מדריך למשתמש
גם אתם רוכבים על אופניים כבר שנים רבות ,חשוב מאוד שכל אחד
יקרא את פרק  1לפני שתתחילו לרכוב על האופניים החדשות שלכם.
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שמור על מדריך זה יחד עם
האופניים
מדריך זה נחשב לחלק מהאופניים שרכשת.
אם תמכור את האופניים ,עליך למסור מדריך זה
לבעלים החדשים.

רישום האופניים
רישום האופניים הוא התיעוד היחיד שיש לנו לזיהוי
הבעלים של האופניים .אם יהיה צורך למסור לך
הוראות חדשות ,הרישום יספק לנו את הפרטים
ליצירת קשר איתך .אם תבחר שלא להשלים את
הרישום ,הקפד לבדוק את המידע באתר האינטרנט
של אלקטרה לעתים קרובות .בנוסף ,הרישום והוכחת
רכישה נחוצים לצורך תביעה במסגרת האחריות.
ניתן להירשם בקלות באתר האינטרנט של אלקטרה.
בחר את אתר האינטרנט שמיועד לארץ מגוריך.
אם אינך מוצא אתר עבור ארץ מגוריך ,השתמש
באתר המיועד לארה"ב:
https://www.trekbikes.com/international/
/en_IN_TL/productRegistration

אם יש לך שאלות
קיימים דגמים רבים של אופני אלקטרה עם מבחר
פריטי ציוד ,כך שמדריך זה עשוי להכיל הוראות שאינן
חלות על האופניים שברשותך .חלק מהאיורים עשויים
להיות שונים מהאופניים שלך .לחיפוש עדכונים
למדריך זה ,היכנס לאתר האינטרנט של אלקטרה.
אם לאחר קריאת המדריך יהיו לך שאלות ,היוועץ
בספק שלך .אם יש לך שאלה או בעיה שלגביה אין
לספק שלך תשובה או פתרון ,יידע אותנו:
Trek Customer Service
W Madison street 801
Waterloo, Wisconsin 53594
USA
Telephone number: 920.478.4678
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חשוב :שמור לעיון עתידי
טרם רכיבה על אופניים אלה ,כל אחד צריך לקרוא את פרק ,1
גם אם הוא רוכב על אופניים מזה שנים רבות!
במדריך זה מתואר כיצד לרכוב על אופניך החדשים
בבטחה .הורים צריכים להסביר את פרק  1לילדיהם
או לאנשים שעלולים לא להבין את המדריך ,במיוחד
במה שנוגע לבעיות בטיחות ,כגון השימוש בבלם רגלי.
מדריך זה אף מדגים כיצד לבצע תחזוקה בסיסית.
ישנן פעולות אשר רק הספק יכול לבצע ,והן
מצוינות במדריך.

משמעות סמלי בטיחות
וטקסט בטיחות
במדריך זה ,סמל התראת הבטיחות ,משולש עם סימן
קריאה ,מסמן מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעה אם
לא יימנע .הגורם הנפוץ ביותר לפציעה הוא נפילה
מהאופניים .גם במהירות נמוכה ,נפילה עלולה לגרום
לפציעה חמורה או למוות ,כך שיש להימנע מכל מצב
המסומן בסימונים המיוחדים של מסגרת אפורה ,סמל
התראת בטיחות ומילות התראה אלו:
המילה 'זהירות' מציינת אפשרות לפציעה קלה
או מתונה.
המילה 'אזהרה' מציינת אפשרות לפציעה חמורה
או למוות.
מדריך זה תואם לתקנים הבאים:
• ANSI Z535.6
• AS/NZS 1927:1998
• BS 6102 :חלק 1992 :1
• ,CEN 14764 ,14872 ,14781 ,14766 ,14765
16054
• CPSC 16 CFR 1512
•  ISO 4210חלקים  1-9וISO 8098-

מבוא :אופניים ,תאונות ובטיחות
רכיבה על אופניים יכולה להיות מהנה כאשר היא
משמשת להתניידות ,לפנאי ,כפעילות גופנית או
לתחרויות .אבל ,אופניים יכולים גם להיות מסוכנים,
במיוחד אם מנסים לרכוב עליהם מעבר למגבלות
האופניים או למגבלות היכולת האישית .הכישורים או
היכולות של רוכבי אופניים יכולים להיות שונים מאוד,
בדיוק כמו כישורים של נהגי מכונית או של גולשי שלג.
אין לרכוב באופן שחורג מהיכולת שלך.
גם לכל זוג אופניים יש מגבלות הנובעות ממאפיינים
רבים .זוהי רשימה חלקית:
• העיצוב והחומרים שמהם עשויים האופניים
• תחזוקת האופניים
• השימוש באופניים :סוג משטח ,מהירות וכדומה
• פני השטח של הדרך או המסלול
במקרה שהאופניים שלך מעורבים בכל סוג של
התנגשות ,התרסקות או תאונה ,הקפד שהספק יבדוק
אותם ביסודיות לפני שתרכוב עליהם שוב.
אופניים לא יכולים להגן עליך במקרה של תאונה
האופניים אינם מתוכננים לעמוד בכל מצב.
בהתרסקות או התנגשות ,לעתים קרובות האופניים
ניזוקים והרוכב נופל מהם .אם תיפול ,האופניים לא
יוכלו למנוע פציעה .למכוניות יש פגושים ,חגורות
בטיחות ,כריות אוויר ואזורי קריסה .לאופניים אין את
כל אלה ,כך שגם התרסקות קלה במהירות נמוכה
עלולה לגרום לפציעה או למוות.
חשיבה בטיחותית
"חשֹוב בטיחות" תמיד והימנע ממצבים מסוכנים,
שבדרך כלל קל לזהות אותם .עם זאת ,לא כל
המצבים המסוכנים ברורים .רבים מהם מוצגים
במדריך זה .קרא את פרק  1לפחות לפני שתרכוב.
חלק מהפעלולים והקפיצות בסיכון גבוה ומהקפיצות
שרואים בכתבי-עת או בסרטונים מסוכנים מאוד .גם
ספורטאים מיומנים נפצעים קשה כשהם מתרסקים
(והם מתרסקים).
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פרק  :1מדריך להפעלה בטוחה בכביש ובשטח
בפרק זה מוסברים דברים חשובים שעליך לדעת בטרם תתחיל לרכוב,
לרבות מידע בטיחות שחשוב לפעול על פיו בכל רכיבה.
התאמת האופניים
הספק יעזור לך למצוא אופניים בממדים המתאימים
לגוף שלך .נדרש מרווח עמידה מינימלי של  25מ"מ
לפחות בין הצינור העליון לבינך כאשר אתה עומד
מעל האופניים (איור  .)1.1באופני הרים ,אנו ממליצים
על מרווח של  50-75מ"מ.
איור 1.1
א' = מרווח עמידה מינימלי
 25מ"מ במרבית האופניים
 50-75מ"מ באופני הרים
א'

ניתן להתאים את האוכף ואת הכידון לנוחות ולביצועים
הטובים ביותר .לפני ביצוע ההתאמות האלה ,קרא את
האזהרה בעניין עבודה מכנית בעמוד  ,12ולאחר
מכן עיין בפרק .3

אם האופניים אינם פועלים בהתאם לצרכים שלך,
או אם חלקים שונים נחוצים לפעולה בטוחה של
האופניים ,ייתכן שתוכל לבצע התאמה אישית שלהם.
היוועץ בספק.
'חפיפת בהונות'
ישנם אופניים מודרניים ועתירי ביצועים ,בפרט
בגדלים הקטנים יותר ,שמעוצבים כך שרוחק הצירים
קצר והגלגל הקדמי קרוב לדוושות .כאשר הכידון
מופנה במהלך נסיעה במהירויות נמוכות מאוד ,כף
רגליך או הקליפים של בהונות כף הרגל עלולים
לחפוף לגלגל הקדמי או למגן הבוץ ,ואף לגעת בהם
(איור .)1.2
חפיפה זו מושפעת מגודל כף רגלך ,אורכן של זרועות
הארכובה וגודלם של הצמיגים והדוושות שבחרת .אם
תשנה אחד מהמרכיבים האלה ,מרחק החפיפה עלול
להשתנות.
איור 1.2
חפיפת בהונות

לאופניים יש מגבלת משקל .ראה תנאי שימוש
בעמוד  .14אם אינך בטוח מהי מגבלת המשקל של
האופניים והחלקים שלהם ,היוועץ בספק.
הכר את אופן הפעולה של האופניים
שימוש לא נכון במאפיינים של האופניים עלול לפגוע
בשליטה בהם .לפני שתרכוב מהר או בתנאים
בעייתיים ,למד על אופן הפעולה ועל הביצועים של כל
מנגנוני האופניים ,במיוחד של הבלמים ושל מרכיבי
ההיגוי .בשימוש הראשון באופניים ,תרגל רכיבה
במהירות נמוכה במגרש חנייה ריק ושטוח .תרגל שוב
לאחר ביצוע כל שינוי באופניים.

אזהרה :אם כף רגלך או קליפ הבהונות יגעו
בגלגל הקדמי או במגן הבוץ" ,חפיפת הבהונות"
עלולה להפחית מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה.
אין לדווש בעת פנייה במהירות נמוכה.
בלמים חזקים
חוזק הבלמים משתנה בהתאם לתנאי השימוש
באופניים .דגמים רבים של בלמים מודרניים הם
חזקים מאוד ,כי הם מיוצרים כך שיהיו מסוגלים לבלום
אופניים בתנאי רטיבות ובוץ .אם לאופניך נחוצה
בלימה חזקה או חלשה יותר ,היוועץ בספק לגבי כוונון
הבלמים או אפשרויות בלמים אחרות עבור אופניך.
קרא גם על בלימה בעמוד .9

2
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הימנע מנקודות חדות ,מחלקים נעים,
מנקודות חמות ומנקודות צביטה
ישנם חלקים באופניים שלך שעלולים לפצוע אותך
אם אינם מטופלים כהלכה .נקודות חדות כוללות
את השיניים בגלגלי השיניים של השרשרת ודוושות
מסוימות .בלמים וחלקיהם השונים מתחממים .חלקים
נעים עלולים לגרום לחתכים בעור ואף לשבירת
עצמות .מלחצות וחלקים הסובבים סביב צירים ,כגון
ידיות הבלמים ,עלולים לצבוט ,כמו גם השרשרת בעת
שילובה בשיני גלגל השיניים.
בעיות בשלדה או במזלג
בעיות שלדה אינן נפוצות .כדוגמה לבעיה זו ,רוכבים
מסוימים עלולים לחוות "תנודתיות יתר"" ,תנודות
הרמוניות" או "התנודדות שלדה" במהירויות
מסוימות.
אם תחווה תנודתיות יתר או כל בעיה אחרת ,האט
מיד ואל תרכוב על האופניים .אם התנהגות האופניים
שונה מהרגיל או שאתה שומע רעשים ,עצור מיד את
האופניים וזהה את הבעיה .לאחר כל התנגשות ,בקש
מהספק לבדוק את כל חלקי האופניים ביסודיות .לפני
שתרכוב שוב על האופניים ,תקן כל בעיה או קח אותם
לטיפול אצל הספק.
אזהרה :בעיה בשלדה או במזלג עלולה
להפחית את השליטה באופניים ולגרום לנפילה.
אם מורגשת באופניך תנודתיות יתר או כל בעיה
אחרת ,האט מיד .קח את אופניך לספק לצורך
בדיקה וטיפול.

