

• Älä aja isoissa ryhmissä. Isossa ryhmässä 
joudut ajamaan lähellä muita. Läheisyys voi 
haitata näkyvyttä, et ehkä näe tien vaaroja 
ja sinulla on vähemmän aikaa reagoida 
näkemiisi vaaroihin. Kun toinen ajaja on 
lähellä, nopea suunnan tai nopeuden muutos 
voi saada sinut menettämään pyöräsi 
hallinnan. Isot pyöräilijäryhmät voivat 
aiheuttaa muille tienkäyttäjille ongelmia. 
• Älä aja liian kovaa. Suuri nopeus aiheuttaa 
suurempia riskejä. Suurella nopeudella on 
vaarana, että pyörät liukuvat tai pieni töyssy 
aiheuttaa rungolle ja haarukalle iskun. Suuri 
nopeus aiheuttaa suuria voimia törmäyksessä. 
Hallitse aina pyörääsi kaikissa tilanteissa. 

  VAROITUS: Sade tai huono sää voi 
tehdä pyörän hallitsemisen vaikeaksi. 
Hidasta ja ole erityisen varovainen tai 
käytä muita liikennevälineitä. 

  VAROITUS: Sinä lisäät 
loukkaantumisvaaraa ajaessasi pyörää 
virheellisesti: 
•	Hyppäät pyörälläsi
•	Ajat oksien, roskien tai muiden 

esteiden yli 
•	Teet pyörätemppuja
•	Ajat vaikeassa maastossa 
•	Ajat kovaa kilpaillen tai alamäkeä 
•	Ajat epätavalliseen tyyliin

Nämä ovat esimerkkejä virheellisestä 
käytöstä, joka lisää pyörän osiin 
kohdistuvaa rasitusta. Voimakas rasitus 
voi aiheuttaa rungon tai sen osan 
hajoamisen ja lisää vammautumisen 
vaaraa. Vammautumisriskin 
vähentämiseksi pyörää on ajettava 
oikein. 
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Monet uudet jarrumallit ovat hyvin 
tehokkaita, ne on tehty pysäyttämään pyörä 
kosteissa tai mutaisissa olosuhteissa. Jos 
jarrut ovat liian tehokkaita, vie pyöräsi 
jälleenmyyjän luo jarrujärjestelmän 
säätämiseksi tai vaihtamiseksi. 

Vaihda oikein
Voit valita vaihdeyhdistelmän, joka sopii 
parhaiten olosuhteisiin ja jonka avulla voit 
polkea tasaiseen tahtiin. Vaihteistoja on 
kahta tyyppiä: ulkoisia vaihtajalla toimivia, ja 
sisäisiä. 

Vaihtaminen vaihtajan avulla
Vasen vaihdevipu ohjaa etuvaihtajaa ja 
oikea vipu takavaihtajaa. Käytä vain yhtä 
vipua kerrallaan. Vaihda vaihteita vain, kun 
polkimet ja ketju liikkuvat eteenpäin. Älä 
vaihda vaihteita, kun ajat töyssyjen yli, ketju 
voi hypätä vaihteelta pois tai pudota. 

Kun vaihdat vaihteita, vähennä poljinten 
voimaa. Löysä jännitys auttaa ketjua 
vaihtamaan vaihdetta nopeasti ja tasaisesti. Se 
vähentää ketjun ja vaihteen kulumista ja estää 
ketjujen, vaihtajien ja ketjunlenkkien venymistä.

Älä aja siten, että ketju on “ristikkäisessä” 
asennossa. Jos vaihdat ketjua siten, että 
se kulkee suurimmalta hammaspyörältä 
suurimmalle (tai pienimmältä hammaspyörältä 
pienimmälle), ketju joutuu äärimmäiseen 
kulmaan. Tämä kulma aiheuttaa sen, että ketju 
ja vaihteet toimivat vaikeasti ja se aiheuttaa 
osien nopeaa kulumista.

Uusissa vaihteistojärjestelmissä vaihdevivun 
liike asemasta toiseen (tai vaihdevivun liike 
"vaihtoasentoon") saa ketjun vaihtamaan 
vaihdetta nopeasti.

Pyörissä, joissa on Shimano STI 
-maantievaihdevivut ja kolme ketjupyörää, 
etuvaihteiden vaihto käy helpommin, jos 
"pitelet" vipua hetken ennen vasemman 
vaihdevivun päästämistä. Tämä on tärkeää, 
kun vaihdat vaihdetta pieneltä ketjypyörältä 
keskimmäiselle ketjupyörälle. 

VAROITUS: Jos etupyörään 
kohdistetaan liikaa tai liian nopeasti 
voimaa, takapyörä voi nousta ilmaan tai 
etupyörä voi luistaa altasi. Tämä voi 
heikentää hallintaa ja voit kaatua. 
Käytä molempia jarruja yhtä aikaa ja 
siirry pyörällä taaksepäin. 

KUVA 11:
Älä käytä liikaa etujarrua, 
sillä takapyörä voi nousta 
ilman ja voit menettää 
hallinnan. 

Ajo-ohjeita

Käytä jarruja varovasti
Pidä ajaessasi aina turvallinen etäisyys 
muihin ajoneuvoihin tai esteisiin, käytä 
jarrujasi. Säätele välimatkaa ja jarrutustehoa 
ajo-olosuhteiden mukaan. 

Jos pyörässäsi on jalkajarru, jota käytetään 
polkimilla, paina jarruja polkemalla 
taaksepäin. Jotta teho olisi mahdollisimman 
suuri, poljinkampien tulee olla vaakasuorassa, 
kun painat jarrua. Poljin pyörii taaksepäin, 
ennen kuin jarru alkaa toimia, joten jarrua on 
alettava painaa hieman ennen tätä asentoa. 

Jos pyörässä on kaksi käsijarrua, käytä niitä 
molempia yhtä aikaa. Jos käytät liikaa tai 
väärin etupyörän jarrua, takapyörä voi nousta 
ilmaan ja heikentää pyörän hallintaa (kuva 11). 

Pyörät on valmistettu siten, että vasen 
jarruvipu ohjaa etujarrua. Tämän 
muuttamiseksi on katsottava kappaletta 3. 
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Vaihtaminen sisäisillä vaihteilla 
Vaihda ajaen vapaalla (älä polje). Jos sinun 
on poljettava vaihtaessasi, vähennä painetta 
polkimilla. Liian suuri paine ketjuilla estää 
vaihteiden vaihtomekanismin kunnollista 
toimintaa ja voi vahingoittaa mekanismia.

Käytä poljinjärjestelmää varovasti
Jos jalkasi on kiinnitetty polkimiin, kiinnitys 
auttaa polkemaan tehokkaammin ja 
kohdistamaan suurempaa voimaa polkimiin ja 
parantamaan pyörän hallintaa. Jotkin pyörät 
on varustettu jollain näistä järjestelmistä:
• Varvaskiinnikkeet ja hihnat kiinnittävät 
jalkasi polkimiin hihnalla ja ohjaimella, joka 
taipuu ylöspäin ja sisäänpäin varpaiden 
edessä.
• Lukkopolkimissa on jousella jännitetty 
mekanismi klossin (pieni levy, joka on 
kiinnitetty pyöräilyn erikoiskenkien pohjaan) 
kiinnitämiseksi. 
Jos päätät käyttää jotain näistä 
järjestelmistä, käytä jalkineita, jotka sopivat 
kyseiseen järjestelmään. Harjoittele 
polkimille tuloa ja niiltä irrottautumista 
ennen ajoa. Pidä polkimet ja jalkineet 
puhtaina liasta ja roskista, jotka voivat 
haitata poljinjärjestelmää. Varmista, että 
irrotusmekanismit toimivat kunnolla, ja säädä 
ne ennen ajoa.

Jos et tunne polkimia tai oikeita 
menettelytapoja, lue omistajan käsikirjan 
CD-levyä tai käänny jälleenmyyjän puoleen.

Pidä korjaustarpeita mukana ajaessasi
Kun ajat, pidä mukana pumppua, 
varasisärengasta, paikkaussarjaa ja työkaluja, 
jotta voit korjata pyöräsi, jos sen rengas 
puhkeaa tai sattuu jokin muu mekaaninen 
ongelma. Jos ajat yöllä, pidä mukana 
varalamppuja ja paristoja valoja varten. 

  VAROITUS: Jos poljinjärjestelmä ei 
toimi kunnolla, se voi aiheuttaa sen, että 
jalka jää kiinni tai jalka irtoaa polkimelta 
yllättäen ja menetät hallinnan. Ennen ajoa 
on varmistettava, että tunnet 
poljinjärjestelmän ja se toimii kunnolla.
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Puhdista ja kiillota rungon pinta kolmen 
kuukauden välein. Jotkin pintakäsittelyt 
eivät vaadi kiillotusta. Jos et ole varma, kysy 
jälleenmyyjältä.

Vältä pyörän vauriot 
Älä purista runkoa kuljetuksen tai huollon 
aikana. 
Puristavat laitteet, kuten ne, joita käyteteään 
työtelineillä ja autotelineillä, voivat 
vahingoittaa maaalia tai jopa tehdä lommoja, 
murskata tai rikkoa kevyitä runkoputkia, joita 
käytetään suorituskykyisissä polkupyörän 
rungoissa. Kun kiinnität pyörän korjauksia 
varten, kiinnitä se satulatolppasta. 
Kiinnittääksesi pyörän kuljetusta varten 
autoon kiinnitä se pyöristä tai haarukan 
päistä. 

Pakkaa pyörä huolella, kun lähetät sen. 
Jos sinun on pakattava pyörä matkaa varten, 
käytä aina kovaa laatikkoa, joka suojaa 
pyörää. Kiinnitä pehmikkeitä runkoon ja 
haarukan putkiin ja käytä jäykkää kappaletta 
suojaamaan haarukan päitä ja antamaan 
rakenteellista tukea haarukan osille. Jos 
pyörää ei ole pakattu kunnolla, se voi helposti 
vahingoittua kuljetuksessa. Jos et ole varma 
asiasta, ota yhteys pyörän myyneeseen 
jälleenmyyjään.

Vältä tilanteita, jotka voivat vahingoittaa 
pintaa. 
Kemikaalit tai hankaus saattavat vahingoittaa 
pyörän pinta tai maalausta. Jotkin 
urheilujuomat voivat tahrata tai vahingoittaa 
pintaa. Jos jokin hankaa maalausta erityisesti, 
jos maalaus on likainen, maalaus voi 
naarmuuntua tai lähteä irti. Esimerkiksi 
jokin hihna putken ympärillä tai vaijerin 
kuoren kontakti voi raapia maalauksen 
pois. Ääriolosuhteissa hankaava materiaali 
voi irrottaa rungon materiaalia. Pidä pyörä 
puhtaana. Käytä liimautuvia suojia estämään 
kriittisten kohtien hankausta. 

Suojaa pyörääsi

Estä pyörän varastaminen
Osta ja käytä lukkoa, joka kestää 
pulttileikkureita ja sahaa. Älä jätä pyörää 
seisomaan lukitsematta sitä. 

Merkitse sarjanumero ylös
Kirjoita pyöräsi sarjanumero tämän 
käsikirjan etusivulle ja laita kirja talteen. Tee 
sitten online-rekisteröinti, me säilytämme 
sarjanumerosi tiedostoissamme.

Jätä pyörä turvallisesti seisomaan
Kun olet lopettanut ajon, laita pyöräsi 
paikkaan, jossa se ei ole tiellä ja on suojassa 
haitallisilta olosuhteilta. Älä jätä pyörää 
seisomaan sähkömoottorin lähelle, sillä 
moottorin otsoni voi vahingoittaa kumia ja 
maalausta. Sade ja lumi voivat aiheuttaa 
pyörän materiaalin ruostumista. Auringon 
ultraviolettisäteily voi haalistaa maalausta ja 
saada pyörän kumin ja muovin halkeilemaan. 

