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Ważne: 
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Niniejsza instrukcja przedstawia porady dotyczące bezpiecznej jazdy z nowym zestawem kół. Nawet w 
przypadku wieloletniej jazdy rowerem ważne jest, aby przed jazdą z tym zestawem kół KAŻDY przeczytał 
poniższe informacje! Oprócz informacji zawartych w tej instrukcji przeczytaj również instrukcję obsługi 
dołączoną do roweru. Instrukcje instalacji i dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie 
internetowej. Niektóre czynności konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez sprzedawcę.  
W podręczniku wymieniono te czynności.
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Znaczenie symboli i pojęć dotyczących bezpieczeństwa
Symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa (trójkąt z wykrzyknikiem) w niniejszej instrukcji oznacza 
niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować obrażenia ciała:

„UWAGA” oznacza prawdopodobieństwo odniesienia lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

„OSTRZEŻENIE” oznacza prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Montaż i instalacja części, w tym opon, i prawidłowy montaż części mają kluczowe znaczenie dla 
wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś zaznajomiony/a z procedurami montażu, zleć to zadanie 
sprzedawcy. Do montażu i pierwszej regulacji zestawu kół potrzebne są specjalne narzędzia i umiejętności. 
Zastanów się nad zleceniem sprzedawcy złożenia kół i zamontowania ich w rowerze. Jeśli wolisz wykonać 
to zadanie samodzielnie, koniecznie przeczytaj instrukcje na naszej stronie internetowej przed rozpoczęciem 
pracy.

Kontakt w razie pytań
Istnieje wiele modeli kół wyposażonych w różny osprzęt, dlatego w niniejszej instrukcji mogą znaleźć 
się zalecenia lub ilustracje, które nie dotyczą posiadanego przez Ciebie zestawu kół. W razie pytań po 
przeczytaniu niniejszej instrukcji skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli masz pytanie, na które sprzedawca nie 
może odpowiedzieć, lub problem, którego nie może naprawić, skontaktuj się z nami:

Części Bontrager

Do wiadomości: Dział obsługi klienta

801 W. Madison Street

Waterloo, Wisconsin 53594

Strona internetowa: http://www.trekbikes.com

Telefon do Działu Obsługi Klienta 22 624 00 53

Rozdział 1 — 
Ogólne informacje o kołach

Koła roweru (rys. 1) pozwalają mu na płynną jazdę po drodze. W wielu rowerach koła do roweru 
mocuje mechanizm szybkozamykacza (rys. 2). Wiele rowerów wykorzystuje też koła jako część układu 
hamulcowego. Integralność i wytrzymałość kół jest ważna dla Twojego bezpieczeństwa. Instrukcja ta 
informuje o sposobie użytkowania, regulacji i smarowania kół roweru.

Dodatkowe instrukcje
Niektóre modele kół Bontrager mają specjalne właściwości, dlatego też konieczna jest specjalna 
konserwacja. Jeśli Twoje koła posiadają którąkolwiek z tych funkcji, przeczytaj uważnie te  
dodatkowe punkty:

• Hamulce tarczowe

• Szytki

• Obręcze z włókna węglowego

• Opony bezdętkowe

• Piasty do ostrego koła

Rysunek 1. Koła rowerowe i części:

1. Obręcz

2. Piasta

3. Szprychy

1

2

3

Rysunek 2. Piasta i szybkozamykacz

1. Piasta

2.  Szybkozamykacz (omówienie części 
szybkozamykacza znajduje się na rys. 28)

12
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Trwałość użyteczna kół
Koła nie są niezniszczalne. Jak w przypadku wszystkich elementów mechanicznych każda część koła ma 
ograniczoną trwałość użyteczną z powodu zużycia, naprężeń i zmęczenia materiału. Zmęczenie materiału to 
niewielka siła naprężenia, która powtarzana w dużej liczbie cykli może spowodować pęknięcie lub złamanie 
materiału. Jeśli jeździsz energicznie lub agresywnie, musisz wymieniać koło i/lub jego części częściej niż 
rowerzyści, którzy jeżdżą delikatnie lub ostrożnie. Stan Twoich kół może zmienić kilka czynników, takich 
jak: waga, prędkość, umiejętności, teren, konserwacja, środowisko (wilgotność, zasolenie, temperatura i 
inne). Istnieje tu wiele zmiennych, dlatego nie jest możliwe podanie dokładnego harmonogramu wymian. Dla 
bezpieczeństwa należy częściej wymieniać koło lub części. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, porozmawiaj ze 
sprzedawcą. Lekkie, wysokowydajne koła i części wymagają lepszej pielęgnacji i częstszych przeglądów, 
chociaż w niektórych przypadkach mają dłuższą trwałość użyteczną niż cięższe koła. W przypadku kół 
należy pamiętać o tym, że obręcz zużywa się w miarę używania hamulców, dlatego też obręcz także należy 
czasem wymieniać.

Rozdział 2 — 
Porady dotyczące bezpiecznej jazdy na drodze i w terenie

Rozdział wyjaśnia niektóre z podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania zestawu kół. Należy również 
przeczytać instrukcję obsługi roweru, która zawiera dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Używaj zdrowego rozsądku podczas jazdy.
Wielu wypadków rowerowych można by uniknąć, kierując się zdrowym rozsądkiem.  
Oto kilka przykładów:

• Podczas jazdy trzymaj kierownicę obiema rękami.

• Nie jedź z inną osobą na jednoosobowym rowerze.

• Nie jeździj z luźnymi przedmiotami przymocowanymi do kierownicy lub do innych elementów 
roweru.

• Unikaj przedmiotów, które mogłyby dostać się między szprychy.

• Nie jeździj pod wpływem alkoholu lub leków, które powodują senność.

• Jadąc na rowerze szosowym, jeździj tylko po utwardzonej nawierzchni.

• Podczas jazdy w terenie bardzo uważaj. Jeździj tylko po wyznaczonych szlakach. Unikaj kamieni, 
gałęzi lub zagłębień.

• Zbliżając się do zbocza, zmniejsz prędkość, obniż i przesuń do tyłu środek ciężkości oraz używaj 
w większym stopniu tylnego hamulca zamiast przedniego.

• Nie używaj roweru do niewłaściwych celów.
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Unikaj zbyt szybkiej jazdy
Wyższe prędkości stwarzają większe ryzyko i większe siły w przypadku zderzenia. Przy wyższych 
prędkościach jest bardziej prawdopodobne, że koła wpadną w poślizg lub że mały wybój może 
spowodować spore uderzenie w ramę, widelec lub koła. Przez cały czas utrzymuj rower pod kontrolą, 
zachowując rozsądną prędkość.