תוחלת החיים של
אופניים וחלקיהם
אופניים אינם בלתי-ניתנים להריסה ,וחלקיהם השונים
לא יאריכו ימים לעד .אם השימוש באופניים מגביר
את הכוחות המופעלים עליהם עקב רכיבה אגרסיבית,
תנאים קשים או מרחקי רכיבה ארוכים ,עליך להחליף
את האופניים או את חלקיהם לעתים תכופות יותר
בהשוואה לרוכבים אחרים הרוכבים פחות או בצורה
חלקה וזהירה.
משך החיים הבטוח של חלק נקבע על פי המבנה שלו,
החומרים מהם הוא עשוי ,השימוש בו ,התחזוקה,
משקל הרוכב ,מהירות הרכיבה ,שטח הרכיבה ותנאי
הסביבה (לחות ,מליחות ,טמפרטורה וכו') — לכן ,בלתי
אפשרי לספק לוח זמנים מדויק להחלפת החלקים.
כל סדק ,שריטה או שינוי צבע באזורים שנתונים
למאמצים גבוהים מצביעים על כך שהחלק מיצה את
תוחלת חייו ויש להחליפו .אם אינך בטוח אם עליך
להחליף חלק ,שאל את הספק.
במקרים מסוימים ,תוחלת החיים של שלדה או חלק
קלים יותר ארוכה מזו של שלדה או חלק כבדים יותר.
עם זאת ,כאשר מדובר באופניים ובחלקים קלי משקל
ועתירי ביצועים ,נדרשות תחזוקה טובה יותר ,בדיקות
תכופות יותר והחלפת חלקים בתדירות גבוהה יותר.
אזהרה :האופניים חשופים לבלאי ולמאמצים
גבוהים .חומרים וחלקים שונים עלולים להגיב
בדרכים שונות לבלאי או למאמצים שמופעלים
בהם .אם תוחלת החיים של חלק כלשהו חורגת מזו
המתוכננת ,עשוי להיגרם בו כשל פתאומי והרוכב
עלול להיפצע.
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רשימת תיוג לפני הרכיבה
ברשימת התיוג שלהלן מוצגים אזורים קריטיים באופניים ,שאותם
יש לבדוק לפני כל רכיבה.
אם חלק כלשהו באופניך אינו פועל כשורה ,השתמש
בהוראות שבמדריך זה לתיקון האופניים ,או הבא
אותם אל הספק לצורך טיפול .אין לרכוב על האופניים
כאשר חלק כלשהו פגום .יש להחליף את החלק
הפגום מיד.

זו אינה תכנית תחזוקה מלאה.
אזהרה :אופניים שאינם פועלים כראוי עלולים
להפחית ממידת השליטה באופניים ולגרום לנפילה.
בדוק את אופניך במלואם לפני כל רכיבה ,ואל תרכוב
עליהם עד שתתקן את כל הבעיות.
✔ בדוק את האוכף ואת מוט האוכף
ודא שהאוכף מחובר כראוי .נסה לסובב את האוכף
ואת מוט האוכף ביחס לשלדה ,ונסה להניע את
חלקו הקדמי מעלה ומטה .האוכף לא אמור לזוז
או להיות משוחרר.
אם תבחר להתאים את מצב האוכף ,פעל לפי נוהלי
הבדיקה שבפרק .3
✔ בדוק את הכידון ואת מוט הכידון
ודא שמוט הכידון מחובר כהלכה .מוט הכידון
אמור להיות מיושר עם הגלגל הקדמי ומחובר כראוי
למזלג ולכידון .כדי לבדוק את החיבור ,נסה להניע
את הכידון מצד לצד בזמן שאתה מחזיק את הגלגל
הקדמי בין ברכיך (איור  .)1.3כדי לבדוק את חיבור
הכידון ,נסה לסובב אותו ביחס למוט הכידון .הכידון
לא אמור לזוז או להיות משוחרר .ודא שאין כבלים
שנמשכים או נתפסים בעת סיבוב הגלגל מצד לצד.
איור 1.3
בדיקת תפקוד הכידון והמזלג

ודא שידיות האחיזה וקצוות הכידון מכוסים או
שפקקי הכידון מוכנסים כראוי לקצוות הכידון.
אזהרה :קצה כידון אשר אינו מכוסה או אטום
בפקק עלול לגרום לחתכים בעת נפילה .הורים
צריכים לבדוק את אופני ילדיהם באופן קבוע .החלף
ידיות אחיזה רופפות ,פגומות או חסרות.
✔ בדוק את השלדה ואת המזלג
בדוק ביסודיות את השלדה ואת המזלג ,במיוחד
באזורי צומתי הצינורות ,ובאזורי התפסים או החיבור.
חפש סימנים לעייפות החומר כתוצאה ממאמץ:
		
• שקעים
		
• שריטות
• שינוי צבע

• סדקים
• עיוות
• רעשים בלתי רגילים

✔ בדוק את הגלגלים
בדוק את מידת ניפוח הצמיגים .נפח את הצמיגים
ללחץ האוויר המומלץ על הדופן הצדדית של הצמיג.
אם הערך המומלץ עבור החישוק נמוך יותר ,נפח
לערך הנמוך יותר.
אזהרה :לחץ אוויר עודף עלול לגרום לפיצוץ
החישוק ולאובדן שמיעה קבוע ,או ,אם הפיצוץ
מתרחש בעת רכיבה ,לאובדן שליטה באופניים .יש
להשתמש במשאבת אוויר עם מד לחץ אמין ,ואין
לנפח יתר על המידה.
ודא שהגלגלים ישרים .סובב את הגלגל ובדוק את
החישוק כאשר הוא עובר דרך רפידות הבלמים או
השלדה .החישוק לא אמור להתנודד מעלה ומטה או
מצד לצד.
ודא שהגלגלים מחוברים כהלכה .הרם את
האופניים והכה בחוזקה בחלקו העליון של הצמיג
(איור  .)1.4הגלגל לא אמור להשתחרר ,להיות רפוי או
לזוז מצד לצד.
ייתכן שבאופניים נעשה שימוש במערכת אחת
או יותר לצורך חיבור הגלגלים לשלדה (איור .)1.5
להוראות בנושא כוונון וסגירה של התקני חיבור הגלגל
באופניים ,עיין בפרק .3
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אם אינך מכיר את התקני החיבור בגלגלים ,מומלץ
שתבקש מהספק להדגים בפניך כיצד הם פועלים.
אזהרה :התקן חיבור גלגל שאינו מכוונן וסגור
כראוי עלול לאפשר לגלגל להיות רפוי או להשתחרר,
להפחית מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה .פעל
על פי ההוראות בפרק  3כדי לוודא שהגלגלים
מחוברים כראוי לפני שתרכוב על האופניים.
איור 1.4
בדיקת רפיון

איור 1.5
סוגי חיבור גלגלים:

ודא שהכבלים ומובילי הכבלים מהודקים היטב
לשלדה או למזלג כך שלא יוכלו להפריע לחלקים נעים
או לגעת בהם.
אזהרה :מערכת בלמים מלוכלכת ,שחוקה,
פגומה או שאינה מכווננת כראוי יכולה להפחית
מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה .בדוק ביסודיות
את הבלמים לפני כל רכיבה .אם הבלמים אינם
פועלים כשורה ,אל תרכוב על האופניים .כוונן את
הבלמים או הבא את האופניים לספק לטיפול.
בלם חישוק ידני :משוך את ידית הבלם כדי לוודא
שהבלם נע בחופשיות ועוצר את האופניים .אם
ניתן למשוך את ידית הבלם אל הכידון ,הבלם רפוי
מדי .רפידות הבלם צריכות להיות מיושרות עם
מישור החישוק (איור  .)1.6כאשר הבלם אינו מופעל,
רפידות הבלם אמורות להימצא במרחק  1עד  2מ"מ
מהחישוק .אם רפידות הבלם קרובות מדי לחישוק,
הבלם הדוק מדי.

 .1פתיחה מהירה
1

איור 1.6

1

יישור רפידת הבלם

 .2ציר עם אומים

.1רפידת הבלם מיושרת עם
מישור החישוק

 .3תפס גלגל מושחל (בורג אלן)

.2הרפידה והחישוק צריכים
להיות מקבילים ,עם מרווח של
 1-2מ"מ ביניהם

2

2

3
3
4

✔ בדוק את הבלמים
השתמש בהוראות הבדיקה המתאימות לסוג הבלמים
המותקן באופניים:
• בלם חישוק ידני :כבל המחבר בין ידית הבלם
לבלם .הידית גורמת לרפידות הבלם להפעיל
לחץ על החישוק
• בלם דיסק :כבל או צינור הידראולי המחבר בין
ידית הבלם לבלם .הידית גורמת לבלם להפעיל
לחץ על דיסק המחובר לציר הגלגל.
•בלם ציר גלגל פנימי :כבל המחבר בין ידית
הבלם למנגנון בתוך ציר הגלגל.
•בלם רגלי :כאשר מסובבים את הדוושות
אחורה ,הבלם משתלב.