Varmista, että pyörä ei voi kaatua. Kaatuminen 
voisi vahingoittaa ohjaustangon kädensijoja 
ja satulaa. Pyörätelineen virheellinen käyttö 
voi vääntää pyöriä. Älä laita pyörää maahan 
vaihtajien varaan. Takavaihtaja voi vääntyä tai 
likaa voi päästä voimansiirto-osiin. 

Ennen kuin jätät pyörän seisomaan 
pidemmäksi aikaa, puhdista ja huolla se 
ja käytä rungon kiillotusainetta. Ripusta 
pyörä irti maasta, renkaissa noin puolet 
suositellusta täyttöpaineesta. Varmista, että 
pyörä toimii kunnolla, ennen kuin otat pyörän 
uudelleen käyttöön. 

Pidä pyörä puhtaana
Jos runko tai jokin komponentti on 
likainen, puhdista se pehmeällä, kostealla 
kankaalla ja pyörän puhdistusaineella tai 
pesuaineliuoksella ja vedellä Älä käytä 
voimakkaita teollisia liuottimia tai vahvoja 
kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa maalia 
tai liikkuvia osia.
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Joka kuukausi 
Tarkasta vaarnapultit  .......................................16-17
Tarkasta satulatolpan pultit ........................... 18-19
Tarkasta ohjainlaakerin säätö .............................. 19 
Tarkasta polkimet .................................................. 20
Tarkasta ketjujen kuluminen ............................... 20
Tarkasta vaijerien kuluminen .............................. 20
Tarkasta vaihdevipujen toiminta ....................... 20
Tarkasta vaihtajat ..............................................21-22
Tarkasta sisäinen vaihdejärjestelmä ..................23
Tarkasta jarrut ...................................................23-26
Tarkasta pyörän laakerin säätö ...........................27
Tarkasta vanteiden kuluminen ............................27
Tarkasta lisävarustepultit ......................................33
Tarkasta joustohaarukan pultit ...........................33 
Tarkasta takajousituksen pultit ...........................33
Tarkasta heijastimet ...............................................35
Voitele jousitushaarukat .......................................36
Voitele vaihtajat ......................................................36

Joka kolmas kuukausi 
Puhdista ja kiillota pinnat ......................................13
Tarkasta kammet ja keskiö  .................................. 19
Voitele jarruvivut ....................................................36
Voitele jarruvarren kiinnityspultit .......................36

Joka vuosi 
Voitele ohjainkannatin ...........................................36
Voitele satulatolppa ...............................................36
Vaihda polkimen kierteiden rasva  .....................36
Vaihda polkimen laakerien rasva ........................36
Vaihda keskiön laakerien rasva ...........................36
Vaihda pyörän laakerien rasva ............................36
Vaihda ohjainlaakerien rasva ...............................37
Voitele pyörän pika-lukot .....................................37
Voitele ja öljyä joustohaarukat ............................37

Kappale 2: Huolto
Tämä huoltoaikataulu perustuu 
normaalikäyttöön. Jos ajat pyörää 
keskimääräistä enemmän tai ajat sateessa, 
lumessa tai maastossa, tee pyörän huolto 
useammin kuin taulukossa suositellaan. Jos 
jossain osassa on vikaa, tarkasta ja huolla se 
heti tai ota yhteys jälleenmyyjään. Jos osa on 
kulunut tai vioittunut, vaihda se, ennen kuin 
jatkat ajamista. 

Käytön aloituksen jälkeen uusi pyörä on 
tarkastettava. Esimerkiksi vaijerit venyvät 
käytössä ja tämä voi vaikeuttaa vaihtamista 
tai jarrutusta. Anna jälleenmyyjän tarkastaa 
uusi pyörä noin kahden kuukauden kuluttua 
siitä, kun ostit sen. 

Vaikka et aja paljoa, pyörä on huollettava 
joka vuosi. 

Työkaluja pyörän huoltamiseksi
 • Momenttiavain, asteikko lb•in tai N•m 
 • 2, 4, 5, 6, 8 mm kuusiokulma-avaimet
 • 9, 10, 15 mm avopääkiintoavaimet 
 • 15 mm rengaskiintoavain
 • Hylsysarja, 14, 15 ja 19 mm hylsyt
 • T25 torx-avain
 • No. 1 ristipääruuvitaltta
 • Pyörän sisäkumin korjauspaketti, pumppu ja 

mittari sekä rengasraudat
 • Pumppu takaiskunvaimentimelle tai 

joustohaarukalle 
Kaikki näitä työkaluja ei tarvita kaikille 
pyörille.

Huoltoaikataulu
Jokainen ajokerta 
Tee tarkastus noudattaen Tarkastuslista ennen 
jokaista ajokertaa kappaleessa 1

Joka viikko
Puhdista kostealla kankaalla .................................13
Tarkasta löysien pinnojen varalta .......................26
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Ohjaustanko ja kannatin
Pidät kiinni ohjaustangosta ohjataksesi 
pyörää, ja ohjainkannatin liittää ohjaustangon 
haarukkaan. Ohjaustangon asento on 
tärkeä hallintaa ja mukavuutta varten. 
Ohjainkannattimia on kahta tyyppiä: 
• Suora kiinnitys (kuva 12)
• Onttoakselityyppi (kuva 13)

Kappale 3: Säätö
Tämä kappale antaa ohjeita pyörän osien 
säätöä varten. Tämän kappaleen ohjeet 
ovat lisäys kappaleen 1 listaan. Ennen kuin 
teet toimenpiteitä pyörälle, lue Varoituksia 
mekaanisista töistä sivulla 1.

Huomautus kiristysmomenteista
Kiritysmomentti on mitta, joka mittaa 
ruuvin tai pultin kireyttä. Monien osien 
kiristysmomentti on merkitty pulttiin tai sen 
lähelle (osaan). Jos näin ei ole, tarkasta tästä 
oppaasta. Jos kumpikaan näistä lähteistä 
ei määritä kiristysmomenttia, kysy asiaa 
jälleenmyyjältä. Käytä momenttiavainta 
varmistaaksesi, että et kiristä liikaa, sillä se 
voi vahingoittaa osaa tai rikkoa sen. Jos ruuvi 
tai pultti kuitenkin on liian löysällä, se voi 
aiheuttaa vahinkoa, joka rikkoo osan.

Kun olet käyttänyt momenttiavainta, tarkasta 
osan toiminta testeillä kappaleessa 1 ja tässä 
kappaleessa. Jos osa ei toimi oikein, kun se 
on kiristetty oikeaan kiristysmomenttiin, vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon. Jos pyörässä 
on osa, jota ei ole lueteltu tässä oppassa, katso 
lisätietoja omistajan oppaan CD-levyltä tai kysy 
neuvoa jälleenmyyjältä. 

KUVA 12:
Suoraliitäntäohjain-
kannatin 
1. Ohjaimen kiinnityspultit 
2. Ohjaustangon 
kiinnityspultit 

KUVA 13:
Säädettävän korkuinen 
onttoakseliohjainkannatin
1. Onttoakseli
2. Ohjaustangon 
kiinnityspultit 
3. Laajentimen pultti
4. Kulmansäätöpultti

  VAROITUS: Pyörä, jossa on 
toimintahäiriöitä, voi heikentää 
hallintaa ja voit kaatua. Tarkasta koko 
pyörä aina ennen ajoa. Jos ongelmia 
löytyy, älä aja pyörällä: korjaa pyörä tai 
vie se jälleenmyyjän huoltoon. 

  VAROITUS: Virheellinen 
kiristysmonetti, liian löysä tai kireä, voi 
vahingoittaa osaa tai rikkoa sen. Käytä 
momenttiavainta kiristääksesi osan oikein 
tai vie pyörä jälleenmyyjälle huoltoon.

  VAROITUS: Jos kiristät 
ohjainkannattimen pultteja, voit 
vahingoittaa haarukan ohjainta ja voit 
rikkoa sen. Jos ohjain katkeaa, voit 
kaatua.

Ohjaustangon kulman säätö
1. Löysää ohjaustangon pulttia (pultteja) 

ohjainkannattimella (kuva 12 tai 13). 
2. Siirrä ohjaustankoa. Varmista, että se on 

keskellä ohjainkannatinta. 
3. Kiristä ohjaustangon kiinnityspultti (-pultit) 

ohjainkannattimelle: 
 • Hitsatut ohjainkannattimet:  11.3-13.6 N•m 

(100-120 lb•in)
 • Taotut ohjainkannattimet:  17-20.3 N•m 

(150-180 lb•in) 

2
1

2

1

3

4
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Säädä suoraliitännällä kiinnitettävän 
ohjainkannattimen korkeus
Säädettäessä ohjaustangon korkeutta suoralii-
tännällä kiinnitettävässä ohjainkannattimessa 
on säädettävä ohjainlaakeria. Ohjainlaakerin 
säätö edellyttää erikoistyökaluja ja erikoiskoulu-
tusta, joten vain jälleenmyyjä voi tehdä sen. 

Jos haluat säätää välirenkaita ohjain-
laakerissa, seuraa ohjeita alla. Älä lisää 
välirenkaita, koska ohjainkannatin ei enää 
purista ohjainta oikein. 

Minimivälirenkaat, suoraliitännällä 
kiinnitettävä ohjainkannatin
Pyörässä, jossa on suoraliitännällä 
kiinnitettävä ohjainkannatin, on oltava 
ainakin 5 mm:n välike ohjainkannattimen alla 
(laakerin päällyksen lisäksi).

Pyörässä, jossa on hiilikuituohjain, tulee olla 
ainakin 5 mm:n välike ohjainkannattimen 
päällä (kuva 14). Jos et tiedä, minkä 
tyyppinen ohjain pyörässäsi on, ota yhteys 
jälleenmyyjääsi. 

KUVA 15:
Minimimerkki 
onttoakselikannatimella 
1. Pyörän rungon tulisi 
peittää tämä viiva. 
Vähintään 70 mm  
(23/4”) pystytankoa tulisi 
aina olla rungon sisällä.

  VAROITUS: Virheellinen ohjainlaakeri- 
ja ohjainkannatinkokoonpano voi 
aiheuttaa vahinkoa haarukan ohjaimelle ja 
voi rikkoa sen. Jos ohjain katkeaa, voit 
kaatua.

KUVA 14:
Tarvittavat välirenkaat 
kannattimen päälle ja alle

Onttoakselityyppisen ohjainkannattimen 
kohdistus ja säätö
Ohjainkannattimen korkeuden säätämiseksi 
on ensin muutettava kannattimen kulmaa 
(katso seuraavaa jaksoa), jonka jälkeen 
pääsee käsiksi laajentimen pulttiin. Laajennin 
pitelee ohjainkannattimen kiilaa, joka 
kiinnittää ohjainkannattimen runkoon.

1. Löysää laajentimen pulttia 2 tai 3 kierrosta. 
2. Napauta puu- tai muovinuijalla laajentimen 

pulttia irrottaaksesi kiilan. 
3. Säädä ohjaustanko oikeaan korkeuteen, mutta 

minimimerkin täytyy jäädä rungon sisään  
(kuva 15).

4. Kiristä laajentimen pultti tiukkuuteen  
13.6 N•m (120 lb•in).

Suoraliitännällä kiinnitettävän 
ohjainkannattimen kohdistus 
1. Löysää ohjaimen kiinnityspulttia 2 tai 3 kierrosta. 
2. Kohdista ohjainkannatin etupyörälle. 
3. Kiristä ohjaimen kiinnityspultit tiukkuuteen, 

joka on merkitty ohjainkannattimeen tai 
tiukkuuteen 11.3-13.6 N•m (100-120 lb•in).