Uważaj na samochody, pieszych i inne przeszkody
Rowerzysta jest słabo widoczny, a wielu kierowców nie zna praw i przywilejów, jakie mu przysługują. Jeździj 
defensywnie; uważaj na samochody, pieszych i innych użytkowników szlaków. Bądź przygotowany/a na 
wszystkie sytuacje. Uważaj na przeszkody i unikaj wybojów, kratek ściekowych, luźnego lub obniżonego 
pobocza oraz innych przeszkód, w które koła mogą uderzyć lub z powodu których mogą wpaść w poślizg. 
Jeśli nie masz pewności, w jakim stanie jest nawierzchnia, przeprowadź przez nią rower. 

Nie dokonuj zmian w zestawie kół 
Jeśli dokonasz zmiany w zestawie kół, unieważnisz gwarancję producenta. Poza tym jest to niebezpieczne. 
Nie montuj na tym zestawie kół części, które nie posiadają homologacji. Części, które nie posiadają 
homologacji, mogą spowodować uszkodzenie zestawu kół i są niebezpieczne. Jeśli nie jesteś pewien/
pewna, czy część ma homologację, porozmawiaj ze sprzedawcą Bontrager.

Poniższe przykłady niewłaściwej jazdy na rowerze zwiększają ryzyko urazów:

• Skakanie rowerem.

• Wykonywanie akrobacji.

• Jazda w trudnym terenie.

• Górskie zjazdy.

• Każda nietypowa jazda na rowerze.

Zachowania te zwiększają obciążenie każdej części roweru. Rowery lub części znajdujące się pod 
dużym obciążeniem mogą przedwcześnie ulec zużyciu, co powoduje ich nieprawidłowe działanie lub 
pęknięcie i zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń przez rowerzystę. Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia 
obrażeń, unikaj tych zachowań.

 OSTRZEŻENIE

Regularnie sprawdzaj koła 
Dzięki regularnym kontrolom kół można powstrzymać kłopoty przed ich pojawieniem się. Jeśli koło nie 
jest w zadowalającym stanie, moc hamulców i wytrzymałość koła może ulec znacznemu zmniejszeniu. 
W przypadku wymiany opon lub dętek upewnij się, że zatwierdzona taśma do obręczy znajduje się we 
właściwym miejscu, aby uniknąć przebicia lub nagłej utraty powietrza.

Przed każdą jazdą
Sprawdź, czy koła są prawidłowo przymocowane do roweru. Aby uzyskać instrukcje na temat korzystania 
z szybkozamykacza do kół, przeczytaj Rozdział 5 lub porozmawiaj ze sprzedawcą Bontrager. W przypadku 
osi przelotowych zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z amortyzowanym widelcem lub ramą. 
Upewnij się, że Twoje opony są napompowane do ciśnienia podanego na ścianie bocznej opony. Nigdy 
jednak nie pompuj opony założonej na karbonową obręcz szosową typu clincher do ciśnienia wyższego  
niż 120 psi (8,3 atm) lub na karbonową obręcz do roweru górskiego typu clincher do ciśnienia wyższego  
niż 60 psi (4,1 atm). W miarę możliwości używaj manometru i pompki.

Zbadaj swoje opony pod kątem zużycia i innych uszkodzeń. Wymień oponę, jeżeli dętka jest widoczna 
przez wszelkie nacięcia lub rozcięcia, które przechodzą przez oponę. Jeśli część obudowy opony jest 
widoczna przez bieżnik opony (powierzchnia styku) lub jeśli kostki bieżnika opony są zużyte albo nie ma ich 
wcale, wymień oponę. Upewnij się, że koła są proste i okrągłe. Obróć obręcz. Jeśli obręcz porusza się w 
górę i w dół lub na boki, zleć sprzedawcy Bontrager naprawę obręczy. Upewnij się, że obręcze są czyste. 
Brudne lub tłuste obręcze sprawiają, że hamulce są mniej wydajne. Oczyść obręcze czystą szmatką lub 
wyczyścić je wodą z mydłem, spłucz i pozostaw do wyschnięcia.

UWAGA: Nie pompuj opon na stacjach benzynowych, ponieważ stosowane są tam sprężarki. 
Sprężarka bardzo szybko uwalnia ciśnienie i objętość, co może spowodować rozerwanie opony.
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Co tydzień
Upewnij się, że nie ma żadnych luźnych, wygiętych, zużytych lub połamanych szprych. Jeśli szprychy nie są 
w dobrym stanie, zleć naprawę kół sprzedawcy Bontrager.

Co miesiąc
Zbadaj obręcze pod kątem zużycia. Niektóre obręcze mają na powierzchni hamującej ślady zużycia. 
Niektóre obręcze aluminiowe posiadają ciągły wgłębiony pasek lub kilka małych kulistych „wgnieceń” w 
regularnych odstępach wokół powierzchni hamującej. Jeśli te oznaczenia są zużyte lub ich nie ma, poproś 
sprzedawcę o wymianę obręczy. Obręcze z włókna węglowego posiadają na powierzchni hamującej 
obręczy warstwę siatki, czyli tkanego materiału. Pod warstwą siatki znajdują się proste i równoległe włókna 
węglowe. Jeśli przez warstwę siatki można zobaczyć proste włókna, poproś sprzedawcę o wymianę 
obręczy.

W przypadku hamulców szczękowych okładziny hamulcowe ścierają obręcz podczas używania 
hamulca. Jeśli doprowadzi to do nadmiernego starcia obręczy, może ona zostać osłabiona i ulec 
uszkodzeniu, powodując utratę kontroli, a w rezultacie upadek. Regularnie sprawdzaj obręcze. Wymień 
obręcze, gdy są zużyte.

 OSTRZEŻENIE

Sprawdź, czy łożyska koła są prawidłowo wyregulowane. Unieś jedną ręką przednie koło roweru z ziemi i 
spróbuj poruszać obręczą w lewo i w prawo. Obserwuj, wyczuwaj i nasłuchuj, czy nie ma luźnych łożysk. 
Obracaj kołem i nasłuchuj dźwięku ocierania lub innych odgłosów. Powtórz te procedury w odniesieniu do 
tylnego koła. Jeśli łożysko wydaje się luźne lub hałasuje, zleć sprzedawcy regulację łożysk.

Nieprawidłowo wyregulowane łożysko może spowodować utratę równowagi i upadek. Raz w miesiącu 
sprawdzaj łożyska i rozwiązuj problem przed jazdą na rowerze.

 OSTRZEŻENIE

Co 100 godzin użytkowania
Piasty serwisuj u autoryzowanego sprzedawcy Bontrager Wheel Works po każdych 100 godzinach lub 6 
miesiącach użytkowania. Częstsze serwisowanie może być wymagane w przypadku kół eksploatowanych 
w warunkach dużego obciążenia.