 .3הכיוון שאליו פונה החישוק
.4התכנסות אופניים של
 0.5-1.0מ"מ

בלם דיסק :משוך את ידית הבלם כדי לוודא שהבלם
נע בחופשיות ועוצר את האופניים .אם ניתן למשוך את
ידית הבלם אל הכידון ,הבלם רפוי מדי .כאשר הבלם
אינו מופעל ,רפידות הבלם אמורות להימצא במרחק
 0.75עד  0.25מ"מ מהדיסק .אם רפידות הבלם
קרובות מדי לדיסק ,הבלם לא מיושר או שהוא הדוק
מדי .במערכת בלמים הידראולית ,אסור שיהיו דליפות
של נוזל בלמים.
זהירות :הדיסק ובלם הדיסק מתחממים מאוד
במהלך השימוש בהם ועלולים לגרום לכוויה בעור.
בנוסף ,שולי הדיסק עלולים להיות חדים ולגרום
לחתכים בעור .אין לגעת בדיסק או בבלם הדיסק
כאשר הם חמים או כאשר הדיסק מסתובב.
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בלם ציר גלגל פנימי :משוך את ידית הבלם כדי
לוודא שהבלם נע בחופשיות ועוצר את האופניים .אם
יש צורך להזיז את ידית הבלם ביותר מ 15-מ"מ כדי
לעצור את האופניים ,הבלם רפוי מדי .אם יש צורך
להזיז את ידית הבלם בפחות מ 7-מ"מ כדי לעצור את
האופניים ,הבלם הדוק מדי.
זהירות :בלם ציר גלגל פנימי מתחמם מאוד
במהלך השימוש ועלול לגרום לכוויה בעור .אין לגעת
בציר הגלגל או בצלעות הקירור כאשר הם חמים.
בלם רגלי :הבלם צריך להשתלב לפני שזרועות
הארכובה מסתובבות  60מעלות ( 1/6סיבוב).
השרשרת מפעילה את הבלם ,ולכן יש לוודא שהמתח
בשרשרת מתאים ולא מאפשר לה ליפול .התזוזה
האנכית הכוללת של השרשרת צריכה להיות בין
 6ל 12-מ"מ (איור .)1.7
איור 1.7
בדיקת המתח בשרשרת

✔ בדוק את האורות ואת מחזירי האור
ודא שכל מחזירי האור נקיים וממוקמים כראוי.
ודא גם שמחזירי האור אינם מכוסים או מוסתרים.
ודא שהאורות פועלים כשורה ושהסוללות טעונות.
אם האורות מופעלים באמצעות דינמו ,ודא שהדינמו
מורכב כראוי ושאינו יכול לזוז.
בארצות ,רשויות או ממשלות מסוימות חלות דרישות
ספציפיות בעניין אורות ,כגון צבעים או סוגים .בדוק
בטרם תטייל עם אופניך בחו"ל.
אזהרה :קשה להבחין באופניים ללא אורות
ומחזירי אור מתאימים ,וייתכן שגם הרוכב יתקשה
לראות .אם אינך רואה טוב ,או שאנשים אחרים אינם
מסוגלים לראות אותך ,עלולה להתרחש תאונה.
בתנאי ראות נמוכה ,השתמש באור קדמי ,באור
אחורי ובמחזירי אור.
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כללים לרכיבה בטוחה
ניתן למנוע תאונות אופניים רבות אם משתמשים בהגיון בריא
ומקדישים מחשבה לבטיחות.
ציית לחוקים המקומיים החלים על רוכבי אופניים
ברוב המדינות והרשויות המקומיות ישנם חוקים
מיוחדים עבור רוכבי אופניים .הדרישות לפריטים
כגון אורות ומחזירי אור משתנות בין אזור לאזור.
כדי לדעת מהן הדרישות במקום שבו אתה רוכב,
בדוק במועדון הרכיבה באזור מגוריך או במשרד
התחבורה (או אצל גורם דומה) .הנה כמה מהכללים
החשובים ביותר:

חבוש קסדה וביגוד מגן לרכיבה על אופניים
חבוש קסדה שתואמת לתקני הבטיחות  CPSCאו CE
(איור  .)1.10היא יכולה למנוע פציעה או למזער נזקים.
הסר את הקסדה כשאינך רוכב על האופניים .אם
הקסדה תיתפס במשהו ,אתה עלול להיחנק.
איור 1.10
בעת הרכיבה ,חבוש קסדה
מתאימה

• השתמש בסימוני ידיים נכונים.
•ברכיבה יחד עם רוכבי אופניים אחרים ,יש לנסוע
בשורה עורפית ,זה אחרי זה.
•רכב בצד הנכון של הדרך .אין לרכוב נגד כיוון
התנועה.
• רכב בצורה מתגוננת והיה מוכן לכל מצב.
צפה למכוניות ,להולכי רגל ולסיכונים אחרים
קשה להבחין ברוכב אופניים ,ורבים אינם מודעים
לזכויות הרוכבים ולשיקולים המיוחדים שלהם.
התרע בפני אחרים אם מכונית מופיעה בנתיב שלך
בפתאומיות ,הולך רגל צועד לפניך או שמישהו פותח
דלת של מכונית חונה ,עלולה להתרחש תאונה .חבר
לאופניים צופר או פעמון והשתמש בהם כדי ליידע
אחרים שאתה מתקרב.
צפה את הסיכונים :מהמורות ,פתחי ניקוז ,שוליים
רכים או נמוכים ,סטיות מהנתיב או פסולת שעלולים
לפגוע בגלגלים ,לגרום להם להחליק ,להינעל ,להיתפס
בחריץ ולגרום לך לאבד שליטה על האופניים .כשאתה
חוצה פסי רכבת או פתחי ניקוז ,רכב בזהירות בזווית
של ( 90°איור  .)1.9אם אינך בטוח לגבי תנאי השטח,
לך ברגל לצד האופניים.
איור 1.9

חציית פסי רכבת בזווית של 90°
90

לבש ביגוד מגן ונעלי מגן לרוכבי אופניים ,אמצעי מיגון
לעיניים וכפפות .כמו כן ,לבש ביגוד בהיר ,מבריק
ומחזיר אור ,המאפשר להבחין בך בקלות רבה יותר,
בפרט בלילה .אין ללבוש ביגוד רפוי או ארוך במיוחד,
משום שהוא עלול להיתפס בחלקי האופניים או
להסתיר את מחזירי האור.
רכב בזהירות בתנאי מזג אוויר קשים

במזג אוויר גשום ,כוח העצירה של הבלמים
פוחת .גם אם הבלמים מכוונים ומתוחזקים כהלכה,
נדרשים לחץ רב יותר על הידיות ומרחקי עצירה
גדולים יותר.
מזג אוויר גשום מפחית את החיכוך .משטח
הדרך עלול להפוך לחלקלק ,ועצמים רגילים ,כגון עלים
רטובים ,מעברי חצייה צבועים או מכסי ביוב עלולים
להפוך למסוכנים .כאשר משטחים רטובים קופאים,
החיכוך מצטמצם אף יותר.

למזג אוויר גרוע השפעות נוספות על הרכיבה.
45

מים על הצמיג עלולים לגרום לדינמו (אספקת החשמל
לאור) להחליק ולאבד מההספק .רוחות חזקות עלולות
לגרום לאופניים לפנות בצורה לא מכוונת ,בפרט
כאשר החישוקים גבוהים או עמוקים.
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עם זאת ,מחזירי האור לא גורמים לאנשים להבחין בך
בקלות ,אלא אם כן מכוון אליהם אור .מחזירי אור אינם
מסייעים לך לראות טוב יותר ,בניגוד לאורות אופניים
טובים .אם אתה רוכב בזמן השקיעה ,בלילה ,או
בתנאי ראות לא טובים ,היוועץ בספק שלך כדי למצוא
ציוד או חומרים שיסייעו לך לראות טוב יותר ויעמדו
בדרישות המקומיות.

•הימנע מרכיבה בקבוצות גדולות .רכיבה בסמוך
לרוכבים אחרים עלולה להקשות עליך להבחין
בסיכונים בדרך ,וזמן התגובה לסיכונים שתבחין
בהם יהיה קצר מאוד .כאשר אתה קרוב לרוכב
אחר ,שינוי פתאומי בכיוון או במהירות עלול
לגרום לך לאבד את השליטה באופניים .כמו כן,
קבוצות גדולות של רוכבי אופניים עלולות לעורר
בעיות עבור אחרים המשתמשים בדרך.
•אין לרכוב מהר מדי .מהירות גבוהה יותר מביאה
לסיכון גדול יותר .הגלגלים עלולים להחליק,
או שבליטה קטנה תגרום לפגיעה בשלדה או
במזלג .מהירות גבוהה מביאה לכוחות חזקים
יותר בעת התרסקות .שלוט תמיד באופניך.
עבור ילדים ,מגבלת המהירות נמוכה בהרבה.
הדבר נכון במיוחד עבור אופניים המצוידים
בגלגלי עזר.

אזהרה :ברכיבה בתנאי ראות נמוכה,
כמו ערפל ,בשקיעה או בלילה ,ייתכן שתתקשה
לראות ,דבר שיכול לגרום לתאונה .השתמש באור
קדמי ובאור אחורי בעת רכיבה בתנאי תאורה נמוכה
או ראות נמוכה.

אזהרה :גלגלי עזר מונעים את הנטייה הרגילה
של האופניים לצדדים כאשר הרוכב מבצע פנייה.
אם ילד פונה מהר מדי ,האופניים עלולים ליפול .אם
האופניים מצוידים בגלגלי עזר ,אין לאפשר לילדים
לרכוב מהר או לפנות בפתאומיות.

אזהרה :מזג אוויר רטוב או סוער עלול להקשות
על השליטה באופניים .האט והיה זהיר ביותר ,או
השתמש באמצעי תחבורה אחרים.
ודא שרואים אותך (במיוחד בלילה)
אופניים מצוידים בסט מלא של מחזירי אור .בדוק
אותם לפני כל רכיבה.

חשיבה בטיחותית
• בדוק את האופניים לפני כל רכיבה.
• אין לרכוב "בלי ידיים".
•אין לרכוב עם חפצים רפויים או עם בעל חיים (או
הרצועה שלו) כשהם מחוברים לכידון אן לחלק
אחר באופניים.
•אין לרכוב בשכרות או תחת השפעת תרופות
שעלולות לגרום לנמנום.
•אין לרכוב כשדעתך מוסחת .שימוש בטלפון נייד,
נגן מוזיקה או מכשיר דומה בזמן הרכיבה עלול
להסיח את דעתך ולגרום למצבים מסוכנים או
להפחית מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה.
עיין בכללים או בחוקים במקום שבו אתה רוכב
אשר אוסרים או מגבילים שימוש בטלפונים
ניידים.
•אין להרכיב אדם נוסף על האופניים .מרבית
האופניים מתוכננים עבור רוכב אחד בלבד.
• אין לרכוב באופן שחורג מכישורי הרכיבה שלך.
•אין לרכוב בפראות .רכב על פי תנאי השימוש
המוגדרים עבור סוג האופניים שלך.
•רכב בזהירות בשטח (מחוץ לדרכים סלולות).
רכב אך ורק בנתיבים מסומנים ובשבילי אופניים.
אין לרכוב על סלעים ,ענפים או גומות .בעת
התקרבות לירידה ,האט ,הנמך את מרכז הכובד
והעבר אותו אחורנית והשתמש בבלם האחורי
יותר מאשר בבלם הקדמי.
•יידע אחרים לאן אתה נוסע ומתי אתה
צפוי לחזור.