  VAROITUS: Liian korkealle asetettu 
onttoak seliohjainkannatin voi 
vahingoittaa pyörää ja heikentää 
hallintaa, ja voit kaatua. Varmista, että 
minimimerkki (kuva 15) on rungon 
sisällä.

Korkeussäädettävän ohjainkannattimen 
kulman vaihto
Säädettäviä ohjainkannattimia on useita 
tyyppejä: Katso omistajan käsikirjan 
CD-levyltä kuvia.

1. Löysää kulman säätöpulttia, kunnes 
ohjainkannattimen kulmaa voi muuttaa.

2. Siirrä ohjainkannatin tarvittavaan kulmaan. 
3. Kiristä kulmansäätöpultti tiukkuuteen  

17-20,3 N•m (150-170 lb•in).

1
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Satula (istuin) ja satulatolppa
Satula kannattaa suurimman osan sinun 
painostasi pyörällä. Se määrää myös 
jalkojesi ulottuvuuden ja vartalosi aseman 
pituussuunnassa pyörällä. Satulatolppa liittää 
satulan runkoon ja se määrää satulan säätöä. 
Oikein säädettynä pyöräsi satula on mukava – 
myös pitkillä ajomatkoilla.

Satulan kulman säätö
1. Löysää satulan kiinnityspulttia (kuva 16), 

kunnes satulaa voi liikuttaa. 
 • Joissain satulatolpissa on kaksi pulttia. 

Säätöä varten on löysättävä yhtä pulttia ja 
kiristettävä toista. 

2. Laita suora reuna, vatupassi tai viivoitin 
satulan yläpuolen poikki, jotta näkisit satulan 
kulman paremmin. 

3. Säädä satulaa ja kiristä satulan kiinnityspultti 
satulatolpalla ilmoitettuun tiukkuuteen. 
Jos satulatolpalla ei ole merkintää, valitse 
istuintolpan tyyppi: 

 • Yksi pultti, jossa käytetään 13 tai 14 mm 
avopääkiintoavainta:  20.3-24.9 N•m (180-
220 lb•in)

 • Yksi pultti poikki satulatolpan, jossa 
käytetään 5 mm kuusiotappiavainta  
(kuva 17): 13.6-14.7 N•m (120-130 lb•in)

 • Yksi pultti, jossa käytetään 6 mm 
kuusiotappiavainta:  17-28.3  N•m (150-250 
lb•in)

 • Kaksi pulttia, joissa käytetään 5 mm 
kuusiotappiavainta:   
9.6-14.1 N•m (80-125 lb•in)

  VAROITUS: Väärin säädetty satula 
tai satula, joka ei tue lantion aluetta, 
voi vahingoittaa hermoja ja verisuonia. 
Jos satula aiheuttaa kipuja tai 
tunnottomuutta, säädä satulaan 
asentoa. Jos satula aiheuttaa edelleen 
kipuja tai tunnottomuutta, käänny 
jälleenmyyjän puoleen asennon 
tarkistamiseksi tai satulan 
vaihtamiseksi.

Säädä satulan kulma itsellesi sopivaksi. 
Koeta ensin ajaa siten, että satulan yläpuoli 
on samassa kulmassa maan kanssa. 
Pyörillä, joissa on takajousitus, satulan 
nokkaa on säädettävä hieman alaspäin. Kun 
vartalosi paino puristaa takajousia, satula 
on vaakasuorassa. Satulaa voi siirtää myös 
eteen ja taakse istuintolpalla mukavuuden 
lisäämiseksi ja etäisyyden säätämiseksi 
ohjaustankoon, mutta kiskojen tasaisen 
osan (kuva 17) täytyy pysyä kokonaan 
satulankiinnittimen sisällä.

KUVA 16:
Satulatolpan osat
1. Satulan kiinnityspultit 
2. Satulatolppa
3. Satulatolpan 
kiinnittimen pultti

KUVA 17:
Satulatolppa ja satulan 
kiskot
1. Satulakiskojen litteä osa 
2. Satulakiinnitin

  VAROITUS: Väärin asennettu 
istuintolppa voi rikkoa satulakiskot tai 
satulan kiinnityspultin, ja voit kaatua. 
Kiinnitä vain satulakiskojen tasainen osa 
satulan kiinnitykseen.

Joissain satuloissa on esillä olevat jouset. 
Jos kiinnität lapsi-istuimen pyörän taakse, 
esillä olevat jouset voivat vahingoittaa lapsen 
sormia. Peitä jouset tai käytä satulaa, jossa ei 
ole jousia.
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Satulan korkeuden säätö
1. Istu satulalle ilman kenkiä, jonkun pidellessä 

pyörää.
2. Löysää satulatolpan pultti tai pikaliitin. Älä 

sulje satulatolpan kiinnitintä, kun satulatolppa 
on irti rungosta. 

3. Aseta poljinkammet samaan linjaan 
satulatolpan kanssa ja laita kantapääsi 
alapolkimelle. Vedä satulatolppaa ulos, 
kunnes jalkasi on ojentuu suoraksi (kuva 18). 

 • Kengät jalassa polvesi tulisi olla hieman 
koukussa, kun päkiäsi on polkimella.

4. Varmista, että satulatolpan minimimerkki 
(kuva 19) ei näy pyörän rungon yläpuolella. 

5. Lukitse istuintolpan pikalukitus ja kiristä 
istuintolpan kiinnityspultti tiukkuuteen  
4,5-6,8 Nm (40-60 lb•in) 5 mm pultille, tai 
6,8-9 N•m (60-80 lb•in) 6 mm pultille.

Ohjainlaakeri
Ohjainlaakeri on laakerijärjestelmä, joka sallii 
ohjaustangon ja haarukan kääntyä. Tarkasta 
ohjainlaakeri joka kuukausi. 

Ohjainlaakerin säädön tarkistus
1. Käytä etujarrua, samalla kun liikutat pyörää 

eteen ja taakse. 
2. Nosta etupyörä ylös maasta. Käännä 

haarukkaa ja ohjaustankoa hitaasti oikealle ja 
vasemmalle.

Älä aja, jos ohjauslaakeri liikkuu rungolla tai 
ei käänny tasaisesti. Ohjauslaakerin säätö 
vaatii erityistyökaluja ja koulutusta. Vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon, koska vain 
jälleenmyyjän tulisi säätää laakereita. 

Poljinvivut ja keskiö
Poljinkammet liittävät polkimet keskiöön. 
Ne siirtävät voimaa ajajasta takapyörään 
tai joissakin pyörissä jarrutus tapahtuu 
polkemalla taaksepäin. 

Joidenkin poljinkampien pituutta voi säätää 
siirtämällä polkimia toiseen asentoon: katso 
poljinjaksoa. 

Keskiö on laakerijärjestelmä, jonka avulla 
poljinvarret pyörivät rungolla. Tarkasta keskiö 
joka kuukausi. 

Keskiön säädön tarkastus 
1. Nosta ketju pois rattailta. 
2. Käännä poljinkampia siten, että ne ovat 

samansuuntaiset satulatolpan kanssa.
3. Laita toinen käsi poljinkammelle ja toinen 

satulatolpalle. Koeta liikuttaa poljinkampia 
eteen ja pois satulatolpasta.

4. Käännä poljinkampia. 
Älä aja pyörää, jos poljikampi tuntuu tai 
näyttää olevan löysä, liike lakkaa äkkiä 
tai kuulet kirskuvaa ääntä. Keskiön säätö 
vaatii erityistyökaluja ja koulutusta. Vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon, koska vain 
jälleenmyyjän tulisi säätää laakereita. 

KUVA 18:
Jalan ojennus, oikea 
satulankorkeus

  VAROITUS: Liian korkealla oleva 
istuintolppa voi vahingoittaa pyörää ja 
heikentää pyörän hallintaa, ja voit kaatua. 
Varmista, että minimimerkki (kuva 19) on 
rungon sisällä.

KUVA 19:
Minimimerkki 
satulatolpalla 
1. Pyörän rungon tulisi 
peittää tämä viiva. 

1
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Polkimet
Voit kiertää poljinkampia, kun pidät 
jalkojasi polkimilla. Ne on liitetty kierteellä 
poljinkampiin. Oikean puoleinen poljin 
on kierteistetty normaalilla tavalla, mutta 
vasemman puoleisen polkimen kierre on 
vasenkätinen. Kiristä polkimet tiukkuuteen 
40,2-42,9 N•m (350-380 lb•in).

Polkimen laakerin säädön tarkastus 
1. Pitele poljinkampea toisella kädellä ja koeta 

siirtää poljinta ylös ja alas. 
2. Käännä poljinta. 
Älä aja, jos polkimet liikkuvat poljinkammilla 
tai eivät pyöri tasaisesti. Polkimen laakerien 
säätö vaatii erityistyökaluja ja koulutusta. Vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon, koska vain 
jälleenmyyjän tulisi säätää laakereita. 

Jos haluat säätää lukkopolkimien 
vapautusvoimaa, katso oppaasta, joka on 
toimitettu polkimien mukana, tai CD-levyä, 
joka toimitetaan tämän oppaan mukana, tai 
kysy neuvoa jälleenmyyjältä. 

Ketju
Ketjut liittävät eturattaan (ja kammet) 
takapyörään. 

Jos pyörässä ei ole takavaihtajaa, ketjun 
kireyden on oltava oikea, jotta ketju ei putoa 
pois. Ketjun jännitystä säädetään siirtämällä 
takapyörää tai säätämällä dropoutteja. 
Jos pyörässä on säädettävät dropoutit tai 
epäkeskokeskiö, katso CD-levyltä ohjeita tai 
kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Ketjun jännityksen säätö
1. Löysää hieman takapyörän mutteria ensin 

pyörän toisella puolella ja sitten toisella. 
 • Jos löysäät akselin mutterin kokonaan 

toiselta puolelta, ennen kuin löysäät toisen 
akselin mutteria, laakerin säätö voi hävitä.

2. Liu'uta rengasta taaksepäin kiristääksesi 
ketjua. Laita rengas rungon keskelle. 

3. Viimeistele pyörän asennus (katso osaa 
Renkaat).

Vaijerit
Pyörissä, joissa on vaihteenvaihtaja tai 
käsijarru, vaijeri liittää käyttövivun kohteeseen, 
jota se käyttää. Tarkasta joka kuukausi, että 
vaijereissa ei ole vikoja: taittumista, ruostetta, 
katkenneita säikeitä tai rispaantuneita päitä. 
Tarkasta myös vaijerin päällys irrallisten 
säikeiden, taipuneiden päiden, viiltojen ja 
kuluneiden kohtien löytämiseksi. Älä aja, jos 
vaijerissa tai sen päällyksessä on ongelma. 
Seuraa ohjeita vaijerin vaihtamiseksi tai vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon.

Vaihdevivut
Vaihdevipu ohjaa vaihtajaa tai keskiön sisällä 
olevaa vaihtomekanismia. Vaihdevivun asentoa 
voi säätää ohjaustangolla. Vaihdevipuja on 
monta eri tyyppiä. Jos pyöräsi vaihdevipua ei 
ole käsitelty tässä, katso omistajan oppaan 
CD-levyä tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.  

Vivun asennon säätämiseksi
1. Etsi vivun kiinnityspultti (kuva 20 tai 21).
2 Löysää kiinnityspulttia 2 tai 3 kierrosta. 
3.  Siirrä vipua. 
4. Kiristä kiinnityspultti tiukkuuteen 6,0-7,8 N•m 

(53-69 lb•in).