Używanie kół z hamulcami tarczowymi
W przypadku kół z hamulcami tarczowymi upewnij się, że mocowanie tarczy hamulca (rys. 3 lub rys. 4) jest 
dobrze dokręcone:

• Dokręć wkręty tarczy hamulca (rys. 3) momentem 5–6,2 Nm.

• Dokręć nakrętkę centerlock (rys. 4) momentem 40,2 Nm.

Rysunek 3. Wkręty tarczy Rysunek 4. Nakrętka centerlock
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Używanie szytek 
Regularnie sprawdzaj szytki i utrzymuj je w dobrym stanie. Zbadaj obudowę i bieżnik opony pod kątem 
nacięć lub rozdarć na obudowie opony. Upewnij się, że taśma bazowa nie ma nacięć ani rozdarć. Co 
najważniejsze, upewnij się, że opona jest prawidłowo zamontowana.

Nieprawidłowo zamontowana szytka może zejść z obręczy, powodując utratę równowagi i upadek. 
Opony montuj prawidłowo i regularnie sprawdzaj ich zamocowanie i stan.

 OSTRZEŻENIE

Oczyść opony słabym roztworem mydła. Nie używaj środków czyszczących zawierających węglowodory, 
rozcieńczalniki lub substancje żrące. Same szytki lub szytki założone na obręcz przechowuj w suchym 
miejscu, z dala od światła i napompowane do 70–90 psi (5–6 atm).

UWAGA: Instrukcje dotyczące montażu szytki znajdują się w Rozdziale 4.

Używanie obręczy z włókna węglowego 
Obręcze karbonowe są bardzo lekkie i mocne, ale wymagają szczególnej pielęgnacji i specjalnych 
części. Hamulce działają inaczej na obręczach karbonowych, zwłaszcza gdy są one mokre lub gorące po 
dłuższych zjazdach. Przy niskich prędkościach hamulce mogą szarpać. Stosuj wyłącznie korkowe okładziny 
hamulcowe Bontrager Carbon Stop. Inne okładziny mogą nie hamować tak dobrze i mogą przegrzewać 
obręcz, powodując rozwarstwienie włókna węglowego. Nie używaj dętek lateksowych. Obręcze karbonowe 
mogą się nagrzewać podczas ostrego hamowania, a lateksowe dętki nie wytrzymują zbyt dużego ciepła. 
Dętki mogą nagle stracić powietrze, co oznacza przebicie opony. Nie przykładaj siły z boków ani z góry 
obręczy aerodynamicznych lub kół pod hamulce tarczowe. Nie mocuj obręczy aerodynamicznych ani tarczy 
hamulcowych w bagażniku rowerowym, bagażniku samochodowym lub innym mechanizmie. Nie zawieszaj 
roweru z obręczami aerodynamicznymi lub kołami pod hamulce tarczowe. Takie siły mogą uszkodzić 
obręcz aerodynamiczną lub koło pod hamulce tarczowe. Nie czyść obręczy rozpuszczalnikami, żrącymi 
środkami chemicznymi lub ściernymi, które mogą spowodować ich uszkodzenie. Jeżeli roztwór wody i 
detergentu do mycia naczyń nie oczyści obręczy, użyj czystej, miękkiej szmatki i niewielkiej ilości acetonu. 
Zalecamy użycie taśmy do obręczy marki Bontrager lub Velox.

Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia napompowania dla obręczy z włókna węglowego. Nadmierne 
ciśnienie może uszkodzić obręcz. 

• Obręcze clincher do rowerów górskich = maks. 60 psi (4,1 atm). 

• Obręcze clincher do rowerów szosowych = maks. 120 psi (8,3 atm). 

• Obręcze karbonowe pod szytkę do rowerów szosowych = patrz maksymalne ciśnienie  
na oponie.

Włókno węglowe jest mocniejsze od stali, aluminium, czy tytanu. Jednak w przypadku przeciążenia na 
skutek wypadku lub uderzenia włókno węglowe zachowuje się inaczej. Przeciążony element metalowy 
przed złamaniem ugnie się lub odkształci, ukazując w ten sposób wpływ obciążenia. Przeciążony element 
z włókna węglowego nie ugnie się ani nie odkształci, przez co może on wyglądać normalnie pomimo 
uszkodzenia (zmniejszonej wytrzymałości) — nawet w przypadku takiego samego obciążenia, które 
spowodowało wygięcie elementu metalowego. Jednak w przypadku sumy sił przekraczającej wytrzymałość 
włókna węglowego nie ugnie się ono, lecz pęknie. Przed jazdą i po każdej jeździe lub po dużym obciążeniu 
dokładnie sprawdzaj, czy nie doszło do uszkodzenia obręczy karbonowej. Duże obciążenia siłowe obejmują 
zderzenia, ale nie musi dojść do zderzenia, aby przyłożyć duże obciążenie siłowe na obręcze. Na przykład, 
jeśli koła wpadną w duży otwór w drodze lub gdy przejedziesz przez ostry wybój, taki jak tor kolejowy, 
możesz przyłożyć duże siły na obręcze.

Uszkodzone elementy z włókna węglowego mogą nagle pęknąć. włókno węglowe może nie nosić 
śladów uszkodzeń po zderzeniu lub kolizji. W razie podejrzeń, że rower uległ zderzeniu lub kolizji, należy 
natychmiast przerwać jazdę. Należy zlecić sprzedawcy sprawdzenie roweru lub odwiedzić naszą stronę 
internetową, aby dowiedzieć się więcej o sprawdzaniu elementów z włókna węglowego.

 OSTRZEŻENIE
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Używanie kół przystosowanych do zastosowania bezdętkowego (TLR)
Koła MTB: Koła do rowerów górskich Bontrager TLR są kompatybilne zarówno z oponami bezdętkowymi 
UST, jak i oponami Bontrager TLR, gdy są używane ze specjalną taśmą do obręczy TLR; lub ze 
standardową oponą z taśmą do obręczy i dętką. Upewnij się, że części systemu opon są ze sobą 
kompatybilne.

Obręcz
Opona
Bezdętkowa TLR Standard

Standard Wymaga taśmy do obręczy i dętki.

TLR
Wymaga taśmy do obręczy 
TLR i zaworu TLR.

Wymaga taśmy do obręczy 
TLR i zaworu TLR.

Wymaga taśmy do 
obręczy i dętki.

Koła do rowerów szosowych: Koła do rowerów szosowych Bontrager TLR są kompatybilne zarówno z 
szosowymi oponami bezdętkowymi, jak i Bontrager TLR, gdy są używane ze specjalną taśmą do obręczy 
TLR; lub ze standardową oponą z taśmą do obręczy i dętką. Upewnij się, że części systemu opon są ze 
sobą kompatybilne.