אזהרה :הסיכון לפציעה עולה כאשר נעשה
שימוש שגוי באופניים:
• הקפצת האופניים
• רכיבה מעל מקלות ,פסולת או מכשולים אחרים
• פעלולי אופניים
• רכיבה בתנאי שטח קשים
• רכיבה מהירה בתחרות או בסגנון "דאון היל"
• רכיבה בצורה חריגה
אלה דוגמאות לשימוש שגוי באופניים ,אשר מוסיף
למאמץ המופעל על כל חלק בהם .מאמץ גבוה עלול
לגרום לשבירת השלדה או חלקים אחרים ומגביר
את הסיכון לפציעה .על מנת להפחית את הסיכון
לפציעה ,השתמש באופניים בצורה נכונה.
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הוראות רכיבה
סעיף זה מסביר את העקרונות הבסיסיים של טכניקת הרכיבה,
לרבות רכיבה בטנדם.
בלימה
רכב תמיד תוך שמירה על מרחק בטוח בינך לבין כל
רכב או חפצים אחרים .השתמש בבלמים .התאם את
המרחקים ואת כוחות הבלימה לתנאי הרכיבה.
בלמים רגליים
הורים חייבים להסביר זאת לילדים.
אם באופניך מופעל "בלם רגלי" באמצעות הדוושות,
הפעלת הבלם מתבצעת על ידי דיווש אחורנית .על
מנת להפעיל את הכוח הרב ביותר ,זרועות הארכובה
צריכות להיות אופקיות בעת הפעלת הבלם .הארכובה
תסתובב בטרם יתחיל הבלם לפעול .לפיכך ,התחל
להפעיל את הבלם כאשר הדוושה האחורית ממוקמת
מעט גבוה יותר מהמישור האופקי (איור .)1.11
איור 1.11
מיקום התחלת הפעלה של
בלם רגלי

בלמים ידניים
במרבית הארצות ,אופניים בנויים כך שידית הבלם
השמאלית שולטת בבלם הגלגל הקדמי .עיין בפרק 3
כדי לראות כיצד לשנות זאת.
אם אופניך מצוידים בשני בלמים ידניים ,הפעל
את שניהם בו-זמנית .שימוש יתר או שימוש שגוי
בבלם הגלגל הקדמי עלול לגרום לגלגל האחורי
להתרומם ,דבר העלול להפחית את השליטה
באופניים (איור .)1.12
איור 1.12
אין לעשות שימוש יתר בבלם
הגלגל הקדמי .הגלגל האחורי
עלול להתרומם ולגרום לאיבוד
שליטה.

אזהרה :כוח בלימה שמופעל על הגלגל הקדמי
בפתאומיות או בעוצמה רבה מדי עלול לגרום
לגלגל האחורי להתרומם או לגרום לגלגל הקדמי
להחליק מתחתיך .הדבר עלול להפחית את השליטה
באופניים ולגרום לנפילה .הפעל את שני הבלמים
בו-זמנית והישען אחורה.
העברת הילוכים
עליך להשתמש בשילוב ההילוכים המתאים ביותר
לתנאי הרכיבה ,הילוכים שמאפשרים לך לדווש בקצב
אחיד .ישנן שתי מערכות להעברת הילוכים :חיצונית
( )derailleurופנימית.
העברת הילוכים באמצעות מנגנון derailleur
ידית העברת ההילוכים השמאלית שולטת במנגנון
ה derailleur-הקדמי ,וידית ההילוכים הימנית שולטת
במנגנון ה derailleur-האחורי .כדי למנוע נפילה
של השרשרת או תקיעתה או מהחמצת הילוך ,אין
להעביר הילוכים בעת רכיבה על מהמורות .השתמש
בידית העברת הילוכים אחת בכל פעם .העבר הילוכים
רק כאשר הדוושות והשרשרת נעות קדימה .אם
השרשרת נתקעת או נופלת ,הדבר עלול לגרום לך
לאבד שליטה וליפול.
הזזה של ידית ההילוכים ממיקום אחד לאחר (או הזזה
של ידית ההילוכים למיקום ההעברה) תעביר את
השרשרת במהירות להילוך שונה.
בעת העברת הילוכים ,יש להפחית את הכוח המופעל
על הדוושות .מתח נמוך יותר בשרשרת מסייע לה
לעבור בין הילוכים במהירות ובצורה חלקה .הדבר
יכול להפחית את הבלאי בשרשרת ובהילוכים ,ומסייע
למנוע עיקום בשרשראות ,במנגנוני העברת ההילוכים
או בתפסי הגלגלים.
אין לרכוב על האופניים כאשר השרשרת מוצלבת .אם
השרשרת מועברת כך שהיא חוצה מגלגל השיניים
הגדול ביותר לגלגל השיניים הגדול ביותר (כמו כן
מגלגל השיניים הקטן ביותר לגלגל השיניים הקטן
ביותר) ,השרשרת נמצאת בזווית קיצונית .זווית זו
גורמת לשרשרת ולהילוכים לנוע בצורה לא חלקה,
ואף לחלקים להתבלות בקצב מהיר יותר.
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פרק  :1מדריך להפעלה בטוחה בכביש ובשטח

העברת הילוכים בהילוכים פנימיים
להעברת הילוך ,החלק מבלי לדווש .מתח על
השרשרת מונע פעולה נכונה של מנגנון העברת
ההילוכים ועלול להזיק לו.

ילדים ובטיחות
חשוב ביותר לבדוק את האופניים של ילדך לעתים
קרובות ולוודא שאין בהם נזקים .שים לב במיוחד
לידיות האחיזה או לכיסויי הכידון .במקרה של
התרסקות ,קצה חשוף של כידון עלול לגרום לפציעה.

תקשורת
תקשורת טובה בין הרוכבים על אופני טנדם חיונית
להנאה ולשליטה באופניים .על כל רוכב לאותת
לשני לפני שהוא מבצע פעולה כלשהי שמשפיעה
על האופניים.

אזהרה :קצה כידון אשר אינו אטום בפקק או
מכוסה עלול לגרום לחתכים בעת התרסקות .הורים
צריכים לבדוק את האופניים של ילדיהם באופן קבוע,
ולהחליף ידיות אחיזה פגומות או חסרות.

רכיבה בטנדם

הכנה לתחילת הרכיבה
לפני שתנסו להתחיל לרכוב ,ודאו שאופני הטנדם
נמצאים בהילוך נמוך ,כגון גלגל השיניים האמצעי
מקדימה ואחד מגלגלי השיניים האחוריים הגדולים
יותר .כדי להעביר הילוכים מבלי לרכוב על אופני
הטנדם ,אדם אחד יכול לסובב את הדוושות ביד אחת
ולהעביר הילוכים עם היד השנייה ,בזמן שהאדם
השני מחזיק את הגלגל האחורי מעל הקרקע
(ונמנע מסיבוב הדוושות).
עלייה על אופני הטנדם
הקפטן (רוכב מקדימה) עולה ראשון על האופניים.
הוא מייצב את האופניים עם שתי הרגליים על הקרקע,
כאשר הן רחוקות מספיק זו מזו כדי לתמוך באופניים
(ולהימנע מסיבוב הדוושות) .לאחר מכן עולה הסטוקר
(רוכב מאחורה) על האופניים ומניח את שתי הרגליים
על הדוושות.

אם תאפשר לילדך לרכוב על אופניים או לשבת
בנגרר או ברכב שמחובר לאופניים ,עליך להיות ערני
במיוחד כדי להקפיד על בטיחות הילד .ילדים אינם
מיומנים בזיהוי סיכונים ועלולים לא להגיב נכון במצב
חירום .לעולם אין לאפשר לילד לרכוב ללא השגחה.
לעולם אין להשאיר ילד ללא השגחה בנגרר אופניים.
יש לוודא תמיד שהילד לובש ציוד מיגון ,בפרט
קסדה מאושרת.
אם תחבר מושב לילד או רכב אחר לאופניים שלך,
ודא שהאופניים מתאימים לחיבור אביזרים .קרא את
ההוראות שמצורפות למושב ,לאופניים הנגררים או
לנגרר המיועדים לילדים ,ופעל לפי הוראות אלה.