KUVA 20:
Vivun kiinnityspultti, 
tievipu
1. Vivun kiinnityspultti

KUVA 21:
Vivun kiinnityspultti, 
maastovipu
1. Vivun kiinnityspultti
2. Ulottuvuuden 
säätöruuvi
3. Holkkisäädin
4. Vaijeri
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Etuvaihtaja
Jos pyörässä on useampi kuin yksi 
ratas, etuvaihtaja siirtää ketjua vaihteen 
vaihtamiseksi.

Pienen rattaan asennon säätö
1. Siirrä ketju pienimpään eturattaaseen ja 

isoimpaan takarattaaseen. 
2. Löysää vaijerin kiinnityspulttia (kuva 22), 

kunnes vaijeri on irti.
3. Kierrä matalan vaihteen rajoitusruuvia 

(merkki ""L"), kunnes vaihtajan 
sisäketjunohjain on noin 0,5 mm päässä 
ketjusta.

4. Jos vaihdevivussa tai rungon alaputkessa 
on holkkisäätö, käännä holkkisäätöä 
myötäpäivään.

5.  Vedä vaijerin päästä ja siirrä vasen vaihdevipu 
pienimmän eturattaan asentoon. 

6. Laita vaijeri uraan, joka sijaitsee vaihtajan 
vaijerin kiinnityspultin lähellä, vedä vaijeri 
tiukalle ja kiristä kiinnityspultti tiukkuuteen 
5.0-6.8 N•m (44-60 lb•in).

Ison eturattaan asennon säätö
1. Siirrä takavaihtaja pienimpään 

takarattaaseen.
2. Kierrä korkean vaihteen rajoitusruuvia 

(merkki ""H") vastapäivään, kunnes se ei 
pysty enää estämään vaihtajan liikettä.

3. Käännä poljinkampia käsin. Käytä 
vaihdevipua siirtämään ketju varovasti 
ulommalle eturattaalle.

4. Siirrä ulompaa ketjunohjainta noin 0,5 mm 
päähän ketjusta.

5. Kiristä korkean vaihteen rajoitusruuvia, kunnes 
se ottaa vastaan. 

 • Jos olet kiertänyt ruuvia liikaa, etuvaihtaja 
hankaa ketjua tai siirtää ketjun pienimpään 
eturattaaseen.

6. Tarkasta säätö
 • Vaihda vaihdetta kaikissa 

vaihdeyhdistelmissä. Varmista, että ketju ei 
lähde päältä, kun siirrät vaihdevipua. 

 • Varmista, että vaihtajan kehys ei hankaa 
polkimen vipua. 

Säätö keskivaihteen asentoon kolmella 
eturattaalla 
1. Siirrä ketju suurimpaan eturattaaseen ja 

pienimpään takarattaaseen. 
2. Kierrä vaijerin holkkisäädintä (alaputkella, 

vaijerin päällyksellä tai vivulla) muuttaaksesi 
vaijerin jännitystä ja kohdista vaihtajan 
sisäkehystä, kunnes se koskee ketjuun.

3. Tarkasta säätö
 • Vaihda vaihdetta kaikissa 

vaihdeyhdistelmissä varmistaaksesi, että 
ketju siirtyy tasaisesti kaikissa eturattaissa. 

Joissain etuvaihdevivuissa on 'korva'. Siirrä 
vipua varovasti alemmalle vaihteelle, niin 
vaihtaja siirtyy hieman sisäänpäin siten, että 
se ei koske ketjua. 

KUVA 22:
Etuvaihtaja
1. Vaijeri
2. Rajaruuvit
3. Vaijerin kiinnityspultti
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Takavaihtaja
Pyörissä, joissa on useampi kuin yksi 
takaratas, takavaihtaja siirtää ketjua vaihteen 
vaihtamiseksi. 

Pienen takarattaan asennon säätö
1. Siirrä ketju pienimpään takarattaaseen ja 

isoimpaan eturattaaseen. 
2. Löysää vaijerin kiinnityspulttia (kuva 23), 

kunnes vaijeri on irti.
3. Siirry pyörän taakse katsomaan, että pienin 

takaratas, ketju ja molemmat vaihtajat ovat 
samassa linjassa. 

4. Jos näin ei ole, kierrä korkean vaihteen 
rajoitusruuvia (merkki ""H"), kunnes ne ovat 
samassa linjassa.

5. Vedä vaijerista ja siirrä vaihde pienimmän 
takarattaan asentoon. 

6. Kierrä holkkisäädintä vaihdevivulla tai 
alaputkella täysin myötäpäivään. Kierrä 
holkkisäädintä takavaihtajalla täysin 
myötäpäivään, kierrä sitten yksi kierros 
vastapäivään. 

7. Laita vaijeri kiristyspultin uraan, joka sijaitsee 
takavaihtajalla, vedä vaijeri tiukalle ja kiristä 
vaijerin kiinnityspultti tiukkuuteen  
5,0-6,8 N•m (44-60 lb•in).

Ison takarattaan asennon säätö
1. Kierrä matalan vaihteen rajoitusruuvia taka-

vaihtajalla (yleensä merkki ""L") vastapäivään, 
kunnes vaihtaja pystyy liikkumaan vapaasti.

2. Siirrä ketju varovasti pienimpään eturattaa-
seen ja isoimpaan takarattaaseen. 

 • Älä siirrä takavaihtajaa liian pitkälle. Ketju 
voi jäädä kiinni ison takarattaan ja pinnojen 
väliin. 

3. Siirrä takavaihtajan rattaita siten, että ne ovat 
samalla linjassa isoimman rattaan kanssa. 

4. Kierrä matalan vaihteen rajoitusruuvia 
vastapäivään, kunnes se ei enää pyöri helposti.

 • Jos olet kiertänyt ruuvia liikaa, vaihtaja siirtyy 
pyörän ulkopuolelle. 

5. Tarkasta säätö
 • Vaihda vaihdetta kaikissa 

vaihdeyhdistelmissä. Varmista, että ketju ei 
lähde päältä, kun vaihdat vaihdetta. 

Merkkijärjestelmän kohdistus
1. Siirrä ketju suurimpaan eturattaaseen ja 

pienimpään takarattaaseen. 
2. Siirrä takavaihdevipua yhden naksahduksen 

verran.
3. Varmista, että ketju siirtyy tasaisesti toiseksi 

pienimmälle vaihteelle.
 • Jos ketju pitää liian kovaa ääntä tai ei vaihda 

vaihdetta, kierrä hiukan holkkisäädintä. 
Vaihda vaihdetta uudestaan ja varmista, että 
se tapahtuu tasaisesti. 

 • Jos ketju siirtyy kolmanneksi pienimmälle 
vaihteelle, kierrä holkkisäädintä 
myötäpäivään, kunnes vaihtajan pyörät ovat 
samassa linjassa toiseksi pienimmän vaihteen 
kanssa.

4. Tarkasta säätö. Vaihda vaihdetta kaikissa 
vaihdeyhdistelmissä varmistaaksesi, että 
ketju siirtyy tasaisesti kaikissa rattaissa. 

Jos vaihtajaa ei voi säätää oikein, vaihtajan 
kannatin voi olla väärässä linjassa. Vie 
pyörä jälleenmyyjälle huoltoon, koska vain 
jälleenmyyjän tulisi säätää kannattimen 
kohdistusta. 

KUVA 23:
Takavaihtaja
1. Rajaruuvit
2. Holkkisäädin
3. Vaijerin kiinnityspultti
4. Vaijeri
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Sisäiset vaihdejärjestelmät
Näissä järjestelmissä vaihteet vaihtuvat 
takakeskiön mekanismin avulla. 

3-vaihteisen järjestelmän säätö 
1. Laita vaihdevipu toisen vaihteen asentoon. 
2. Tarkasta kohdistus. Merkki työntövivussa 

tulee olla samassa linjassa ikkunan 
indikaattorin kanssa (kuva 24). 

3. Jos indikaattorit eivät ole samassa linjassa, 
kierrä holkkisäätäjä, kunnes ne ovat samassa 
linjassa. 

4. Siirrä vaihdevipu ensimmäiselle vaihteelle ja  
sitten takaisin toiselle. Tarkasta säätö.

Nexus 4, 7 tai 8-nopeuksinen järjestelmä
1. Laita vaihdevipu neljännen vaihteen asentoon. 
2. Kohdista takanvan pyörä (kuva 25) rattaan 

liitoksen kannattimen kanssa.
3. Jos punaiset viivat eivät ole samassa linjassa, 

kierrä holkkisäätäjä, kunnes ne ovat samassa 
linjassa. 

4. Siirrä vaihdevipu ensimmäiselle vaihteelle ja 
sitten takaisin neljännelle. Tarkasta säätö.

Jarrut
Jarrut mahdollistavat pyörän hidastamisen tai 
pysäyttämisen. Tämä toiminto on kriittinen 
turvallisuutesi kannalta. Käytä ainoastaan 
jarrupaloja, jotka sopivat sinun jarruihisi. 
Jarruja on vaikea säätää ilman oikeita 
työkaluja ja koulutusta. Suosittelemme, että 
viet jarrut säädettäväksi jälleenmyyjälle. Jos 
tarvitset lisää apua, kysy jälleenmyyjältä.

Jarrutyypit
Eri pyörätyypeillä on erilaiset jarrut. 
Jarrutyypit voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 
napa-, vanne- ja levyjarruihin. 

Napajarru: jarrumekanismi on navan sisällä 
(kuva 26). Napajarrua käytellään käsivivulla 
(rumpujarru) tai polkimilla (jalkajarru).

KUVA 24:
Kolmivaihteinen 
takakeskiö
1. Vaihdeikkuna

KUVA 26:
Jalkajarru

• Vannejarru: jarrupalat kohdistavat painetta 
vanteeseen. Painetta säädellään käsivivulla, 
joka on vaijerilla kiinni jarrussa. Esimerkkeinä 
on suoraveto- tai V-tyypin jarrut (kuva 27), 
vaijerijarrut (kuva 28) ja maantie- tai caliper-
jarrut (kuva 29). Vannejarruissa on seuraavat 
osat:
 • Jarru • Jarrupalat
 • Vanne • Jarruvipu
 • Jarruvaijeri ja sen kotelo
 • Jarrusäädin – joissakin suoraveto-

etujarruissa on jarrusäädin tai 
“voimansäädin”. Tämä laite käsittää 
pienen jousen putkessa (kuva 27), joka 
muuttaa tapaa, jolla jarru toimii sen palojen 
koskettaessa ensi kertaa vannetta. Kun 
puristat jarruvipua, sinun pitää liikuttaa 
vipua saadaksesi sen puristamaan jousta, 

KUVA 25:
Nexus-takanapa
1. Pyörä
2. Hammasrattaan 
hakanen
3. Vaijerin kiinnityspultti
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KUVA 30:
Levyjarrun osat
1. Kiinnityspultit
2. Kiinteiden palojen 
säädin (joillakin malleilla)
3. Vaijerin kiinnityspultti

ennen kuin voit saada koko jarruvoiman 
kohdistumaan vanteeseen. Tämä muuttaa 
jarrutustuntua ja tekee säätämisen myös 
jonkin verran herkemmäksi: jos säädinjarru 
ei läpäise tarkastusta, vie pyörä myyjälle 
säädettäväksi.

 Älä käytä jarruvipua jos rengas on irrotettu 
rungosta.

Tarkastus
Tarkasta joka kuukausi jarrupultit ja jarrupalat 
kulumien varalta: 
• Vannejarrut: Jos urat jarrupalojen pinnoissa 
ovat alle 2 mm (tai 1 mm suoravetojarrujen 
kohdalla), vaihda jarrupalat. 
• Levyjarrut: Vaihda jarrupalat, jotka ovat 
ohuempia kuin 1 mm.