Obręcz
Opona
Szosowe bezdętkowe TLR Standard

Standard Wymaga taśmy do obręczy i dętki.

TLR
Wymaga taśmy do obręczy 
TLR i zaworu TLR.

Wymaga taśmy do obręczy 
TLR i zaworu TLR.

Wymaga taśmy do 
obręczy i dętki.

System bezdętkowy wymaga specyficznych komponentów i technik montażu. Niewłaściwie 
zmontowana lub zainstalowana opona może nagle stracić powietrze i spowodować utratę równowagi 
i upadek. Jeśli nie masz pewności, czy Twój system opon został prawidłowo zamontowany, zabierz 
rower do sprzedawcy w celu dokonania przeglądu.

 OSTRZEŻENIE

Używanie kół na tor (ostre koło)
W przypadku roweru ostre koło rowerzysta kontroluje prędkość, opierając się ruchowi pedałów nogami. 
Wymaga to dodatkowej siły, umiejętności i odpowiednich reakcji. Dopóki nie opanujesz techniki jazdy na 
ostrym kole, nie jeździj na takim rowerze bez hamulców ręcznych. Nawet po opanowaniu tej umiejętności 
nie jeździj na rowerze ostre koło po drogach publicznych lub ścieżkach, chyba że rower jest wyposażony 
w ręcznie sterowane hamulce szczękowe; jazda bez hamulców jest odpowiednia tylko w przypadku toru 
kolarskiego lub specjalnego toru rowerowego. Jazda bez hamulców ręcznych po drogach publicznych 
może być nielegalna.

Nagłe zatrzymanie pedałowania na rowerze ostre koło może spowodować poślizg tylnego koła i 
utratę trakcji lub wypchnięcie rowerzysty do góry i do przodu nad kierownicą przez korby, co może 
doprowadzić do utraty równowagi i upadku. Nie jeździj na rowerze ostre koło z dużą prędkością lub 
w ruchu drogowym, dopóki nie opanujesz techniki jazdy rowerem ostre koło i nie nauczysz się reakcji 
niezbędnych do sterowania rowerem.

 OSTRZEŻENIE

Przed każdą jazdą upewnij się, że koła są prawidłowo zamocowane. Dokręć nakrętki  
przedniej osi (rys. 5) momentem dokręcania 20,3–27,1 Nm, a tylnej momentem dokręcania  28,2–33,9 Nm.

1

Rysunek 5. Piasta tylna do ostrego koła

1. Nakrętki osi
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Rozdział 3 — 
Montaż koła clincher

Montaż tradycyjnej taśmy do obręczy
Poniższe kroki pozwolą na przygotowanie obręczy Bontrager do montażu tradycyjnej opony typu clincher 
i dętki. Polecamy taśmę do obręczy Bontrager lub Velox. Montaż taśmy Bontrager jest łatwy i intuicyjny. 
Poniższe instrukcje wyjaśniają sposób montażu taśmy do obręczy Velox.

1. Ustaw taśmę w taki sposób, aby podczas rozwijania przecinała ona otwór zaworu i zakrywała otwór.

2. Przymocuj początkowy koniec taśmy w taki sposób, aby był wyśrodkowany między dwoma 
szprychami, ale nie przy otworze zaworu (rys. 6).

3. Nakładając taśmę, wyśrodkuj ją w dolnej części zagłębienia obręczy (rys. 7). Jeśli taśma jest 
prawidłowo wyśrodkowana, otwory pod szprychy zostaną całkowicie zakryte. Jeśli otwór nie jest 
zakryty, może przebić dętkę.

4. Taśmę przytnij tak, aby nie nakładała się sama na siebie (rys. 8). W przypadku nakładania się taśmy 
faktyczna średnica obręczy zwiększy się, więc montaż opony będzie trudniejszy. 

5. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego lub podobnego narzędzia wykonasz otwór na zawór w taśmie 
obręczy, mocno wciskając przyrząd w otwór zaworu w obręczy (rys. 9).

6. Postępuj zgodnie z procedurą montażu opony.

Rysunek 6. Początek taśmy do obręczy ustaw 
na środku pomiędzy węzłami szprych.

Rysunek 7. Wyśrodkuj taśmę do obręczy. Rysunek 9. Przepchnij narzędzie przez taśmę do 
obręczy, aby utworzyć otwór na zawór.

Rysunek 8. Nie nakładaj na siebie końcówek 
taśmy do obręczy.

Montaż taśmy do obręczy przystosowanej do zastosowania bezdętkowego 
i zaworu
Poniższe kroki pozwolą na przygotowanie obręczy Bontrager TLR do montażu opony przystosowanej do 
zastosowania bezdętkowego lub opony bezdętkowej.

1. Sprawdź, czy na taśmie do obręczy przystosowanej do zastosowania bezdętkowego nie ma rozdarć, 
otworów lub odkształceń w pobliżu otworu na zawór lub wzdłuż krawędzi. Używaj tylko taśmy do 
obręczy przystosowanej do zastosowania bezdętkowego Bontrager, która nie została uszkodzona.

2. Ustaw w jednej linii otwór zaworu w obręczy i otwór na zawór w taśmie do obręczy. Kształt U taśmy 
do obręczy powinien być skierowany w stronę środka obręczy, a uskok taśmy do obręczy powinny 
odpowiadać uskokom w obręczy (rys. 10).

3. Przełóż zawór do systemu bezdętkowego przez otwór na zawór w taśmie do obręczy,  
a następnie przez otwór w obręczy. W przypadku obręczy do rowerów górskich upewnij się, że 
gumowa uszczelka o-ring znajduje się na zaworze przed włożeniem go do obręczy (rys. 10).

Rysunek 10. Kształt U taśmy do obręczy 
powinien być skierowany w stronę środka 
obręczy.

Rysunek 11. Przełóż zawór do systemu 
bezdętkowego przez taśmę do obręczy i obręcz.

TLR-y do rowerów MTB Szosowe TLR-y

o-ring Taśma na 
obręcz

Taśma na 
obręcz

Nakrętka 
zaworu Nakrętka 

zaworu

TLR-y do 
rowerów MTB

Szosowe 
TLR-y
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4. Upewnij się, że taśma do obręczy zatrzaskuje się pod obiema stopkami opony.

5. Wyrównaj płaskie boki podstawy zaworu ze ściankami obręczy (rys. 12 i 13).

6. Ręcznie dokręć nakrętkę zaworu na gwincie zaworu do oporu. Nie dokręcaj za pomocą narzędzia.

7. Układaj taśmę do obręczy w obręczy, odsuwając się od trzpienia zaworu w obu kierunkach i używając 
tylko kciuków. Nie używaj narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić taśmę do obręczy.