תחילת הרכיבה
הסטוקר צריך לסובב את הדוושות כך שהדוושה
המובילה תהיה בעמדה שתאפשר לקפטן להתחיל
לדווש .העמדה המובילה נמצאת בחלק העליון הקדמי
של המעגל שיוצרות הדוושות .הקפטן מאזן את
האופניים באמצעות רגל אחת על הקרקע ,והרגל
השנייה על הדוושה המובילה .כשהקפטן מאותת
להתחיל ברכיבה ,הוא משתמש ברגל שעל הקרקע
כדי לדחוף את האופניים קדימה ,ושני הרוכבים
מתחילים מיד לדווש .לאחר כמה סיבובים של
הדוושות ,אופני הטנדם יתייצבו ויהיה קל יותר
לשלוט בהם.
ציוד תיקון
בעת רכיבה ,קח איתך משאבה ,פנימית חלופית,
ערכת תיקונים וכלים כך שתוכל לתקן את האופניים
אם יש נקב בצמיג או בעיה מכנית אחרת .אם אתה
רוכב בלילה ,קח נורות וסוללות חלופיות לאורות
האופניים.
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שמירה על האופניים
נקה ,אחסן וטפל כהלכה באופניים כדי להאריך את משך חייהם.
מנע גניבה
רכוש והשתמש במנעול שעמיד בפני חותך ברגים וכלי
ניסור .אין להחנות את האופניים מבלי לנעול אותם.
בנוסף ,השג רישיון לאופניך מהמשטרה המקומית.
כתוב את המספר הסידורי של האופניים בקדמת
המדריך ,ושים אותו במיקום בטוח .לאחר מכן ,השלם
את ההרשמה המקוונת .אנו נשמור את המספר
הסידורי ברשומות.
חניה ואחסון
כאשר אתה מסיים רכיבה ,שים את אופניך במקום
בטוח שבו הם לא יהוו הפרעה ויהיו מוגנים מפני
תנאים מסוכנים .אין להחנות את האופניים ליד
מנועים חשמליים .אוזון שנפלט ממנועים עלול לגרום
נזק לגומי ולצבע .גשם או שלג עלולים לגרום לאיכול
המתכת באופניים .קרינה אולטרה-סגולה מהשמש
יכולה להביא לדהיית הצבע ולסדוק את הגומי או
הפלסטיק באופניים.
ודא שהאופניים לא ייפלו .נפילת האופניים עלולה
לגרום לידית האחיזה של הכידון להיחתך או לגרום
נזק לאוכף .שימוש שגוי במתקני חניה לאופניים עלול
לגרום לגלגלים להתעקם .אין להשעין את האופניים
על השרשרת .מעביר ההילוכים האחורי עלול
להתעקם ולכלוך עלול לחדור לקו ההינע.
לפני אחסון ממושך של האופניים ,נקה אותם וטפל
בהם .מרח את האופניים בפוליש שלדה .תלה את
האופניים כשהגלגלים מנותקים מהקרקע ,והלחץ
בצמיגים עומד על כמחצית מלחץ הניפוח המומלץ.
לפני שתרכב שוב על האופניים ,ודא שהם
פועלים כשורה.
ניקוי
אם השלדה או אחד ממרכיביה מלוכלכים ,נקה
אותם במטלית רכה ולחה ובחומר ניקוי לאופניים או
בתמיסה של סבון כלים ומים .אין להשתמש בממסים
תעשייתיים או בכימיקלים קשים ,משום שהם עלולים
להזיק לצבע או לחלקים נעים.
נקה ובצע פוליש בגימור השלדה מדי שלושה חודשים.
ישנם גימורים שלא מצריכים פוליש .אם אינך בטוח,
היוועץ בספק.

הימנע מחום
חום גבוה עלול להזיק למפרקים של חלקי השלדה .אין
לחשוף את האופניים לטמפרטורה העולה על .65°C
במקרים קיצוניים ,עשויה הטמפרטורה בתוך מכונית
שעומדת בשמש להגיע לערך כזה.
נזק משני
הזהר בשימוש במתלי אופניים לרכב ובמעמד
אופניים לעבודה.
מלחצות כגון אלה המופיעות במעמדים לעבודה או
במנשאים לרכב עלולות להזיק לצבע או לצינורות
בשלדת האופניים .כדי להחזיק את האופניים במקומם
לצורך תיקון ,הדק את מוט האוכף .כדי להחזיק את
האופניים במקומם לצורך הובלתם ברכב ,הדק את
הגלגלים או את קצות המזלג.
בעת הסרת האופניים מהתקן המהדק את קצות
המזלג ,הרם את האופניים ישירות מהמלחצת .לעולם
אין להטות את האופניים ,משום שהכוחות הזוויתיים
הנובעים מהמלחצת עלולים לעקם את קצה המזלג
ואף לגרום לו נזק .אם הופעל בטעות כוח מעקם על
קצה המזלג ,אין לרכוב על האופניים עד שהספק
יבדוק אותם ויוודא שלא נגרם נזק למזלג.
לצורך הובלת האופניים ,ארוז אותם בקפידה.
אם עליך לארוז את אופניך לצורך נסיעה ,השתמש
תמיד בקופסה או קרטון קשיחים אשר יגנו על
האופניים .חבר רפידות לכל צינורות השלדה והמזלג,
השתמש בבלוק קשיח כדי להגן על קצוות המזלג
ושמור על התמיכה המבנית בלהבי המזלג .אם
האופניים אינם ארוזים כראוי ,הם עלולים להינזק
בקלות במהלך הובלתם .אם אינך בטוח ,בקש מהספק
לארוז את האופניים.
הימנע ממצבים שעלולים להזיק לגימור של
האופניים.
כימיקלים (לרבות כמה משקאות אנרגיה) ומגע עם
חומרים שוחקים עלולים להזיק לגימור או לצבע של
האופניים .לכלוך עלול לשרוט או להסיר צבע (ואף
חלק מהשלדה) ,במיוחד כאשר כבל מתחכך בצינור
או שרתמה כרוכה סביבו .שמור על ניקיון האופניים.
השתמש בריפוד דביק כדי למנוע שפשוף במקומות
קריטיים.
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אזהרה בעניין עבודה מכנית
מומלץ לדאוג לתחזוקת האופניים אצל הספק שלך .בטיחותך תלויה
בתחזוקה נכונה של האופניים ,ולספק יש הכשרה וידע מיוחדים.
עבודה מכנית לא נכונה עלולה לגרום לאופניים
להיות לא בטיחותיים
ההוראות במדריך זה כתובות עבור מי שבקיא
במכניקה של האופניים ויש ברשותו כלים מתאימים.
עניין פעוט – כגון בורג שאינו מהודק היטב – עלול,
עם הזמן ,לגרום לחלק להישבר ,ובכך לגרום לאיבוד
שליטה ולתאונה.
לאחר כל תיקון או לאחר התקנת אביזר כלשהו ,בדוק
את האופניים על פי רשימת התיוג לפני הרכיבה,
המוצגת בפרק .1
הרכבה ראשונית
להרכבה ולכוונון הראשון של האופניים נדרשים
מיומנויות וכלים מיוחדים .רק הספק רשאי
לעשות זאת.
אם ישנם תיקון או כוונון שאינם מצוינים במפורש
במדריך זה ,רק הספק רשאי לבצע אותם ,לבטיחותך.
שינויים באופניים עלולים לגרום להם להיות
לא בטיחותיים
כל אחד מחלקי האופניים החדשים נבחר ואושר
בקפידה .בטיחותם של אביזרים או חלקי חילוף,
ובפרט אופן החיבור וצורת הממשק שלהם עם חלקים
אחרים באופניים ,אינם תמיד גלויים לעין .מסיבה זו,
יש להחליף חלקים אך ורק בציוד מקורי או בחלקים
מאושרים .אם אינך בטוח אילו חלקים מאושרים ,שאל
את הספק .דוגמאות לשינויים כוללות בין היתר:

התקן אך ורק חלקים ואביזרים תואמים
לא כל החלקים והאביזרים תואמים או בטיחותיים.
לפיכך ,הוסף אך ורק חלקים או אביזרים הנושאים
אישור של אלקטרה .לדוגמה  -מנשא לילדים מטיל
משקל בנקודה גבוהה באופניים ,דבר שעלול לערער
את יציבות האופניים (ישנם מנשאים לילדים שתואמים
לחלק מהאופניים של אלקטרה) .ברר תמיד עם הספק
לפני הוספת אביזר או ביצוע שינוי באופניים.
ישנם חלקים שהם בטיחותיים כאשר משתמשים בהם
כראוי ,אבל עלולים להיות מסוכנים בשימוש שגוי.
לדוגמה ,כל פריט שמחובר לכידון עלול ליפול לתוך
הגלגל הקדמי ,לעצור אותו מיד ולגרום להתרסקות.
הדבר מסוכן במיוחד אם לחלק יש כבלים או רצועות
שמחברים אותו לפריט אחר באופניים.
אזהרה :כל שינוי עלול לגרום לשלדה ,למזלג או
לחלקים אחרים להיות לא בטיחותיים .מרכיב שאינו
מאושר או הרכבה שגויה עלולים להפעיל מאמץ
רב על האופניים או על מרכיביהם .שלדה ,מזלג או
חלקים אחרים שנערכו בהם שינויים עלולים להפחית
ממידת שליטתך באופניים ולגרום לנפילה .אין ללטש,
לקדוח ,לשייף או להסיר התקני קיבוע משניים,
להתקין מזלגות שאינם תואמים או לערוך שינויים
אחרים .לפני הוספה של אביזר לאופניים או שינוי
של חלק בהם ,היוועץ בספק כדי לוודא שהאביזר או
השינוי תואמים ובטיחותיים.

•שינוי פיזי של חלקים קיימים (ליטוש ,שיוף,
קידוח וכו')
•הסרת אביזרי בטיחות ,כגון מחזירי אור או
התקני קיבוע משניים
• שימוש במתאמים במערכות בלמים
• הוספת מנוע
• התקנת אביזרים
• שינוי חלקים

12

14-Nov-18 12:04:52

587962_TK18_MANUAL_Bike_Owner's_Manual_HE.indd 12

E-bikes
סעיף זה מסביר חלק מהמידע הבסיסי על אופניים חשמליים.
קרא גם את המידע במדריך  E-bikeהמצורף
לאופניים.
" "pedelecהם אופניים חשמליים בסיוע דוושה.
"בסיוע דוושה" פירושו שניתן לדווש כמו באופניים
רגילים ,או שהאופניים יכולים לסייע בדיווש .אופני
 E-bikeיסייעו לך להגיע למהירות של עד  32קמ"ש
( 25ק"מ  /שעה בארצות בהן E-bikeמותאמים לתקן
האופניים החשמליים ,)EN 15194
אבל רק בזמן דיווש .מידת הסיוע תלוי בכוח שתפעיל
על הדוושות.
אופן הסיוע של E-bikeוהמהירות המרבית עומדים
בהגדרה בחוק של אופניים חשמליים בסיוע דוושה
הן בארה"ב והן בקנדה (כמו גם בארצות בהן אופני
 E-bikeמותאמים לתקן האופניים החשמליים EN
 .)15194עם זאת ,ישנה שונות גדולה בחוקי השימוש
באופניים חשמליים בסיוע דוושה בין רשויות מקומיות.
אופני E-bikeעשויים להיחשב כאופניים רגילים,
כקטנוע או כאופנוע בהתאם למיקום (עם כל הפרטים
הנדרשים בארצך) .הבדלי החקיקה עשויים לכלול
הגבלות על השימוש בכבישים ,שבילים ומסלולים.
ברר בסניף המקומי של משרד התחבורה שאתה
משתמש ב E-bike-באופן חוקי.
סוללות ליתיום-יון
אופני E-bikeמצוידים בסוללת ( Li-Ionליתיום-יון).
יש לטפל בסוללה זו בזהירות .יש לה גם דרישות
מיוחדות לטעינה ,מיחזור ונשיאה .דרישות אלה
מתוארות במדריך .E-bike