Jarrupalojen ja vanteen välisen välyksen säätö
1. Käännä holkkisäädintä.
 Useimmissa suorapuristus- (kuva 27) tai vaijeri- 

(kuva 28) jarruissa holkkisäädin käsivivussa. 
Useimmissa maantielle tarkoitetuissa caliper-
jarruissa (kuva 29) holkkisäädin on itse jarrussa. 

 • Jarrupalan ja vanteen välyksen 
suurentamiseksi on käännettävä 
holkkisäädintä myötäpäivään. Vähentääksesi 
välystä käännä säädintä vastapäivään.

2. Jos et pysty säätämään kunnolla jarrupaloja 
holkkisäätimellä, tarvitaan lisätoimia:

 • Suoraveto- ja maantiejarrut: Löysää vaijerin 
kiinnityspulttia ja kiinnitä vaijeri uudelleen.

 • Vaijerijarrut: Säädä uudelleen jarrupalojen 
kohdistus tai vie pyörä jälleenmyyjälle 
säädettäväksi.

Suoraveto-, cantilever- tai maantiejarrun 
laitto keskelle
1. Käännä kannatinsäätöruuvia (kuvat 27-29) 

pienin väännöin. 
2. Jos jarrussa on kaksi kannatinsäätöruuvia, 

säädä jousen kokonaisjännitystä laittaessasi 
jarrua keskelle.

KUVA 27:
Suoravetojarru
1. Vaijerin kiinnityspultti
2. Älä koske
3. Putki
4. Linkki 
5. Palan kiinnityspultti
6. Keskisäätöruuvi
7. Varren kiinnityspultti

KUVA 28:
Cantilever tai vaijerijarru
1. Linkkivajeri
2. Varren kiinnityspultti
3. Keskisäätöruuvi
4. Palan kiinnityspultti

KUVA 29:
Caliperjarru tai 
maantiejarru
1. Holkkisäädin
2. Keskisäätöruuvi
3. Jarrun irrotusvipu
4. Palan kiinnityspultti

 • Levyjarrut: jarrupalat aiheuttavat painetta 
renkaan napaan asennettuun levyyn 
(kuva 30). Painetta hallitaan käsivivulla, 
joka on kiinnitetty jarruun vaijerilla tai 
hydrauliletkulla. 
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Jarrupalojen kohdistuksen säätö 
vannejarruille
1. Löysää jarrupalojen kiinnityspulttia.
2. Kohdista jarrupalat, kuten on näytetty 

kuvassa 31. Kiristä jarrupalojen kiinnityspultit:
 • Maantie: 4,5-6,8 N•m (40-60 lb•in) 
 • Suoraveto tai vaijeri: 7,9-9 N•m (70-80 lb•in) 
3. Kun olet säätänyt jarrun, tarkista se. Vedä 

jarruvivusta. Pidä huoli, että vaijeri ei liu’u 
vaijerinkiinnittimen läpi, etteivät jarrupalat ole 
90 asteen kulmassa vanteeseen nähden ja 
eivät kosketa renkaaseen.

 Jarrun sulkemiseksi on noudatettava ohjeita 
päinvastaisessa järjestyksessä.

 • Sisäisten tai rumpujarrujen kohdalla irrota 
ensin vaihde- ja jarruvaijerit irrottaaksesi 
takapyörän. 

 Irrottaaksesi jarruvaijeri työnnä 
vaijerinkannatinvartta eteenpäin ja 
vaijerinkiinnityspulttia taaksepäin, jotta 
pultti on kannattimen suuremman 
läpimitan omaavan aukon kohdalla. 
Vedä vaijerinkiinnityspultti ulos 
poistaaksesi sen kannattimesta. Liu’uta 
jarrunkiinnityspysäyttäjää eteenpäin 
poistaaksesi sen jarruvarresta. Löysää 
jarrunkiinnikepulttia.

 Irrottaaksesi vaihdevaijeri laita vaihde 
ykkösvaihteelle. Vedä vaijerikotelo ulos 
vaihdevaijerikotelon topparista. Käännä 
vaihdevaijerin kiinnityspulttia, kunnes aluslaatat 
asettuvat rattaan kannattimen raon kohdalle. 
Irrota vaijeri. 

Hydraulilevyjarrun kohdistaminen
1. Löysää jarrun kiinnityspultit (kuva 30). 
2. Vedä kokonaan vivusta ja kiinnitä pultit 

tiukuuteen 11,3-12,4 N•m (100-110 lb•in).

Vaijerilla toimivan levyjarrun kohdistaminen
Tämä toimenpide käsittää kolme osaa:

A. Oikean jarrupalan ja levyn välyksen säätö
1. Käännä kiinteän palan säädintä (kuva 30).
2. Jos paloja ei voi säätää kunnolla tällä tavoin, 

seuraa ohjeita “Vasemman jarrupalan ja levyn 
välyksen säätö” ja säädä oikea pala.

B. Vasemman jarrupalan ja levyn välyksen 
säätö
1. Käännä vaijeriholkkisäädintä: myötäpäivään 

lisäämään välystä ja vastapäivään 
vähentämään välystä.

2. Jos paloja ei voi säätää kunnolla, löysää 
vaijerinkiinnityspulttia ja kiinnitä vaijeri 
uudelleen. Kiristä kiinnityspultti tiukkuuteen 
5.7-7.9 N•m (50-70 lb•in).

3. Säädön jälkeen kierrä lukkomutteria myötä-
päivään varmistuaksesi, ettei säätö muutu. 

KUVA 31:
Jarrupalan kohdistus
1. Jarrupala oikealla 
kohdalla vanteen pintaan 
nähden
2. Palan ja vanteen tulisi 
olla samansuuntaiset
3. Vanteen pyörimissuunta
4. 0,5 - 1,0 mm auraus

Jarrun irrotus renkaan poistamiseksi
 • Useimpien maantiejarrujen kohdalla on 

nostettava jarrun irroitusvipu (kuva 29) 
yläasentoon. Käännä vipu ala-asentoon 
kiinnittämistä varten.

 • Campagnolo-vipujen kohdalla on painettava 
irrotusnappia vivun yläosassa. Vedä hiukan 
vivusta ja paina nuppia, kunnes se on linjassa 
vivun rungon kanssa. Vapauta vipu. 

Jarrun sulkemiseksi on noudatettava ohjeita 
päinvastaisessa järjestyksessä
 • Vaijerijarrujen ollessa kyseessä on irrotettava 

linkkivaijeri (kuva 28). Työnnä yhdellä kädellä 
jarrupalat aivan kiinni vanteeseen. Vedä toisella 
kädellä linkkivaijerin lyijypää jarruvarren 
haarukasta. Irrota jarrupalat. 

 Jarrun sulkemiseksi on noudatettava ohjeita 
päinvastaisessa järjestyksessä.

 • Suoravetojarrujen ollessa kyseessä on 
irrotettava putki liittimestä (kuva 27). 
Työnnä yhdellä kädellä jarrupalat aivan 
kiinni vanteeseen. Vedä toisella kädellä putki 
liittimestä ja nosta putkea. Irrota jarrupalat.
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Vivun asennon säätämiseksi
1. Etsi kahvan kiinnityspultti (kuva 32, 33 tai 

kuva 34).
2. Löysää kiinnityspulttia 2 tai 3 kierrosta. 
3. Siirrä vipua. 
4. Kiristä kiinnityspultti:
 • Maantie- tai maastojarrukahva: 53-69 lb•in 

(6.0-7.8 N•m)
 • Keskitangon vipu: 20-30 lb•in 

(2,3-3,3 N•m)

Ulottuvuuden säätö jarruvipuun
Joillekin jarruvivuille voi säätää ulottuvuuden, 
välimatkan tangosta kahvaan. 

1. Etsi ulottuvuuden säätöruuvi (kuva 
33) ja kierrä sitä. Kierrä myötäpäivään 
lisäämään ulottuvuutta. Kierrä vastapäivään 
vähentämään väliä. 

2. Jos tarpeen säädettyäsi välin säädä myös 
jarrupalojen välys.

Muuttaaksesi sitä, mikä vipu ohjaa etujarrua
1. Avaa jarrut.
2. Irrota jarruvaijerit:
 • Sarvityyppisten tankojen kohdalla irrota tangon 

teippi. Irrota sitten kumpikin jarruvaijeri ja poista 
se kokonaan vivusta. 

 • Maastopyörän kohdalla poista vaijerin 
lyijypää vivusta.

3. Asenna vaijerit vastapäisiin vipuihin.
4. Sulje jarrut.
 • Sarvityyppisillä tangoilla vaihda tangon 

teippi.
5. Tarkasta jarrut kuten kappaleessa 1 on 

opastettu ja säädä jarrut, jos tarpeen.

C. Jarrun kohdistaminen levyyn
1. Löysää jarrun kiinnityspultteja. 
2. Liu'uta pankkikortti tai muu ohut esine oikean 

jarrupalan ja levyn väliin.
3. Vedä kokonaan vivusta ja kiinnitä pultit 

tiukkuuteen 11,3-12,4 N•m (100-110 lb•in).

Levyjarrupalojen irrottaminen
1. Irrota rengas.
2. Pidä kiinni sormin tai hohtimin jarrun 

asennusvarresta ja vedä pala ulos.

Jarruvivut
Jarruvivulla hallitaan jarruja. Vivun asento 
tangossa tulisi mahdollistaa jarrujen käyttö 
mahdollisimman vähällä liikkeellä tai 
voimalla.

Jarruvipuja on montaa eri tyyppiä:

• Maantiejarruvipu: alakahvalliselle 
ohjaustangolle (kuva 32)
• Maastojarruvipu: suoralle tai 
maastotyyppiselle tangolle (kuva 33)

KUVA 32:
Maantievipu
1. Vivun kiinnityspultti

KUVA 33:
Maastovipu
1. Vivun kiinnityspultti
2. Ulottuvuuden 
säätöruuvi
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Renkaat
Aina kun vaihdat rengasta tai sisäkumia, 
varmista, että vannenauha on oikeassa 
paikassa ja että se peittää kokonaan pinnojen 
reiät ja nystyrät, ja estää näin sisäkumin 
puhkeamisen. 

Tarkasta joka kuukausi renkaat kulumien ja 
vahinkojen varalta. Varmista, ettei ole löysiä 
tai vahingoittuneita pinnoja, jotta kiekko 
pysyy suorana ja vahvana. Varmista, että 
kiekon navan laakerit on säädetty oikein.

Tarkasta vanteet kuukausittain. Varmista 
vanteiden puhtaus, jotta jarrut toimivat 
oikein. Jos jarrun pinnoilla näkyy kulumia, 
se on osoitus vanteiden kulumisesta tai jos 
jarrupinta ei ole tasainen, vaihda vanne.

  VAROITUS: Jarrupalat poistavat 
vanteen pintaa jarruja käytettäessä. Jos 
jarrut poistavat liikaa pintaa ajan 
mittaan, vanteesta voi tulla heikko ja 
helposti särkyvä ja se voi alentaa 
hallintaa ja aiheuttaa kaatumisen. 
Tarkista vanteet säännöllisesti. Vaihda 
kulunut vanne.

Navan laakerien säädön tarkistus
1. Nosta kädellä pyörän perää ilmaan ja yritä 

liikuttaa vannetta vasemmalta oikealle. 
Katsele, tunnustele ja kuuntele laakereiden 
liikkeen varalta.