Górskie

Rysunek 12a. Prawidłowe ułożenie. Płaskie boki 
zaworu są ustawione w jednej linii ze ścianą 
obręczy.

Szosa

Rysunek 12b. Prawidłowe ułożenie. Płaskie 
boki zaworu są ustawione w jednej linii ze ścianą 
obręczy.

Górskie

Rysunek 13a. Nieprawidłowe ułożenie. Płaskie boki 
zaworu nie są ustawione w jednej linii ze ścianą 
obręczy.

Szosa

Rysunek 13b. Nieprawidłowe ułożenie. Płaskie boki 
zaworu nie są ustawione w jednej linii ze ścianą 
obręczy.

Montaż tradycyjnej opony i dętki
Poniższe kroki są niezbędne do prawidłowego montażu tradycyjnej opony i dętki na kole clincher  
firmy Bontrager. 

Przed przystąpieniem do tych czynności załóż tradycyjną taśmę do obręczy.

1. Pompuj dętkę do momentu, aż zacznie nabierać kształtu.

2. Włóż dętkę do opony.

3. Wsuń zawór przez otwór w obręczy.

4. Załóż pierwszą stopkę opony na obręcz (rys. 14). Rozpocznij przy wentylu.

5. Popychaj oponę z dętką w taki sposób, aby dętka znalazła się wewnątrz obręczy (rys. 15).

6. Wepchnij drugą stopkę opony na obręcz. Rozpocznij przy wentylu. Uważaj, aby podczas montażu 
opony nie zatrzasnąć dętki między obręczą a oponą (rys. 16).

7. Popchnij korpus wentyla do góry, aby nie został zatrzaśnięty między stopką opony a obręczą (rys. 17).

Rysunek 14. Ustaw pierwszą stopkę opony w 
obręczy.

Rysunek 15. Popchnij pierwszą stopkę opony na 
bok i włóż dętkę.

Rysunek 16. Nie dopuść do zatrzaśnięcia dętki 
między stopką opony a obręczą.

Rysunek 17. Upewnij się, że dętka nie została 
zatrzaśnięta pod stopkami opony.
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8. Napompuj oponę do 20–30 psi (1,5–2 atm).

9. Sprawdź dętkę. Wciśnij lekko ścianę boczną opony i upewnij się, że dętka nie jest zatrzaśnięta 
pomiędzy hakiem obręczy a stopką opony. Przesuwaj się dookoła obręczy, po obu stronach.

10. Sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo osadzona w obręczy (rys. 18 i 19). Większość opon ma 
linię odlewu w pobliżu stopki opony w miejscu, w którym łączy się ona z obręczą. Odległość pomiędzy 
linią odlewu a górną krawędzią obręczy musi być równomierna i równa na całej długości obręczy. Jeśli 
odległość nie jest równa, należy wypuścić powietrze z opony i powtórzyć tę procedurę.

11. Napompuj oponę ciśnieniem podanym na ściance opony. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia 120 
psi (8,3 atm) dla karbonowych obręczy do rowerów szosowych typu clincher i 60 psi (4,1 atm)  
dla karbonowych obręczy do rowerów górskich typu clincher. 

12. Ponownie sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo założona.

x x xx x

Rysunek 18. Prawidłowo. Upewnij się, że linia 
odlewu opony jest równa (odległość X) z obręczą na 
całym obwodzie.

x

Rysunek 19. Niepoprawnie. Linia odlewu opony nie 
jest równa na całym obwodzie.

Uważaj, aby nie napompować opony nadmiernie. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić obręcz. Nie 
przekraczaj maksymalnego ciśnienia napompowania wynoszącego 120 psi (8,3 atm) dla obręczy z 
włókna węglowego do kół szosowych. 

 OSTRZEŻENIE

Montaż opony TLR na kole TLR do roweru górskiego
Poniższe kroki są niezbędne do prawidłowego montażu opony przystosowanej do zastosowania 
bezdętkowego na kole przystosowanym do zastosowania bezdętkowego Bontrager. Przed przystąpieniem 
do montażu zamontuj taśmę do obręczy TLR i zawór; patrz strona 13.

1. Rozpoczynając po przeciwnej stronie trzpienia zaworu, wepchnij pierwszą stopkę opony do zagłębienia 
obręczy.

2. Rozpoczynając po przeciwnej stronie trzpienia zaworu, wepchnij drugą stopkę opony do obręczy, aż 
około 75 mm stopki pozostanie poza zagłębieniem obręczy, pozostawiając otwartą część opony.

3. Wlej uszczelniacz do otwartej części opony (rys. 20). Zalecaną ilość sprawdź na pojemniku na 
uszczelniacz.

4. Uważając, aby nie wylać uszczelniacza, zakończ wpychanie drugiej stopki opony do obręczy.

5. Trzymając koło, kołysz nim tam i z powrotem oraz obracaj, aby rozprowadzić uszczelniacz po 
wewnętrznej stronie opony (rys. 21).

Rysunek 20. Wlej uszczelniacz do otwartej części 
opony.

Rysunek 21. Zakręć/potrząśnij kołem.
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Montaż opony TLR na kole szosowym TLR
Poniższe kroki są niezbędne do prawidłowego montażu opony przystosowanej do zastosowania 
bezdętkowego na kole przystosowanym do zastosowania bezdętkowego Bontrager. Przed przystąpieniem 
do montażu zamontuj taśmę do obręczy TLR i zawór. 

Patrz strona 13.

1. Rozpoczynając po przeciwnej stronie trzpienia zaworu, wepchnij pierwszą stopkę opony do zagłębienia 
obręczy.

2. Rozpoczynając po przeciwnej stronie trzpienia zaworu, wepchnij drugą stopkę opony do zagłębienia 
obręczy.

3. Wyjmij wkład zaworu (rys. 24).

4. Wlej uszczelniacz przez zawór (rys. 25). Zalecaną ilość sprawdź na pojemniku na uszczelniacz. 

Rysunek 24. Obróć klucz w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć wkład.

Rysunek 25. Wlej uszczelniacz przez zawór.

6. Napompuj oponę ciśnieniem podanym na ściance opony.

7. Sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo osadzona w obręczy (rys. 22 i 23). Większość opon ma 
linię odlewu w pobliżu stopki opony w miejscu, w którym łączy się ona z obręczą. Odległość pomiędzy 
linią odlewu a górną krawędzią obręczy musi być równomierna i równa na całej długości obręczy. Jeśli 
odległość nie jest równa, wypuść powietrze z opony i powtórz kroki 6 i 7.

8. Odbijaj koło od ziemi, obracając nim. Dzięki temu uszczelniacz rozprowadza się na całej wewnętrznej 
powierzchni opony.