אזהרה :טיפול רשלני במארז הסוללות עלול
לגרום לו להתחמם יתר על המידה ,לעלות באש
או להתפוצץ .טפל בו בזהירות .אם יש לך חשד
שהסוללה ניזוקה ,קח אותה מיד לספק לבדיקה .אל
תתעכב ,פגיעה חמורה עלולה לגרום לקצר ,שעלול
להוביל להתחממות יתר ולשריפה.
הימנע מ"פריקה עמוקה"
כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש ,אחסן אותו
כשהוא טעון במלואו במקום קריר ויבש .סוללות
מאבדות את הטעינה שלהן במשך הזמן .יש לטעון
סוללה מאוחסנת מדי שישה חודשים .אם לא תפעל
על פי הנחיות אלה ,הסוללה עלולה להגיע לפריקה
עמוקה ,שיכולה להזיק לסוללה ולגרום לה לא להיטען
במלואה .סוג זה של נזק נובע משימוש רשלני ,כך
שהוא לא מכוסה באחריות כלשהי.
כאשר יש צורך לטעון את מארז הסוללות ,הוא ישמיע
צליל שמורה שיש לטעון אותו.
נסיעה עם סוללת ליתיום-יון
במקומות מסוימים ,התקנות עשויות להגביל הובלה
של סוללות ליתיום-יון בגודל ובהספק האלה.
ההגבלות חלות במרבית חברות התעופה ובחברות
הובלה מסוימות .אם יש בכוונתך לשלוח את אופני
 E-bikeאו לטייל איתם ,הקפד לברר מראש מול חברת
התעופה או המוביל לפני ביצוע ההזמנה.
מיחזור הסוללה
בסופו של דבר תאבד הסוללה מהעוצמה שלה ,ולא
תהיה טעונה למשך הזמן הרצוי .כשזה קורה ,יש
להחליף את הסוללה .כשתחליף את הסוללה ,מחזר
את הסוללה הישנה .תוכל לברר היכן לעשות זאת
ב.call2recycle-
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תנאי שימוש
ישנם סוגים רבים של אופניים ,וכל אחד מתוכנן לתנאי שימוש מסוימים.
סעיף זה מפרט את התנאים ואת מגבלת המשקל :סכום המשקלים של הרוכב,
ההילוכים והאופניים.
על שלדת האופניים ישנה מדבקה שמציינת את תנאי
השימוש המתאימים להם .אם אינך בטוח איזה סוג
אופניים יש ברשותך ,היוועץ בספק.
תנאי

שטח

מגבלת
משקל

סוג או הגדרת האופניים

אופני ילדים

רכיבה לילדים אסור
לילדים לרכוב ללא
השגחת הורים .אסור
לילדים לרכוב בסמוך
לשיפועים ,פיתולים,
מדרגות ,מדרונות או
בריכות ,או באזורים
שבהם נוסעות
מכוניות.

 36ק"ג

גובה אוכף מקסימלי  635מ"מ
בדרך כלל אופניים עם גלגלים של  16 ,12או 20
אינץ'.
ללא מערכות חיבור מסוג "פתיחה מהירה"

תנאי 1

רכיבה על משטח
סלול כשהצמיגים
תמיד על הקרקע.

 136ק"ג

אופני  Cruiserעם צמיגים גדולים של  26אינץ'
וכידון מכופף

תנאי 2

רכיבה בתנאי ,1
ובנוסף דרכי חצץ
חלקות ושבילים
מתוחזקים עם
שיפועים בזווית
נמוכה.

1

2

אופניים חשמליים סטנדרטיים בסיוע דוושה
()E-bike
 250ק"ג

טנדם

 136ק"ג

אופניים היברידיים או עם גלגלי  ,700cצמיגים
רחבים מ 28c-וכידון שטוח
אופני עיר :היברידיים עם ציוד מיוחד כגון כנף או
אורות

קפיצות מגובה של
פחות מ 15-ס"מ
אזהרה :אם אתה מפעיל על האופניים מאמץ
רב יותר מאשר המפורט בתנאי השימוש המתאימים,
האופניים וחלקיהם עלולים להינזק או להישבר.
אופניים פגומים עלולים להפחית מהשליטה באופניים
ולגרום לנפילה .אין לרכוב בתנאי שימוש שמפעילים
מאמץ רב יותר ממגבלות האופניים .אם אינך בטוח
מהן מגבלות האופניים ,היוועץ בספק.
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פרק  :2תחזוקה
תוכנית תחזוקה זו מבוססת על שימוש רגיל באופניים.
אם אתה רוכב על האופניים יותר מהממוצע או בגשם,
בשלג או בתנאי שטח ,בצע באופניך פעולות תחזוקה
בתדירות גבוהה יותר מזו המומלצת בתוכנית זו .אם
חלק כלשהו מתפקד בצורה לקויה ,בדוק וטפל בו מיד
או היוועץ בספק .אם חלק מסוים בלוי או ניזוק ,החלף
אותו לפני שתרכב שוב על האופניים.
לאחר השימוש הראשוני באופניים חדשים ,יש לבדוק
אותם .לדוגמה ,כבלים נמתחים במהלך השימוש,
והדבר עלול להשפיע על פעולת העברת ההילוכים או
על פעולת הבלמים .כחודשיים לאחר רכישת האופניים
החדשים ,בקש מהספק לבדוק אותם ביסודיות.
גם אם לא רכבת הרבה על האופניים ,בקש מהספק
לטפל בהם מדי שנה.
רשימת כלים מומלצים
לא כל הכלים הבאים נחוצים לכל האופניים.
•מפתח מומנט בעל מידות מדורגות ביחידות
מומנט ניוטון מטר
• מפתחות אלן של  6 ,5 ,4 ,2ו 8-מ"מ
• מפתחות פתוחים של  10 ,9ו 15-מ"מ
• מפתח סגור  15מ"מ
• מפתחות גביע של  15 ,14ו 19-מ"מ
• מברג כוכב ()Torx T25
• מברג פיליפס מס' 1
•ערכת תיקונים לפנימית של אופניים ,משאבת
צמיגים עם מד לחץ וחולצי צמיגים

תוכנית תחזוקה
בדוק בכל רכיבה

השלם את רשימת התיוג לפני הרכיבה

בפרק 6-4............................................................1
בדוק מדי שבוע
נקה במטלית לחה 11..............................................
בדוק מדי חודש
בורגי עזר 33..........................................................
בלמים 23-24.........................................................
כבלים31.................................................................
שרשרת32.............................................................
מריחת חומר סיכה35.......................................
מעבירי הילוכים21-20............................................
מריחת חומר סיכה35.......................................
שלדה ומזלג 33-34................................................
כוונון מסבי הראש 31...............................................
מערכת הילוכים פנימיים21......................................
דוושות31................................................................
מחזירי אור 30........................................................
שחיקת החישוקים26..............................................
בורגי מוט האוכף 18-19..........................................
פעולת ידית העברת ההילוכים22............................
חישורים (שפיצים)26..............................................
בורגי מוט הכידון17.................................................
גלגלי עזר 32-33....................................................
כוונון מסבי הגלגלים26...........................................
בדוק מדי שלושה חודשים
מריחת חומר סיכה על ידיות הבלמים 35................
מריחת חומר סיכה על בורגי הקיבוע של
זרועות הבלמים 35.................................................
ציר מרכזי 35..........................................................
ניקוי ופוליש לגימור11..............................................
זרועות ארכובה 31..................................................
מדי שנה
מריחת חומר סיכה על מוט הכידון 35.....................
מריחת חומר סיכה על מוט האוכף35......................
החלפת גריז :מסבי ציר מרכזי35............................
החלפת גריז :מסבי ראש35....................................
החלפת גריז :מסבי דוושות35.................................
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פרק  :3בדיקה וכוונון
פרק זה מספק הוראות לבדיקה ולכוונון של חלקי האופניים .הבדיקות בפרק זה
נוספות לאלו המפורטות בפרק .1
לפני שתבצע כל עבודה על האופניים ,קרא את הסעיף
אזהרה בעניין עבודה מכנית בעמוד .12
כדי לבדוק חלקים מסוימים ,יש לפרק אותם
ולהסיר מהאופניים .רק הספק רשאי לבצע סוג כזה
של בדיקה.
אזהרה :אופניים אשר מתפקדים בצורה לקויה
עלולים להפחית מהשליטה בהם ולגרום לנפילה.
בצע בדיקה מלאה של כל האופניים לפני כל רכיבה.
אם ישנה בעיה ,אל תרכב על אופניך ,תקן אותם או
קח אל הספק לצורך טיפול.

מפרט מומנט פיתול
מומנט הוא מידת ההידוק של רכיבי הידוק עם הברגה
(בורג) .לעתים קרובות ,המומנט מצוין על פני הבורג
או לצידו (על החלק) .אם המומנט אינו מצוין על החלק,
חפש אותו במדריך זה או פנה לספק.
השתמש במפתח מומנט
ודא שאינך מפעיל מומנט רב או מועט מדי .יותר מדי
מומנט יכול למתוח ,לעוות או לשבור בורג (או את
החלק שהוא מחבר) .מעט מדי מומנט מאפשר לחלק
לנוע וגורם לשברי עייפות בבורג (או בחלק שהוא
מחבר) .מפתח מומנט (איור  )3.1מספק מדידה מדויקת
של המומנט.
בדוק את תפקוד החלק
לאחר השימוש במפתח מומנט ,בצע את הבדיקות
המפורטות בפרק  1ובפרק זה .אם חלק אינו מתפקד
כראוי כאשר הוא מהודק במומנט ההידוק המומלץ,
הבא את האופניים לספק לצורך טיפול.
אם אינך בטוח בעבודתך ,בקש מהספק לבדוק את
האופניים לאחר שביצעת תיקון כלשהו.
אזהרה :מומנט הידוק לא נכון ,בין אם רפוי
מדי או מהודק מדי ,עלול להזיק לחלק ואף לגרום
לשבירתו .השתמש במפתח מומנט כדי להדק
חלקים בצורה נכונה ,או קח את האופניים אל הספק
לצורך תחזוקה.
איור 3.1
מפתח מומנט
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הכידון ומוט הכידון
מיקום הכידון חשוב לצורך שליטה באופניים ונוחות
הרכיבה .אתה אוחז בכידון לצורך היגוי האופניים .מוט
הכידון מחבר את הכידון למזלג (איור .)3.2
1