2. Kääntele pyörää ja kuuntele mahdollisia 
narskuvia tai muuten epätavallisia ääniä.

3. Toista toimenpiteet eturenkaan kohdalla.
Jos napa tuntuu löysältä tai se narskuu, 
huolto on tarpeen. Pyörän laakerien säätö 
vaatii erityistyökaluja ja koulutusta. Vain 
jälleenmyyjän tulee säätää laakerit.

Renkaan asennus
Renkaan (tai kiekon) tulee mennä jarrujen 
välistä ja takarengas tulee sovittaa ketjuihin. 
Käsikirjan mukana tuleva CD selittää tämän 
tarkemmin.

Pyöriin voi käyttää erilaisia pyörän 
kiinnitysvälineitä. Noudata tarkoin näiden 
välineiden käyttöohjeita omaan pyörääsi.

Renkaan kiinnitystavat (kuva 34):
•	Perinteinen	pikalukitus	(mukaanlukien	
ABP)
•	Clix™	pikalukitus
•	Kierteistetty	akseli	ja	mutteri
•	Läpiakseli

  VAROITUS: Jos pikalukitusta tai 
muuta pyörän kiinnityslaitetta ei ole 
säädetty ja kiinnitetty oikein, rengas voi 
löystyä tai irrota ja heikentää siten 
hallintaa ja voit kaatua. Varmista, että 
renkaat ovat kunnolla kiinni, ennen kuin 
ajat pyörää.

Renkaan asennus perinteisellä 
pikalukituksella 
1. Siirrä pikalukitusvipu auki-asentoon (kuva 35) 

ja aseta rengas siten, että se koskettaa 
kokonaan haarukan päiden sisäpintoja. 
Saadaksesi pyörän sisään ABP:llä irrota ensin 
tanko navasta. Kun rengas on rungossa, 
liu’uta pikalukitus vasemman puoleisten 
kiinnitysosien ja navan läpi, kierrä sitten 
säätöruuvi siihen kiinni. 

2. Kun vipu on oikeassa asennossa, kiristä 
säätö ruuvi (kuva 36), kunnes se on hieman 
kireä.

3. Sulje pikalukitus; kun vipu on kämmenelläsi, 
liikuta vipua, kuten on näytetty kuvassa 
35, kiinni-asentoon. Kun liikutat vipua 
säätöasentoon, pitäisi tuntua pientä vastusta. 

KUVA 34:
Renkaan kiinnitystavat
1- Perinteinen pikalukitus
2- Clix (nuolet 
osoittavat osat, joita 
ei löydy perinteisessä 
pikalukituksessa)
3- Kierreakseli
4- Läpiakseli
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KUVA 35:
Oikea vivun liike ja vivun 
asennot
1- Vapaa (AUKI)
2- Säätöasento
3- Lukittu (KIINNI)

 • Älä kierrä vipua kuten siipimutteria 
kiristäessä (kuva 35). Se ei riitä pitämään 
pyörää paikallaan.

4. Jos voit kiinnittää vivun pienellä tai 
olemattomalla vastuksella, kiinnitysvoima ei 
riitä. Mene takaisin vaiheeseen 2 ja kiristä 
säätöruuvi. Lisätietoja saa tarkistamalla 
oikeat lukemat (alla).

5. Kiinnitä vivut niin, etteivät ne kosketa mitään 
polkupyörän osaa tai sen lisäosia (kuten 
tavaratelinettä tai lokasuojia) ja etteivät esteet 
pyörän reitillä osu vipuihin. (kuva 37).

6. Tee seuraavat testit varmistaaksesi, että olet 
asentanut pikalukituksen oikein: 

 • Nosta polkupyörää ja kopauta kunnolla 
renkaan yläosaa (kuva 38). Pyörä ei saa irrota, 
löystyä tai liikkua sivulta toiselle. 

 • Varmista vastuksen olevan oikea, kun siirrät 
vivun kiinni-asentoon.

 • Varmista, ettei kiinni olevaa lukitusvipua voi 
kääntää (kuva 39). 

 • Kun pikalukitus on oikein kiinni, 
kiinnitysvoima riittää kiinnitysosapintojen 
metallien kosketuksen toisiinsa. 

KUVA 36:
Kiristä mutteri
1. Säätömutteri

KUVA 37:
Etu- ja takavivun asennot

KUVA 39:
Varmistu, ettei vipu 
käänny

KUVA 38:
Testaa löysyys

Oikeat lukemat: 
Jos yli 200 Newtonin (45 lbs) voima on 
tarpeen vivun vapauttamiseen, löysää hieman 
säätömutteria. Jos alle 53,4  Newtonin (12 lbs) 
voima on riittää vapauttamaan vivun, kiristä 
hieman säätömutteria. 

Jos pikalukitus ei läpäise testiä, säädä sitä 
uudelleen tai vie pyöräsi jälleenmyyjälle 
huoltoon. Toista testi ennen ajoa.

Renkaan irrotus perinteisellä 
pikalukituksella 
1. Vapauta pikalukitusvipu, käännä se auki-

asentoon (kuva 35). 
2. Eturenkaassa on löysättävä säätömutteria, 

kierrä sitä kolme kierrosta. Takarenkaassa, 
jossa on ABP, on irrotettava läpiakseli. 

3. Siirrä rengas pois haarukasta tai rungosta.
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Renkaan asennus Clix-lukituksella
Perinteisellä pikalukituksella ja Clix 
-pikalukituksella on eroa (kuva 40). 
Perinteisellä menetelmällä säädetään 
kiinnitysvoima joka kerta, kun taas Clix-
järjestelmällä ei kireyttä tarvitse säätää joka 
kerta erikseen. Clix on sisäänrakennettu 
järjestelmä, joka on säädetty vain yhdelle 
haarukalle – dropoutien leveyden mukaan.

  VAROITUS: Clix on säädetty vain 
yhdelle pyörälle ja haarukalle. 
Polkupyörän, renkaan tai haarukan 
vaihtaminen voi aiheuttaa renkaan 
löystymisen tai irtoamisen ja 
kaatumisen. Älä vaihda Clixiä muuhun 
polkupyörään, renkaaseen tai 
haarukkaan ilman oikeaa säätöä. 

1. Kun Clix-pikalukituksen vipu on auki-
asennossa (kuva 41), työnnä kuppi ja vipu 
yhteen (kuva 42) ja laske haarukka renkaalle, 
kunnes haarukan sisäpinnat koskettavat 
rengasta. 

 • Joissakin haarukoissa on kiinnitysosat, joten 
kuppia ja vipua ei tarvitse työntää yhteen, vaan 
haarukka liukuu automaattisesti paikoilleen.

2. Lukitse pikalukitus, kun vipu on kämmenelläsi, 
siirrä vipu kiinni-asentoon, kuten kuvassa 43 
näytetään. Kun siirrät vipua säätöasentoon, 
pitäisi tuntua pientä vastusta.

 • Älä kierrä vipua kuten siipimutteria 
kiristäessä (kuva 43). Se ei riitä pitämään 
pyörää paikallaan.

KUVA 41:
Vivun asennot
1- Lukittu (KIINNI)
2- Säätöasento
3- Vapaa (AUKI)

KUVA 42:
Työnnä kuppi ja vipu 
yhteen

3. Kiinnitä vivut niin, etteivät ne kosketa mitään 
polkupyörän osaa tai sen lisäosia (kuten 
tavaratelinettä tai lokasuojia) ja etteivät esteet 
pyörän reitillä osu vipuihin. (kuva 44) .

4. Tee seuraavat testit varmistaaksesi, että olet 
asentanut pikalukituksen oikein: 

 • Nosta polkupyörää ja kopauta kunnolla 
renkaan yläosaa (kuva 45). Pyörä ei saa irrota, 
löystyä tai liikkua sivulta toiselle. 

 • Varmista vastuksen olevan oikea, kun siirrät 
vivun kiinni-asentoon.

 • Varmista, ettei kiinni olevaa lukitusvipua voi 
kääntää (kuva 46). 

 • Kun pikalukitus on oikein kiinni, 
kiinnitysvoima riittää kiinnitysosapintojen 
metallien kosketuksen toisiinsa. 

 • Katso oikeita lukemia sivulta 28.
Jos pikalukitus ei läpäise testiä, säädä sitä 
uudelleen tai vie pyöräsi jälleenmyyjälle 
huoltoon. Toista testi ennen ajoa.

KUVA 40:
Clixin osat
1. Napa
2. Säätömutteri
3. Lukkomutteri
4. Pikalukitus
5. Kuppi 
6. Jousi
7. Vipu
8. Nokan seurain
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Clixin kiinnitysvoiman säätö
1. Löysää lukkoruuvia (kuva 40)
2. Laita vipu auki-asentoon (kuva 41)
3. Laita merkit vivussa ja tangossa kohdakkain 

säätöasentoon (kuva 47).
4. Kiristä säätöruuvia, kunnes se on hieman 

kireä.
5. Lukitse vipu ja tee testit saadaksesi oikea 

kiinnitysvoima – katso vaihe 4 “Renkaan 
asennus Clix-lukituksella”

6. Jos kiinnitysvoima on oikea, lukitse vipu.
 • Jos kiinnitysvoima EI ole oikea, käännä 

säätöruuvia hieman myötäpäivään lisätäksesi 
kiinnitysvoimaa. Mene takaisin vaiheeseen 4.

7. Estääksesi muutoksen säädössä kiristä 
lukkomutteria (kuva 40), kunnes se koskettaa 
säätöruuvia. Älä kiristä liikaa.

8. Tarkista Clixillä varustetun eturenkaan pito. 
Siirrä vipu auki-asentoon. Nosta etupyörä 
ilmaan ja kopauta renkaan yläosaa. Renkaan 
ei pitäisi tulla ulos haarukan päistä. Jos Clix-
lukitus ei läpäise testiä, vie pyöräsi myyjälle 
huoltoon.

KUVA 47:
Säätöasento ja merkit 
kohdistuksessa
1. Vivun merkki
2. Läpiakselin merkki
3. Jousi (kartion pieni pää 
navasta poispäin) 

KUVA 43:
Oikea vivun liike ja vivun 
asennot
1- Vapaa (AUKI)
2- Säätöasento
3- Lukittu (KIINNI)

KUVA 44:
Etuvivun asento

KUVA 46:
Varmistu, ettei vipu 
käänny

KUVA 45:
Testaa löysyys

Renkaan irrotus Clix-lukituksella
1. Vapauta Clix-lukitusvipu, käännä se auki-

asentoon (kuva 41). 
2. Työnnä kuppi ja vipu yhteen (kuva 42) 

ja työnnä ne hieman sisään siirtämään 
säätöruuvia ulos haarukasta.

3. Siirrä pyörä ulos haarukasta.
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Renkaan asennus kierreakseli- ja ruuvi-
järjestelmällä
Jotkut renkaat on kiinnitetty ruuvein, jotka 
on kiinnitetty kierteellä akseliin. Hampailla 
varustettu aluslevy (kuva 48) on tarpeen 
mutterin ja dropoutin välissä.

1. Kiristä akseliruuvit eturenkaalle 20.3-27.1 N•m 
(180-240 lb•in) ja takarenkaalle 27.1-33.9 N•m  
(240-300 lb•in).

2. Varmista, että olet kiinnittänyt renkaan oikein:
 • Nosta polkupyörää ja kopauta kunnolla 

renkaan yläosaa (kuva 45). Pyörä ei saa irrota, 
löystyä tai liikkua sivulta toiselle. Jos pyörän 
kunto ei läpäise testiä, tee toimenpiteet 
uudelleen. Jos et kykene kiinnittämään pyörää 
oikein, vie pyöräsi myyjälle huoltoon.