9. Ponownie sprawdź ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skoryguj je.

10. Ponownie sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo założona (rysunki 22 i 23).

Uszczelniacz do opon sprawdzaj co 3–4 miesiące. Dodaj więcej w razie potrzeby.

Rysunek 22. Prawidłowo. Upewnij się, że linia 
odlewu opony jest równa (odległość X) z obręczą 
na całym obwodzie.

x x x

Rysunek 23. Niepoprawnie. Linia odlewu opony 
nie jest równa na całym obwodzie.

x x x
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5. Wymień wkład zaworu.

6. Trzymając koło, kołysz nim tam i z powrotem oraz obracaj, aby rozprowadzić uszczelniacz po 
wewnętrznej stronie opony (rys. 26).

7. Napompuj oponę ciśnieniem podanym na ściance opony.

8. Sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo osadzona w obręczy (rys. 27 i 28). Większość opon ma 
linię odlewu w pobliżu stopki opony w miejscu, w którym łączy się ona z obręczą. Odległość pomiędzy 
linią odlewu a górną krawędzią obręczy musi być równomierna i równa na całej długości obręczy. Jeśli 
odległość nie jest równa, wypuść powietrze z opony i powtórz kroki 7 i 8.

9. Odbijaj koło od ziemi, obracając nim. Dzięki temu uszczelniacz rozprowadza się na całej wewnętrznej 
powierzchni opony.

10. Ponownie sprawdź ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skoryguj je.

11. Ponownie sprawdź, czy stopka opony jest prawidłowo założona (rysunki 27 i 28).

Uszczelniacz do opon sprawdzaj co 3–4 miesiące. Dodaj więcej w razie potrzeby.

Rysunek 26. Zakręć/potrząśnij kołem.

x x x

Rysunek 27. Prawidłowo. Upewnij się, że linia 
odlewu opony jest równa (odległość X) z obręczą 
na całym obwodzie.

x x x

Rysunek 28. Niepoprawnie. Linia odlewu opony 
nie jest równa na całym obwodzie.

Rozdział 4 —
Montaż koła pod szytkę

Jest to procedura kilkudniowa. Pierwszego dnia naciągasz oponę bez kleju. W kolejnych dniach nakładasz 
warstwy kleju, które muszą całkowicie wyschnąć (zazwyczaj każda warstwa wysycha przez cały dzień) 
podczas przygotowywania obręczy i montażu opony.

Wymagane narzędzia:
• Centrownica.

• Papier ścierny o ziarnistości 120 lub papier ścierny szmerglowy.

• Pędzel odporny na kwasy.

• Aceton.

• Czyste szmaty.

• Pompka podłogowa.

• Nóż lub skrobak.

• Rękawice ochronne.

• Klej do szytek — zalecamy stosowanie kleju Strada lub specjalnego kleju do szytek do rowerów 
szosowych, a nie kleju Pista lub specjalnego kleju do szytek do rowerów torowych. Nie należy 
używać taśm ani klejów do szytek, które nie są przeznaczone specjalnie do stosowania z kołami 
rowerowymi pod szytki.

Klej i środki czyszczące stosowane w tym procesie zawierają substancje chemiczne, które są trujące i 
łatwopalne. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać etykiety produktów.

 OSTRZEŻENIE

Naciąganie opony
1. Bez użycia kleju zamontuj nową szytkę na obręczy, do której planujesz przykleić oponę.

2. Napompuj oponę do ciśnienia o wartości 10–20 psi (1–1,24 atm) mniejszego niż maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie. Rozciągnie to oponę, ułatwi jej montaż i sprawi, że będzie pasować do 
obręczy. Być może zechcesz to powtórzyć, aby to przećwiczyć, ponieważ po nałożeniu kleju na oponę 
masz tylko jedną szansę!
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Przygotowanie obręczy pod szytkę
W przypadku przyklejania opony do wcześniej klejonej obręczy należy zeskrobać jak największą ilość 
starego/odchodzącego kleju i kontynuować tak, jakby była to nowa obręcz (rys. 29).

1. Zdejmij oponę z obręczy i odłóż ją na bok.

2. Umieść koło w centrownicy.

3. Załóż rękawice ochronne.

4. Zaczynając od otworu zaworu w obręczy, lekko oszlifuj powierzchnię całego łoża opony papierem 
ściernym o ziarnistości 120. Szlifowanie usuwa pozostałości smaru wewnętrznego ułatwiającego 
wyjęcie wyprasek z formy i pozostawia fakturę pozwalającą na przyklejenie się kleju.

5. Nałóż niewielką ilość acetonu na czystą szmatkę (rys. 30).

6. Zaczynając ponownie od otworu zaworu w obręczy, przetrzyj szlifowaną powierzchnię obręczy. W ten 
sposób oczyścisz obręcz tak, że będzie gotowa do klejenia.

Rysunek 29. Lekko oszlifuj powierzchnię całego 
łoża opony. Wytrzyj do czysta acetonem na  
czystej szmatce.

Rysunek 30. Szlifowaną powierzchnię obręczy 
przetrzyj czystą szmatką i niewielką ilością acetonu, 
przygotowując ją do klejenia.

Nakładanie pierwszej warstwy kleju
Postępuj zgodnie z instrukcją producenta kleju dotyczącą jego użycia, a w szczególności przestrzegaj 
sugerowanych czasów schnięcia. Pierwsza warstwa kleju na obręczy musi być bardzo cienka i 
pozostawiona do całkowitego wyschnięcia (zwykle około 24 godzin). Ta pierwsza warstwa stanowi 
podstawę prawidłowego zamocowania szytki.

1. Umieść koło w centrownicy.

2. Załóż rękawice ochronne.

3. Pędzlem odpornym na kwasy nałóż cienką warstwę kleju na łożu opony w obręczy, od krawędzi do 
krawędzi, na całej długości obręczy (rys. 31).

4. Napompuj oponę tylko do momentu jej wybrzuszenia i odsłonięcia taśmy bazowej (rys. 32).

5. Nałóż cienką warstwę kleju na taśmę bazową.

6. Pozostaw klej do całkowitego wyschnięcia.

Rysunek 31. Nałóż cienką warstwę kleju na łożu 
opony w obręczy.

Rysunek 32. Napompuj oponę aż do odsłonięcia 
taśmy bazowej. Nałóż cienką warstwę kleju.
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Nakładanie drugiej warstwy kleju
1. Umieść koło z powrotem na centrownicy, jeżeli zostało z niej wcześniej wyjęte.