2

איור 3.2
 .1ידית אחיזה
 .2הכידון
 .3מוט הכידון

3

מוט הכידון
ישנם שני סוגי מוטות כידון באופני אלקטרה:
• מוט כידון מוברג (")"Quill
•מוט כידון לסטוקר (הרוכב האחורי באופני טנדם)
עם גובה מתכוונן
יש לבדוק מדי חודש שכל הברגים במוט הכידון
מהודקים.
אזהרה :הידוק יתר של בורגי מוט הכידון עלול
להזיק להתקן היגוי המזלג ,ועלול לגרום לו להישבר.
אם התקן ההיגוי יישבר ,אתה עלול ליפול.
כוונון זווית הכידון
.1שחרר את בורגי הידוק הכידון במוט הכידון
(איור .)3.3
 .2הזז את הכידון .ודא שהוא במרכז מוט הכידון.
.3ודא שהמרווח העליון והמרווח התחתון בין
הלוחית הקדמית (איור  )3.2ומוט הכידון זהים
בשני הצדדים.
.4הדק את בורגי הידוק הכידון על פי מפרט
המומנט המצוין על מוט הכידון ,או למומנט של
 8-11ניוטון מטר).
2
3
4
1

איור 3.3
.1סימון הכנסה מינימלית על
מוט כידון מתברג .שלדת
האופניים צריכה להסתיר
קו זה.
בתוך השלדה צריכים להימצא
תמיד  70מ"מ לפחות ממוט
הכידון המתברג.
 .2לוחית קדמית
 .3בורג הרחבה
 .4בורגי הידוק הכידון

יישור או כוונון מוט הכידון
בורג ההרחבה מחזיק את הטריז של מוט הכידון,
המהדק את מוט הכידון במזלג.
	.1שחרר את בורג ההרחבה בשניים או שלושה
סיבובים.
	.2הכה על החלק העליון של בורג ההרחבה כדי
לשחרר את הטריז .השתמש במקבת עם ראש
עץ או פלסטיק.
	.3כוונן את הכידון לגובה הנדרש ,אך שים לב
שסימון ההכנסה המינימלי צריך להיות בתוך
השלדה (איור .)3.3
	.4הדק את בורג ההרחבה על פי מפרט המומנט
המצוין על מוט הכידון ,או למומנט של 11-14
ניוטון מטר.
אזהרה :מוט כידון גבוה מדי עלול להזיק
לאופניים ,להפחית מהשליטה ולגרום לנפילה .ודא
שסימון ההכנסה המינימלי (איור  )3.3נמצא בתוך
השלדה.
כוונון אורך מוט הכידון של הסטוקר
 .1שחרר את בורגי הידוק מוט החיבור (איור .)3.4
	.2החלק את קצה מוט הכידון המתחבר לכידון
למיקום הרצוי.
	.3הדק את בורג הידוק מוט החיבור למומנט של
 5-8ניוטון מטר.
איור 3.4
מוט כידון מתכוונן לסטוקר
 .1בורגי הידוק מוט החיבור
 .2בורגי הידוק מוט האוכף

2

1

כוונון גובה מוט הכידון של הסטוקר
 .1שחרר את בורגי הידוק מוט האוכף (איור .)3.4
 .2החלק את מוט הכידון למיקום הרצוי.
	.3הדק את בורגי הידוק מוט האוכף למומנט של
 5-8ניוטון מטר.
ידיות האחיזה ופקקי הכידון
ידיות האחיזה צריכות להיות מחוברות בחוזקה .אם
ידיות האחיזה יחליקו על הכידון ,אתה עלול לאבד
שליטה וליפול .בדוק את בטיחות ידיות האחיזה מדי
חודש ,על ידי ניסיון לסובב אותן על הכידון.
רצועות העור על חלק מידיות האחיזה נמצאות שם
לקישוט .אין להשתמש בהן להיגוי האופניים.
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ודא שקצוות הכידון מכוסים כראוי באמצעות ידיות
אחיזה או פקקים .כיסויי הקצה יכולים למנוע מהכידון
לחתוך את הרוכב במקרה של נפילה או התרסקות.

עיצוב מסילות האוכף והקפיצים
אם אתה מחבר מנשא לילד לחלק האחורי של
האופניים ,קפיצי אוכף חשופים עלולים לפצוע את
אצבעות הילד .כסה את הקפיצים או השתמש באוכף
שאין בו קפיצים.

האוכף תומך ברוב משקלך על האופניים .הוא אף
שולט במתיחת הרגליים שלך ובמרחק שלך מהכידון.

במסילות האוכף יש אזור שטוח ספציפי שאליו מהודק
מוט האוכף (איור  ,)3.6וישנן מסילות בקטרים שונים
העשויות מחומרים שונים .אם בכוונתך להחליף את
האוכף או את מוט האוכף ,ודא שהמסילות תואמות
למוט המושב ושהאוכף ממוקם כראוי.

האוכף (מושב) ומוט האוכף
איור 3.5
חלקי מוט האוכף
 .1בורגי הידוק האוכף
1

 .2מוט האוכף
 .3בורג הידוק מוט האוכף

2
3

אזהרה :מוט אוכף שאינו ממוקם כראוי או
עיצוב שגוי של המלחצת עלולים לשבור את מסילות
האוכף או את בורג מלחצת האוכף ,ולגרום לנפילה.
הדק אך ורק את החלק השטוח של המסילות
למלחצת האוכף.
איור 3.6
מסילות האוכף ומוט האוכף
.1החלק השטוח של מסילות
האוכף

האוכף מחובר לשלדה באמצעות מוט האוכף ובורג
חיבור מוט האוכף (איור  .)3.5בורגי המלחצות של מוט
האוכף ושל האוכף שולטים בכוונון האוכף .בדוק מדי
חודש את בורגי מלחצות האוכף ומוט האוכף.

1

 .2בורג מלחצת האוכף

2

בכוונון נכון ,אוכף האופניים יהיה נוח  -גם ברכיבות
ארוכות .כוונן את זווית האוכף לפי העדפתך.
ראשית ,נסה לרכוב כשהחלק העליון של האוכף
מקביל לקרקע.
אזהרה :אוכף מכוונן באופן שגוי או שאינו תומך
כראוי באזור אגן הירכיים ,עלול לפגוע בעצבים או
בכלי הדם .אם האוכף גורם לך לתחושת כאב או
נימול ,כוונן את מיקום האוכף .אם האוכף עדיין גורם
לכאב או לנימול ,היוועץ בספק לגבי שינוי מיקום
האוכף כך שיהיה נוח יותר.
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כוונון גובה האוכף
אין לסגור את מלחצת מוט האוכף כאשר מוט האוכף
מצוי מחוץ לשלדה.
	.1שב על האוכף ללא נעליים כאשר אדם אחר
מחזיק את אופניים.
	.2שחרר את בורג הידוק מוט האוכף או הזז את
ידית הפתיחה המהירה למצב הפתוח.
	.3הנח את העקב על הדוושה התחתונה כאשר
זרועות הארכובה מקבילות לצינור האוכף .הרם
את מוט האוכף עד שהרגל מתיישרת (איור .)3.7
• כאשר אתה נועל נעליים ,אמור להיווצר כיפוף
קל בברך כאשר כרית כף הרגל נמצאת
על הדוושה.
	.4ודא שלא ניתן לראות את סימון ההכנסה
המינימלי (איור  )3.8מעל שלדת האופניים.
	.5הדק את בורג הידוק מוט המושב למומנט
המצוין על מלחצת מוט המושב ,או ל 8-ניוטון
מטר.
אזהרה :מוט אוכף גבוה מדי עלול להזיק
לאופניים ,להפחית מהשליטה ולגרום לנפילה .ודא
שסימון ההכנסה המינימלי (איור  )3.8נמצא בתוך
השלדה.
איור 3.7
מתיחת הרגל בגובה מתאים
של האוכף

כוונון זווית האוכף או המרחק בין האוכף לכידון
ניתן להזיז את האוכף קדימה או אחורה לאורך
מוט המושב בשביל הנוחות ולכוון את המרחק שלו
מהכידון ,אך החלק השטוח של המסילות (איור )3.8
חייב להישאר בתוך מלחצת האוכף.
	.1שחרר את בורג הידוק האוכף (איור  )3.5עד
שניתן יהיה להזיז את האוכף.
• במוטות אוכף מסוימים ישנם שני ברגים.
כדי לבצע את הכוונון ,שחרר את אחד
הברגים ,ולאחר מכן הדק את השני.
	.2הנח סרגל או פלס לרוחב חלקו העליון של
האוכף כדי לראות טוב יותר את הזווית שלו.
	.3כוונן את האוכף .ודא שהמלחצת מתחברת
לחלק השטוח של מסילות האוכף (איור )3.8
ושהשיניים (איור  ,)3.9אם ישנן ,מיושרות
ומשולבות.
	.4הדק את בורגי הידוק האוכף לפי המפרט
שמצוין על מוט האוכף .הדק את שניהם במידה
שווה .השתמש במפתח מומנט.
אם מוט האוכף אינו מסומן ,בחר את סוג מוט
האוכף שברשותך:
• עם בורג אחד  -השתמש במפתח ברגים
		 פתוח של  13או  14מ"מ ,הדק ל23-
		 ניוטון מטר.
• עם שני ברגים  -השתמש במפתח אלן:
		  16ניוטון מטר
איור 3.9
שיני מלחצת האוכף

איור 3.8
 .1סימון הכנסה מינימלית על
מוט האוכף שלדת האופניים
צריכה להסתיר קו זה
בתוך השלדה צריכים להמצאה
תמיד  55מ"מ לפחות ממוט
האוכף.
1

19

14-Nov-18 12:04:56

587962_TK18_MANUAL_Bike_Owner's_Manual_HE.indd 19

פרק  :3בדיקה וכוונון

מעבירי ההילוכים
מעבירי הילוכים דוחפים את השרשרת מגלגל שיניים
אחורי או קדמי אחד לשני .הוראות אלה מתייחסות
למעבירי הילוכים רגילים המופעלים באמצעות
כבלים .למידע על מערכות אלקטרוניות ,בקר באתר
האינטרנט של היצרן.
מעביר הילוכים קדמי
בזוגות אופניים שבהם יש יותר מגלגל שיניים אחד,
מעביר ההילוכים הקדמי מזיז את השרשרת כדי
להעביר הילוכים.
בדוק את מעביר ההילוכים הקדמי מדי חודש או לאחר
כל כוונון .העבר הילוכים לכל שילובי ההילוכים ובדוק
את הדברים הבאים:
• השרשרת אינה יוצאת ממקומה.
•השרשרת משתלבת בצורה חלקה בכל גלגל
שיניים ואינה מתחככת בגלגל השיניים.
•כלוב מעביר ההילוכים אינו מתחכך בזרוע
הארכובה.
2