Ulkorenkaan asennus
Renkaita useita tyyppejä:
• Standardi- tai clicherrengas: ilma 
renkaassa on sisäkumin sisällä ja rengas on 
standardivanteella
• Sisäkumiton tai tubeless ready -rengas: 
sisäkumia ei ole ja rengas erikoisvanteella.
• Putki tai “ommel”-tyyppinen rengas: 
sisäkumi on tikattu tai liimattu renkaan 
kotelon sisään ja kotelo on liimattu 
vanteeseen.
Nämä ohjeet ovat standardirenkaille. Katso 
ohjeet muun tyyppisille renkaille CD:ltä 
tai kysy jälleenmyyjältä neuvoa. Kun ostat 
vara- tai vaihto-osia, käytä renkaan sivuun 
kirjoitettua kokoa tai kysy jälleenmyyjältä 
neuvoa. 

Kun korjaat puhjennutta sisäkumia, laita 
paikka puhkeamiskohtaan tai vaihda koko 
sisäkumi.

Renkaan irrotus polkupyörästä
1. Noudata tämän kappaleen jarruosion jarrun 

avaamisohjeita. 
2. Noudata tämän kappaleen rengasosion 

renkaan irrotus-ohjeita. 

Renkaan poisto pyörästä
Poista rengas vanteelta käsin tai 
rengasraudoilla. Älä käytä teräviä työkaluja, 
kuten ruuvitalttaa renkaan poistoon.

1. Tyhjennä sisäkumi kokonaan ilmasta.
2. Purista renkaan reunat vannekourun pohjaan 

(kuva 50). Tee näin koko renkaan ympäri. 
3. Nosta rengasraudalla renkaan yksi reuna ylös 

ja pois vanteelta (kuva 51). Aloita venttiilin 
vastakkaiselta puolelta.

4. Jatka reunan pois nostamista koko renkaan 
ympäri, kunnes reuna on täysin vapaa. 

5. Poista sisäkumi renkaan sisältä.
6. Poista renkaan toinen reuna vanteelta.

KUVA 48:
Mutterinapa
1. Hammastettu aluslevy

Renkaan asennus läpiakselin kanssa
Läpiakseleita löytyy useita tyyppejä (kuva 
49), eri säätö- ja kiinnitysmenetelmillä 
varustettuina. Katso ohjeet läpiakselin 
renkaan pitomekanismien aukaisemiseen 
ja sulkemiseen CD-levyltä tai käänny 
jälleenmyyjän puoleen.

KUVA 49:
Läpiakseli

1
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Renkaan asennus vanteelle
1. Noudata rengasosion tarkastusohjeita 

tarkistaaksesi vanteen, vannenauhan ja 
renkaan. Tarkasta myös renkaan sisäpinta.

 • Jos vaihdat sisäkumin tai renkaan, varmistu 
että uusi sisäkumi tai rengas on samaa kokoa 
kuin entinen tai kysy myyjältä neuvoa eri 
kokojen sopivuudesta. Koko löytyy renkaan 
sivuseinämältä.

2. Pumppaa ilmaa sisäkumiin, kunnes se alkaa 
saamaan muotoa.

3. Laita sisäkumi ulkorenkaaseen.
4. Vie venttiilin kanta vanteen reiän läpi.
5. Aseta pelkästään käsin ensimmäinen reuna 

vanteelle (kuva 51). Aloita venttilin kannasta.
6. Työnnä ulkorengasta ja sisäkumia reunan  

yli niin, että kumi on vanteen sisäpuolella 
(kuva 52). 

7. Työnnä toinen reuna vanteelle pelkästään 
käsin. Aloita venttilin kannasta.

 • Varo puristamasta sisäkumia vanteen ja 
renkaan väliin (kuva 53).

8. Työnnä venttiilin kantaa renkaaseen niin, että 
se ei jää renkaan reunan ja vanteen väliin. 

9. Pumppaa ilmaa puoleen paineeseen ja 
tarkasta sitten, että renkaan reuna on 
sopivasti vanteella (kuva 54).

10. Tyhjennä rengas uudelleen. Tämä estää 
sisäkumin jäämisen puristuksiin.

11. Pumppaa rengas renkaan sivussa osoitettuun 
paineeseen. Älä täytä liikaa.

KUVA 51:
Ensimmäinen reuna ja 
sisäkumi poissa vanteelta

KUVA 50:
Renkaan reunat 
vannekourun pohjalla

KUVA 52:
Ensimmäinen reuna 
työnnetty vanteelle, 
sisäkumi vanteella

KUVA 54:
Renkaan reunat ja 
sisäkumi vanteen 
sisäpuolella

KUVA 53:
Sisäkumi likistynyt 
ulkorenkaan ja vanteen 
väliin

Reunat

Sisäkumi

Rengas

Vanne
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Jousitus
Voit säätää pyöräsi jousituksen sopimaan 
painoosi, ajotyyliisi ja henkilökohtaisiin 
mieltymyksiisi. Jokainen jousitusjärjestelmä 
on erilainen. Suosituksia jousituksen säätöön 
löydät Trekin internetsivuilta: www.trekbikes.
com.

Sinun ei pitäisi voida puristaa jousitusta 
kokonaan pohjaan. Jos jousitus puristuu 
kokonaan kokoon, sen liike pysähtyy äkkiä ja 
se voi heikentää pyörän hallintaa.

Jos säädät jousitusta, pyörä kääntyy ja 
pysähtyy erilailla. Säädettyäsi jousituksen 
mene koeajolle vähän liikennöidylle alueelle 
ja koeaja, kunnes olet oppinut tuntemaan 
pyöräsi käyttäytymisen. 

Tarkasta kuukausittain kaikki pultit 
jousituksessa: kiinnityspultit ja tappipultit.

Lisävarusteet
Tässä kappaleessa jo käsiteltyjen osien 
lisäksi pyörässä voi olla lisävarusteita kuten 
lokasuojat, valot, tavarateline, ketjunsuoja, 
apupyörät tai seisontatuki. Tarkasta 
lisävarusteet kuukausittain varmistaaksesi, 
että ne on kiinnitetty oikein. Jos jokin osa on 
löysällä tai pois paikaltaan, säädä tai kiristä 
osaa tai vie pyörä jälleenmyyjälle huoltoon.

Lampun asennus
Lampussa olevat merkinnät ilmoittavat 
oikean jännitteen. Vara- tai vaihto-osia 
ostaessasi voit viedä lampun mukanasi 
liikkeeseen varmistuaksesi, että ostat oikean 
lampun valoihisi. 

1. Etsi linssin kiinnitysruuvi valojen takaosasta. 
2. Käännä ruuvia vastapäivään. Poista se.
3. Käännä linssiä neljänneskierros 

myötäpäivään. Vedä linssikokonaisuus irti 
lampun kiinnityksestä.

4. Käännä lamppua vastapäivään. Poista se.
 • Varo rikkomasta lampun lasia. Älä poista 

johtoa lampun kiinnityspohjassa.
5. Ruuvaa uusi lamppu paikalleen, kunnes se on 

hieman kiristetty.
6. Laita linssi lampun kiinnitykseen. Käännä 

linssiä neljänneskierros vastapäivään.
7. Laita linssin kiinnitysruuvi valojen takaosaan. 

Kiristä ruuvi.
Varmista, että uusi lamppu toimii. Jos se 
ei toimi, tarkista johtojen oikea asento 
ja varmista, että uusi lamppu ei ole 
vahingoittunut.

Apupyörien säätö
1. Laita polkupyörä tasaiselle, sileälle pinnalle 

renkaat oikein täytettyinä.
2. Löysää taka-akselin muttereita. 
3. Pidä pyörää pystyssä suorana ja säädä 

välimatka apupyörien ja maanpinnan välissä 
noin 6 mm:n (1/4”). Säädä välimatka samaksi 
polkupyörän molemmin puolin.

4. Säädä ketjujen kireys ja kiristä akselimutterit. 
Noudata menettelytapoja renkaita 
koskevassa osiossa. 
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Runkokoonpano (Runko ja haarukka)
Runko on pyörän selkäranka, johon muut 
osat kiinnittyvät, mukaan lukien haarukka. 
Haarukka pitää etupyörää paikallaan ja sitä 
ohjataan tai hallitaan ohjaustangolla. Rungon 
huolto on erittäin tärkeää turvallisuustekijä. 
Ennen kuin korjaat runkoa tai haarukkaa 
tai siihen kiinnitettyjä osia, lue Varoitus 
mekaanisesta työstä sivulla 1.

Runko ja haarukka voivat olla valmistettuja 
useista materiaaleista, kuten terässeoksesta, 
alumiiniseoksesta tai hiilikuitukomposiitista. 
Jos pyörä on valmistettu hiilikuidusta, lue 
osio Hiilikuitukomposiitti sivulla 9.

Lisäksi runko tai haarukka voivat sisältää 
jousitusosia. Jos pyörässä on jousitus, katso 
osaa Jousitus tässä kappaleessa.

Yleisiä tietoja
Bontrager-haarukat eivät ole yhteensopivia 
minkään mekanismin kanssa, joka kiinnittyy 
haarukkalaatan ympärille, poikkeuksena 
pyörätietokoneanturit. Jos olet epävarma 
siitä, mitä osia voi liittää tähän haarukkaan, 
kysy jälleenmyyjältä neuvoa.

Hiilikuitukomposiitista valmistetut 
maantiepyörien rungot täytyy aina varustaa 
ketjunsuojalla, jotta vältytään vahingoilta 
ketjun jumittuessa tai mennessä pois 
paikoiltaan. 

Liika kuumuus, kuten ruiskupinnoituksessa 
käytettävä tai avoin liekki, voi joissakin 
rungoissa vahingoittaa sideainetta, joka liittää 
rungon osia yhteen. Älä altisti runkoa yli 
82°C (180°F:n) lämmölle.

Rungossa, jossa on pyöreä tai sylinterimäinen 
satulatolppa, käytetään yhtä kolmesta 
tavallisesta satulakiinnikkeestä, jotka on 
suunniteltu sopimaan satulatolppiin, joiden 
ulkohalkaisija on 27,12 – 27,20 mm, 29,12 – 
29,2 mm tai 31,45 – 31,6 mm. Satulatolppa 
tulisi mitata välyksen sopivuuden osalta 
ennen asennusta. Käytä oikeata voitelua 
(katso sivu 36) estämään satulatolpan 
ruostumisen kiinni satulakiinnikkeeseen tai 
putkeen.

Puhdistettaessa rungon osia ei pidä käyttää 
liuottimia tai voimakkaita kemikaaleja. Poista 
tieroiskeiden muodostama kalvo pehmeällä 
kankaalla ja miedolla pesuaine-vesiliuoksella. 
Teollisuusliuottimien käyttö puhdistukseen 
tai maalin poistoon voi vahingoittaa maalin 
lisäksi myös sideainetta, joka liittää rungon 
osia yhteen. 

Toleranssit press fit- ja kierrettäville osille 
ovat erittäin tärkeitä. Liian ison tai väärin 
kohdistetun osan painaminen voi rikkoa 
rungon tai osan. Ruuvikiinnittimen liian suuri 
kireys voi rikkoa kierteet tai osan. Varmista, 
että keskiön ja takavaihtajan kierteet ovat 
puhtaat ja hyvin öljytyt ennen kiinnitystä. 
Aloita kiristys käsin, älä kiintoavaimella. 

Maalin poisto rungosta vaatii 
erikoistekniikoita ja tulisi tehdä vain tehtaalla. 
Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja.