2. Załóż rękawice ochronne.

3. Pędzlem odpornym na kwasy nanieś drugą cienką warstwę kleju na obręcz.

4. Napompuj oponę tylko do momentu jej wybrzuszenia się i odsłonięcia taśmy bazowej.

5. Nałóż cienką warstwę kleju na taśmę bazową.

6. Pozostaw klej do całkowitego wyschnięcia.

Mocowanie szytki do obręczy
Przed przyklejeniem szytki do obręczy dokręć zdejmowany wkład zaworu. Podczas jazdy trzpień zaworu 
może grzechotać w wysokiej obręczy. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia hałasu przed 
wykonaniem tego zabiegu owiń warstwę taśmy elektrycznej wokół trzpienia zaworu lub nałóż kroplę kleju na 
boczną stronę trzpienia zaworu.

Ponieważ proces ten zbliża się do końca, ważne jest, aby pracować szybko, zanim klej wyschnie.

1. Umieść koło z powrotem na centrownicy, jeżeli zostało z niej wcześniej wyjęte.

2. Załóż rękawice ochronne.

3. Pędzlem odpornym na kwasy nanieś trzecią warstwę kleju na obręcz. Poczekaj kilka minut, aby obręcz 
trochę wyschła. Nie nakładaj więcej kleju na oponę.

4. Zdejmij koło z centrownicy.

5. Spuścić powietrze z opony i umieść trzpień zaworu w otworze zaworu w obręczy.

6. Trzymając ręce po prawej i po lewej od zaworu, chwyć za bieżnik i ścianę boczną opony i dociskaj, 
stopniowo nakładając oponę na łoże obręczy (rysunki 33 i 34).

Rysunek 34.Rysunek 33.
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7. Przesuwaj się w dół opony, wciskając ją w obręcz, aż do momentu, gdy poza łożem obręczy 
pozostanie tylko kilka centymetrów opony (rys. 35).

8. Podnieś koło i wsuń oponę na pozostałe kilka centymetrów, naciskając kciukami (rys. 36).

9. Sprawdź wyrównanie trzpienia zaworu. Jeśli nie jest prosto, przesuwaj oponę na obręczy, aż do 
momentu, gdy będzie ustawiona prosto.

10. Szybko wyśrodkuj bieżnik na obręczy. Umieść koło w centrownicy i przyjrzyj się uważnie ułożeniu taśmy 
bazowej w obręczy. Jeśli taśma bazowa nie jest wyśrodkowana w obręczy, przesuń oponę na bok, tak 
aby taśma bazowa była równo odsłonięta. Sprawdź również, czy bieżnik biegnie prosto.

11. Napompuj oponę do ciśnienia nieco niższego niż zalecane i ponownie sprawdź wyrównanie bieżnika 
taśmy bazowej. To ostatni raz, kiedy będzie można przesunąć oponę. Kiedy klej wyschnie, nie będzie 
można jej przesuwać.

Rysunek 35. Rysunek 36.

Zakończenie montażu szytki
1. Napompuj opony do maksymalnego zalecanego przez producenta ciśnienia.

2. Sprawdź, czy na obręczy nie ma kleju, który może znajdować się na powierzchni hamującej lub w 
innych miejscach. Jeśli tak się stało, użyj acetonu i czystej szmatki do oczyszczenia obręczy.

3. Pozostaw klej do wyschnięcia na około 24 godziny.

4. Po całkowitym wyschnięciu kleju sprawdź wytrzymałość zamocowania. Po spuszczeniu powietrza 
z opony zroluj ją lekko palcem, aby sprawdzić, czy jest dobrze przyklejona do krawędzi łoża opony. 
Sprawdź całą oponę wokół obręczy i po obu stronach. Jeśli wydaje się, że opona jest całkowicie 
przyklejona, jest gotowa do napompowania.

UWAGA: Sprawdzaj od czasu do czasu przyleganie opony do obręczy, aby upewnić się, że klej 
nadal utrzymuje się na obręczy.
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Rozdział 5 —
Obsługa szybkozamykacza

W tym rozdziale opisano sposób obsługi (otwierania i zamykania) tradycyjnego szybkozamykacza do kół 
(rys. 37). Aby prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać i regulować szybkozamykacz, dokładnie przeczytaj ten 
rozdział i przestrzegaj tych instrukcji.

Testowanie mocowania koła: szybka kontrola
Przed każdą jazdą sprawdzaj zamocowanie kół. Jeśli szybkozamykacz nie przejdzie testu, powtórz 
procedury regulacyjne (i testy) lub zleć sprzedawcy Bontrager naprawę roweru.

• Test A. Podnieś rower i mocno uderz oponę od góry (rys. 38).  
Koło nie może spaść, poluzować się ani wykonywać ruchów na boki.

Rysunek 38. Unieś przednie koło i uderz oponę od 
góry, aby sprawdzić luz koła.

Rysunek 37. Części piasty i szybkozamykacza:

1. Piasta

2. Zacisk

3. Nakrętka regulacyjna

4. Sprężyny (wąski koniec do wewnątrz)

5. Dźwignia

1

2

4

5

4

3

Nieprawidłowo zamknięty szybkozamykacz może spowodować poluzowanie się lub wypadnięcie koła, 
gdy najmniej się tego spodziewamy, co może spowodować utratę równowagi i upadek. Przed jazdą na 
rowerze należy prawidłowo zamknąć szybkozamykacz.

 OSTRZEŻENIE

• Test B. Upewnij się, czy zablokowanej dźwigni szybkozamykacza nie można obrócić (rys. 39).

• Test C. Po prawidłowym wyregulowaniu szybkozamykacza i ustawieniu go w pozycji ZAMKNIĘTEJ siła 
zacisku dociska powierzchnie haka widelca.

• Test D. Oceń siłę zamykania szybkozamykacza: Jeśli do przestawienia dźwigni szybkozamykacza 
do pozycji ZAMKNIĘTEJ należy użyć siły większej niż 200 niutonów, przestaw dźwignię do pozycji 
OTWARTEJ i lekko poluzuj nakrętkę. Jeśli do przestawienia dźwigni szybkozamykacza do pozycji 
OTWARTEJ wymagana jest siła mniejsza niż 53,4 niutona, przestaw ją do pozycji OTWARTEJ i lekko 
dokręć nakrętkę. Przeprowadź test jeszcze raz. W razie potrzeby przeprowadź ponowną regulację.

Rysunek 39. Sprawdź, czy dźwignia się nie obraca.
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Regulacja i obsługa 
Niniejsza instrukcja objaśnia sposób regulacji i obsługi (otwierania i zamykania) tradycyjnego 
szybkozamykacza. Po przesunięciu dźwigni szybkozamykacza z pozycji OTWARTEJ do pozycji 
ZAMKNIĘTEJ końce szybkozamykacza przesuwają się do wewnątrz, zaciskając koło w końcówkach 
widelca. Bezpieczeństwo mocowania zależy od dwóch czynników: prawidłowego ruchu dźwigni i 
prawidłowego ustawienia nakrętki regulacyjnej.