Rungon erityispiirteitä
Joissakin pyörissä on yksi tai useampia 
erityiskiinnityskohtia, joihin voi asentaa 
lisävarusteita. Esimerkiksi joissakin rungoissa 
tai haarukoissa on erityinen syvennys, johon 
voi laittaa sensorin pyörätietokoneelle 
(kuvat 55 ja 56). Toisena esimerkkinä Speed 
Concept-rungot tarjoavat kiinnityskohtia 
“nopeuslaatikolle” ylätankoon (tämä 
kiinnitys aiheuttaa pienen esteen, jota 
CPSC-standardit eivät salli, joten se ei 
kuulu vakiovarustukseen). Lisätietoja saa 
jälleenmyyjältä.
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Tarkastus
Tarkasta runko ja haarukka aina ennen 
pyöräilyä rasituksen tai väsymisen merkkien 
varalta. Naarmut, halkeamat, lovet, 
vääntyminen ja värin muutos ovat merkkejä 
rasituksesta. Jos jokin osa näyttää merkkejä 
vahingoista, rasituksesta tai väsymisestä, 
vaihda osa ennen pyöräilyä.

Tarkasta kuukausittain rungon ketjunsuoja. 
Varmista, että se on asennettu oikein 
ja kiinnitetty kunnollisesti. Jos se on 
pois paikaltaan tai vahingoittunut, anna 
jälleenmyyjän asentaa vaihto-osa.

Tarkasta haarukka vuosittain kokonaan. 
Irrota haarukka pyörästä ja tarkasta ohjain 
ja kruunu, jotka ovat osittain piilossa rungon 
sisällä. Tämä tarkastus voidaan viedä 
loppuun, kun ohjainlaakerit on huollettu. 
Koska se vaatii ohjainlaakerien purkamista, 
toimenpide vaatii erityistyökaluja ja -taitoja. 
Jos sinulla ei ole koulutusta, vie pyöräsi 
myyjälle tarkastukseen. 

Haarukan kokonaistarkastus
1. Irrota haarukka pyörästä
2. Puhdista huolellisesti haarukan ohjain- ja 

kruunualue.
3. Katso merkkejä väsymisestä tai kolhuista.

Säätö
Alumiini- tai hiilikuiturunko tai -haarukka ja 
niiden alumiiniosat (kuten kiinnitys) eivät ole 
yhtä taipuisia kuin teräs. Älä koskaan yritä 
asentaa osaa taivuttamalla tai vääntämällä 
sitä. Alumiini- tai komposiittimatriaalin 
muokkaaminen ei ole mahdollista. Jos runko 
on vahingoittunut, vie pyörä jälleenmyyjälle 
arvioitavaksi ja mahdollisesti korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi.

Rungon tai haarukan korjaus
Tietyn tyyppiset runkovauriot voidaan 
korjata tehtaalla. Sinun tulee lähettää runko 
tai haarukka takaisin tehtaalle valtuutetun 
jälleenmyyjän kautta.

Heijastimet
Tarkasta noin joka kolmas kuukausi, että 
kissansilmää, etu-, poljin- ja pyöräheijastimia 
pitelevät kiinnikkeet ovat tiukassa. Tarkasta, 
että kissansilmä ja etuheijastin ovat 
suunnatut niin, että heijastuspinnat ovat 
kohtisuoraan maahan nähden ja että ne ovat 
puhtaat ja hyvässä kunnossa. Etuheijastimen 
tulisi osoittaa suoraan eteenpäin ja 
kissansilmän suoraan taaksepäin. 
Pyöräheijastimien tulisi olla tiukasti pinnoja 
vasten estämään räminä. 

KUVA 55:
Sisäänrakennettu 
nopeussensori 
haarukassa nopeuden 
mittaamiseen

KUVA 56:
Sisäänrakennettu sensori 
ketjun kannattimessa 
nopeuden ja kadenssin 
mittaamiseen 
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Kappale 4: Voitelu
Tämä osa esittelee voideltavat osat, 
huoltovälit ja lyhyet ohjeet. Kysy 
jälleenmyyjältä hänen suosittelemaansa 
rasvaa tai öljyä. Jos lisätiedot ovat tarpeen, 
katso käsikirjan muista osioista tai kysy 
neuvoa jälleenmyyjältä. 

Laakerien huoltaminen edellyttää 
erikoistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä tämän. Jotkin laakerit 
on täysin suljettu eivätkä ne kaipaa uutta 
rasvaa joka vuosi.

Ohjainkannatin
Voitele ohjainkannatin vuosittain.

Voiteluaineen lisäämiseksi suoraliitäntä-
ohjainkannattimeen on tarpeen säätää 
ohjainlaakerit. Vain jälleenmyyjän tulee tehdä 
tämä.

Onttoakseliohjainkannattimen voitelu:
1. Irrota ohjainkannatin rungosta.
2. Puhdista vanha rasva kannattimesta.
3. Levitä ohut kerros rasvaa kannattimen siihen 

osaan, joka laitetaan rungon sisään. Levitä 
rasvaa myös kannattimen kiilaan. 

4. Asenna kannatin.

Satulatolppa
Lisää voiteluainetta joka vuosi. Käytä sitä 
rungon ja satulatolpan materiaaleihin:

Metallisatulatolppa metallirungossa
1. Löysää satulatolpan kiinnityspulttia tai irrota 

pikalukitus ja poista satulatolppa rungosta.
2. Puhdista vanha rasva satulatolpasta.
3. Levitä ohut kerros rasvaa satulatolpan siihen 

osaan, joka on rungon sisällä.
4. Laita satulatolppa runkoon.
5. Säädä satula sopivaan korkeuteen ja kohdista 

se. Kiristä satulatolpan kiinnityspultti ja 
lukitse pikalukitus.

Hiilikuitusatulatolppa ja kaikki satulatolpat 
hiilikuiturungossa
1. Löysää satulatolpan kiinnityspulttia tai irrota 

pikalukitus ja poista satulatolppa rungosta.
2. Puhdista satulatolppa ja satulaputken 

sisäpinta pehmeällä kankaalla ja puhtaalla 
vedellä.

3. Anna satulatolpan kuivua. Laita se sitten 
runkoon.

4. Säädä satula sopivaan korkeuteen ja kohdista 
se. Kiristä satulatolpan kiinnityspultti.

Keskiö
Vaihda keskiön laakerien rasva joka 
vuosi. Laakerien huoltaminen edellyttää 
erikoistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä tämän. 

Ketju
Voitele ketju vuosittain. Laita aina rätti 
ketjujen taakse estämään voiteluaineen 
pääsyn pyörän muihin osiin. Kun olet 
voidellut, pyyhi liika aine rätillä. 

Polkimet
Vaihda polkimen laakerien rasva joka 
vuosi. Laakerien huoltaminen edellyttää 
erikoistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä tämän. 

Vaihda rasva poljinakseleiden kierteisiin 
vuosittain. Oikea ja vasen poljin ovat 
erilaisia, ja ne tunnistaa yleensä kirjaimesta 
poljinakselin päässä tai kammen laatassa. 

1. Irrota poljinakselit poljinkammista, käännä 
oikeaa poljinta vastapäivään ja vasenta 
poljinta myötäpäivään. 

2. Levitä ohut kerros rasvaa kierteisiin.
3. Asenna polkimet oikealle puolelle: laita oikea 

poljin oikeaan poljinkampeen ja vasen poljin 
vasempaan poljinkampeen.

4. Kiristä poljinakselit.
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Vaihtajat
Voitele kuukausittain taka- ja etuvaihtajan 
kaikki saranakohdat, lisäksi vaihtajan pyörät  
takavaihtajassa. 

Ohjainlaakeri
Vaihda ohjainlaakerien rasva joka vuosi. 
Laakerien huoltaminen edellyttää 
erikoistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä tämän. 

Jarrut ja jarruvivut
Voitele jarruvivun tapit ja jarruvarren kiinnitys 
joka kolmas kuukausi.

Renkaat
Vaihda renkaiden laakerien rasva joka 
vuosi. Laakerien huoltaminen edellyttää 
erikoistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä tämän. 

Voitele pyörän pikalukitukset. Levitä 2-3 
tippaa synteettistä voiteluainetta tai 
kevytöljyä sinne, missä pikalukitusvipu 
vaihtuu pikalukitusrunkoon.

Joustohaarukat
Voitele joustohaarukka kuukausittain. Katso 
ohjeet CD-levyltä tai kysy jälleenmyyjältä 
neuvoa.

Vaihda vuosittain öljy joustohaarukkaan. 
Öljynvaihto vaatii erityistyökaluja ja 
koulutusta, joten vain jälleenmyyjä voi tehdä 
sen. 

Takajousitus
Älä lisää voiteluainetta täysjoustopyörän 
iskunvaimentimiin tai saranoihin. Jos 
iskunvaimentimet tai saranatapit pitävät 
ääntä tai eivät toimi sulavasti, vie pyörä 
jälleenmyyjälle huoltoon.

Vaijerit
Voitele vaijeri, kun asennat sen.

Vaijerin asentaminen vaijerijarruun vaatii 
erityistyökaluja ja koulutusta, joten vain 
jälleenmyyjä voi tehdä sen. 

Vaijerin asennus
1. Ennen käytetyn vaijerin poistoa pistä 

muistiin sen kulku rungolla. Löysää 
vaijerinkiinnityspulttia ja poista kulunut 
vaijeri.

2. Voitele uusi vaijeri sieltä, missä se kulkee 
koteloiden ja ohjainten läpi. Asenna uusi 
vaijeri seuraten samaa kulkureittiä kuin 
vanhakin vaijeri.

3. Varmista, että vaijerin lyijypää on asennettu 
oikein kahvaan. Varmista, että päällys on 
asennettu oikein vivun pysäyttäjään.

 • Säädä jarru uudelleen, jos se on tarpeen 
jarruvaijerin asennuksen jälkeen. 

4. Käännä holkkisäädintä myötäpäivään niin, 
että holkkisäätimen kierteet eivät näy. 

 • Vaihtajan vaijeri: laita vaihdevipu asentoon, 
jossa vaijerissa on vähiten jännitystä.

 • Jarruvaijeri: pidä jarrua kiinni kun teet 
seuraavaa vaihetta.

5. Kiristä kiinnityspultti tiukkuuteen 6-8 N•m 
(52-69 lb•in).

6. Leikkaa vaijeri siten, että enintään 51 mm (2”) 
menee kiinnityspultin yli. 

7. Laita metallikupu tai juota hieman vaijerin 
päätä estämään vaijerin kulumista.

8. Noudata säätöohjeita.
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Lisäohjeita
Jos kaipaat lisätietoja pyörästä tai sen 
huollosta, alueellasi on olemassa monia 
tietolähteitä.

Kysy neuvoa pyörien jälleenmyyjältä. Heillä 
on suuri kokemus pyöristä ja reiteistä 
alueellasi. He voivat vastata kysymyksiin ja 
auttaa etsiessäsi paikkoja nauttia uudesta 
pyörästäsi. Useiat jälleenmyyjät myyvät 
korjausoppaita ja pyöräilykirjoja.

Käy kirjastossa. Useimmissa kirjastoissa 
on kirjoja pyöräilemisestä, kilpailemisesta, 
pyöräilyturvallisuudesta, pyörän huollosta ja 
muusta asiaan liittyvästä.

Käy internetissä. Paras tietolähde pyörästäsi 
on tämän oppaan mukana tuleva CD-levy. 
Jos sinulla on pääsy internettiin, voit mennä 
suoraan CD-levyltä internet-sivuillemme. 
CD-levyltä myös linkkejä joihinkin pyörän osia 
valmistaviin yhtiöihin. 

Takuu
Pyörälläsi on rajoitettu takuu koko käyttöiän 
ajan. Käy katsomassa takuutietoja 
kotisivuillamme www.trekbikes.com.