1. Ustaw dźwignię szybkozamykacza w pozycji OTWARTEJ (rys. 40 pkt. 3) i ustaw koło tak,  
aby całkowicie stykało się z wewnętrzną powierzchnią końców widelca.

2. Przy dźwigni ustawionej w położeniu regulacji (rys. 40 pkt. 2), dokręć dość ciasno nakrętkę  
regulacyjną (rys. 27).

3. Zablokuj szybkozamykacz. Ręcznie ustaw dźwignię w pozycji ZAMKNIĘTEJ  
(rys. 40 pkt. 1).

CL
OS
E

OPEN

Rysunek 40. Położenia dźwigni:

1. Zablokowana (ZAMKNIĘTA)

2. Położenie regulacyjne

3. Zwolniona (OTWARTA)

3

2

1

• Nie obracaj dźwigni w kółko, aby zwiększyć naprężenie szybkozamykacza (rys. 41); nie zapewni to 
odpowiedniej siły mocującej koło.

4. Wyrównaj dźwignie w taki sposób, aby nie stykały się z elementami roweru lub akcesoriami (np. 
bagażnik lub błotniki) i aby przeszkody na drodze nie mogły zaczepić się o dźwignie (rys. 42 i 43).

• W razie potrzeby porozmawiaj ze sprzedawcą o szybkozamykaczu, który zamyka się prawidłowo  
i nie dotyka roweru.

5. Przeprowadź szybką kontrolę opisaną na stronie 28, aby upewnić się, że szybkozamykacz jest 
prawidłowo wyregulowany i zablokowany.

Rysunek 42. Położenie przedniej dźwigni.

C
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Rysunek 43. Położenie tylnej dźwigni.
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Rysunek 41. Nie obracaj dźwigni w kółko.
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Rozdział 6 — 
Regulacja

Ten rozdział wyjaśnia regulację ciśnienia w oponach i stan łożysk kół.

Ciśnienie opon
Napompuj oponę do ciśnienia zalecanego na ścianie bocznej opony. Nie pompuj opony zbyt słabo ani zbyt 
mocno. Jeśli opona traci ciśnienie, prawdopodobnie ma dziurę w dętce lub obudowie opony bezdętkowej.

• Opona standardowa: napraw lub wymień dętkę.

• Opona bezdętkowa: napraw lub wymień oponę.

• Szytki: wymień oponę.

Łożyska koła
Do regulacji łożysk potrzebne są specjalne narzędzia i umiejętności, więc tylko Twój sprzedawca może 
wykonać tę procedurę.

Rozdział 7 — 
Smarowanie

W tym rozdziale objaśniono smarowanie i odstępy czasowe wymagane dla Twojego zestawu kół. 
Wyjaśnione zostaje również, jak smarować szybkozamykacze.

Co roku
Łożyska kół należy smarować co roku. Do smarowania łożysk potrzebne są specjalne narzędzia i 
umiejętności, więc tylko Twój sprzedawca powinien wykonać tę procedurę. Niektóre koła Bontrager 
wykorzystują uszczelnione łożyska, które nie wymagają smarowania co roku. Jeśli nie wiesz, jaki typ łożysk 
mają Twoje koła, porozmawiaj ze sprzedawcą.

Smaruj szybkozłącza kół co roku. Nałóż kilka kropli lekkiego oleju na poruszające się części 
szybkozamykacza (rys. 44):

• W miejscu, gdzie dźwignia szybkozamykacza przesuwa się po wklęsłej podkładce.

• W miejscu, gdzie dźwignia szybkozamykacza obraca się na końcu zacisku koła.

Smaruj oś przelotową co roku. Istnieje kilka typów osi przelotowych, więc niniejsza instrukcja nie może 
omówić ich wszystkich. Przeczytaj wskazówki i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, które zostały 
dostarczone z Twoim widelcem amortyzowanym lub ramą.

Rysunek 44. Punkty smarowania szybkozamykacza
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Rozdział 8 — 
Przedłużacze zaworu wentyla

Wybierz odpowiedni przedłużacz dla swojego zaworu.

Wentyl Kompatybilne przedłużacze

Schrader Brak

Presta bez demontowalnego wkładu zaworu Zewnętrzny – wkręty na końcu zaworu

Presta z wyjmowanym wkładem zaworu
Wewnętrzny – pasuje do wkładu  

zaworu i korpusu zaworu

Wymaga klucza do zaworów 
Bontrager

Aby zainstalować zewnętrzny przedłużacz:
1. Obróć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mocno obróć, aby zablokował się 

w pozycji pełnego otwarcia, co zapobiega jego drganiu podczas jazdy (rys. 45).

2. Wokół końca zaworu owiń cztery cienkie warstwy taśmy teflonowej, pokrywającej zarówno wąskie 
gwinty, jak i niewielką część szerszego korpusu. Ostrzeżenie: Nie zasłaniaj otworu powietrza na końcu 
zaworu (rys. 46).

3. Wkręć zewnętrzny przedłużacz zaworu na zawór, przekręcając go mocno przy użyciu palców w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uwaga: Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to 
uszkodzić przedłużacz zaworu (rys. 47).

Rysunek 45. Obróć zawór w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

Rysunek 47. Przykręć przedłużacz 
na zaworze zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Rysunek 46. Owiń cztery warstwy 
taśmy hydraulicznej.
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Aby zainstalować wewnętrzny przedłużacz zaworu wentyla:
• Ta procedura wymaga klucza do zaworów Bontrager

1. Umieść klucz do zaworów Bontrager nad wkładem zaworu presta, ustawiając spłaszczenia w kluczu w 
jednej linii z płaskimi powierzchniami na wkładzie zaworu (rys. 48).

2. Obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć wkład zaworu.

3. Wkręć wewnętrzny przedłużacz zaworu wentyla w trzpień zaworu w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara (rysunek 49).

4. Umieść narzędzie na przedłużaczu zaworu.

5. Dokręć, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

6. Wkręć wkład zaworu do przedłużacza zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

7. Umieść klucz na wkładzie zaworu, ustawiając płaskie powierzchnie w jednej linii, i obrócić w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uwaga: części powinny ściśle do siebie przylegać. Nie 
dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić przedłużacz zaworu (rys. 50).

Rysunek 48. Obróć klucz w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby wyjąć 
wkład.

Rysunek 50. Dokręć wkład zaworu 
kluczem, obracając go w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.

Rysunek 49. Wkręć wewnętrzny 
przedłużacz zaworu wentyla w 
trzpień zaworu.

Ograniczona gwarancja firmy Bontrager
Opony i koła marki Bontrager są objęte naszą ograniczoną gwarancją.  
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.trekbikes.com lub u najbliższego sprzedawcy.
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