איור 3.10

1

מעביר הילוכים קדמי
 .1כבל

כוונון מיקומו של גלגל השיניים הקדמי הגדול
	.1העבר את מעביר ההילוכים האחורי אל גלגל
השיניים האחורי הקטן ביותר.
	.2סובב את בורג הגבלת ההילוך הגבוה (המזוהה
באות " )"Hנגד כיוון השעון עד שאינו יכול לעצור
את תנועת מעביר ההילוכים.
	.3סובב ביד את זרועות הארכובה .השתמש בידית
העברת ההילוכים כדי להעביר את השרשרת
אל גלגל השיניים הקדמי החיצוני.
	.4העבר את מוליך השרשרת החיצוני למרחק של
כ 0.5-מ"מ מהשרשרת.
	.5הדק את בורג הגבלת ההילוך הגבוה עד
שתחוש התנגדות .אם תסובב את הבורג יותר
מדי ,מעביר ההילוכים הקדמי יתחכך בשרשרת
או יעביר אותה לגלגל שיניים קדמי קטן יותר.
כוונון מיקום ההילוך האמצעי
(עם שלושה גלגלי שיניים קדמיים)
	.1העבר את השרשרת אל גלגל השיניים הקדמי הגדול
ביותר ואל גלגל השיניים האחורי הקטן ביותר.
	.2סובב את מכוונן מתיחות הכבל (על הצינור
התחתון ,על מוביל הכבל או על הידית) ,כדי
לשנות את מתיחות הכבל וליישר את הכלוב
הפנימי של מעביר ההילוכים עד שייגע בשרשרת.

 .2בורגי הגבלה
3

 .3בורג מלחצת הכבל

כוונון מיקומו של גלגל השיניים הקדמי הקטן
	.1העבר את השרשרת אל גלגל השיניים
הקדמי הקטן ביותר ואל גלגל השיניים האחורי
הגדול ביותר.
	.2שחרר את בורג מלחצת הכבל (איור  )3.10עד
שהכבל ישתחרר.
	.3סובב את בורג הגבלת ההילוך הנמוך (המזוהה
באות " )"Lעד שמוליך השרשרת של מעביר
ההילוכים יימצא כ 0.5-מ"מ מהשרשרת.
	.4אם ישנו מכוונן מתיחות בידית העברת
ההילוכים או בצינור התחתון של השלדה ,סובב
את מכוונן המתיחות עד הסוף בכיוון השעון.
	.5משוך את קצה הכבל ,והעבר את ידית העברת
ההילוכים אל מיקום גלגל השיניים הקדמי הקטן.
	.6שים את הכבל בחריץ הנמצא ליד בורג מלחצת
הכבל .משוך את הכבל עד שיהיה הדוק ,והדק
את בורג ההידוק למומנט של  4-6ניוטון מטר.

מעביר הילוכים אחורי
בזוגות אופניים שבהם יש יותר מגלגל שיניים אחד
בגלגל האחורי ,מעביר ההילוכים האחורי מזיז את
השרשרת כדי להעביר הילוכים.
בדוק את מעביר ההילוכים האחורי מדי חודש או לאחר כל
כוונון .העבר הילוכים לכל שילובי ההילוכים האפשריים ,על
מנת לוודא שהשרשרת מתיישרת בצורה חלקה ביחס לכל
אחד מגלגלי השיניים האחוריים .ודא שהשרשרת אינה
יוצאת ממקומה בעת העברת ההילוכים.
איור 3.11
מעביר הילוכים אחורי
 .1בורגי הגבלה
 .2מכוונן מתיחות
1

 .3בורג מלחצת הכבל
 .4כבל

4
3

2

כוונון מיקום גלגל השיניים האחורי הקטן
	.1העבר את השרשת לגלגל השיניים האחורי הקטן
ביותר ולגלגל השיניים הקדמי הגדול ביותר.
	.2שחרר את בורג הידוק הכבל (איור  )3.11עד
שהכבל חופשי.
20
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	.3הבט מאחורי האופניים וודא שגלגל השיניים
האחורי הקטן ביותר ,השרשרת ושתי גלגלות
מעבירי ההילוכים נמצאים כולם על קו אחד.
	.4אם הם אינם מיושרים ,סובב את בורג הגבלת
ההילוך הגבוה (המזוהה בדרך כלל באות ")"H
עד שיהיו מיושרים זה עם זה.
	.5בזמן שאתה מושך את הכבל ,העבר את ידית
העברת ההילוכים למיקום גלגל השיניים האחורי
הקטן ביותר.
	.6סובב את מכוונן המתיחות עד הסוף בכיוון
השעון בידית העברת ההילוכים או בצינור
התחתון .במעביר ההילוכים האחורי ,סובב את
מכוונן המתיחות עד הסוף בכיוון השעון ,ולאחר
מכן סובב אותו סיבוב אחד נגד כיוון השעון.
	.7שים את הכבל בתוך חריץ בורג ההידוק
במעביר ההילוכים האחורי ,משוך את כבל
מעביר ההילוכים כך שיהיה הדוק והדק את
בורג ההידוק למומנט של  4-6ניוטון מטר.
כוונון מיקום גלגל השיניים האחורי הגדול
	.1סובב את בורג הגבלת ההילוך הנמוך (מזוהה
בדרך כלל ב )"L"-נגד כיוון השעון עד שמעביר
ההילוכים יוכל לנוע בחופשיות.
	.2העבר בזהירות את השרשרת אל גלגל השיניים
הקדמי הקטן ביותר ואל גלגל השיניים האחורי
הגדול ביותר .אין להזיז את מעביר ההילוכים
רחוק מדי .השרשרת עלולה להיתפס בין גלגל
השיניים האחורי הגדול והחישורים.
	.3הזז את גלגלות מעביר ההילוכים האחורי כך
שיהיו מיושרות בקו אחד עם גלגל השיניים
האחורי הגדול ביותר.
	.4סובב את בורג הגבלת ההילוך הנמוך בכיוון
השעון ,עד שלא ניתן יהיה לסובבו בקלות .אם
תסובב את הבורג יותר מדי ,מעביר ההילוכים
יעבור לצד החיצוני של האופניים.

מערכות הילוכים פנימיים
מערכות אלה מעבירות הילוכים באמצעות מנגנון
שנמצא בציר הגלגל האחורי .בדוק את מערכת
ההילוכים הפנימיים מדי חודש.
כוונון מערכת  3מהירויות
	.1הסט את ידית העברת ההילוכים למיקום
ההילוך שני.
	.2בדוק את היישור .הקו על מוט הדחיפה אמור
להיות מיושר עם המחוון על חלון ארכובת
הפעמון (איור  .)3.12כדי לשנות את מיקום הקו
ביחס למחוון ,סובב את מכוונן המתיחות.
	.3העבר את ידית העברת ההילוכים אל ההילוך
הראשון .לאחר מכן ,העבר את הידית להילוך
השני .בדוק את הכוונון.
כוונון  Nexusלמערכות של  7 ,4או  8מהירויות
	.1הסט את ידית העברת ההילוכים למצב הילוך
רביעי.
	.2בדוק את המחוון על גלגלת ציר הגלגל האחורי
(איור  )3.13באמצעות סוגר חיבור גלגל השיניים
האחורי .אם הקווים האדומים אינם מיושרים
בקו אחד ,סובב את מכוונן המתיחות עד שהם
יהיו מיושרים בקו אחד.
	.3העבר את ידית העברת ההילוכים אל ההילוך
הראשון .לאחר מכן ,העבר את הידית להילוך
הרביעי .בדוק את הכוונון.
איור 3.12
ציר גלגל אחורי בעל שלוש
מהירויות
 .1חלון ארכובת פעמון

יישור מערכת האינדקס
	.1העבר את השרשרת אל גלגל השיניים הקדמי
הגדול ביותר ואל גלגל השיניים האחורי
הקטן ביותר.
	.2העבר את ידית מעביר ההילוכים האחורי
בקליק אחד.
	.3ודא שהשרשרת עוברת בצורה חלקה אל ההילוך
השני הקטן ביותר .אם השרשרת מרעישה מדי
או אינה עוברת הילוכים ,סובב מעט את מכוונן
המתיחות .העבר הילוכים שוב וודא שהשינוי
נעשה בצורה חלקה .אם השרשרת עוברת להילוך
השלישי הקטן ביותר ,סובב את מכוונן המתיחות
בכיוון השעון עד שגלגלות מעביר ההילוכים יהיו
מיושרות בקו אחד עם ההילוך השני הקטן ביותר.
הערה :אם לא ניתן לכוונן את מעביר ההילוכים
כראוי ,ייתכן שמתלה מעביר ההילוכים אינו מיושר.
קח את אופניך לטיפול אצל הספק ,משום שרק הוא
רשאי לכוונן את יישור המתלה.

איור 3.13

2

ציר גלגל אחורי Nexus

1

 .1גלגלת
.2סוגר מפרק גלגל השיניים
האחורי
 .3בורג מלחצת הכבל

3
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פרק  :3בדיקה וכוונון

ידיות העברת ההילוכים
ידית העברת הילוכים שולטת במעביר ההילוכים או
במנגנון העברת הילוכים פנימי בציר הגלגל.
בדוק מדי חודש שידיות העברת ההילוכים מחוברות
בחוזקה לכידון .בדוק את פעולת ידיות העברת
ההילוכים על ידי בדיקת מעביר ההילוכים או מנגנון
העברת ההילוכים הפנימי.
ניתן להתאים את מיקום ידית העברת ההילוכים
על גבי הכידון .קיימים סוגים רבים של ידיות העברת
הילוכים .אם ידית העברת ההילוכים שבאופניים שלך
אינה מוזכרת במדריך זה ,היוועץ בספק .בדוק מדי
חודש שכל ידיות העברת ההילוכים קבועות במקומן
בכידון.
כוונון מיקום הידית
	.1אתר את בורג מלחצת הידית (איור .)3.14
	.2שחרר את בורג ההידוק בשניים עד שלושה
סיבובים.
	.3הזז את הידית.
	.4הדק את בורג ההידוק למומנט של  6-8ניוטון
מטר למעביר הילוכים מסוג הדק ,ו 2-3-ניוטון
מטר למעביר הילוכים מסוג .twister
1

איור 3.14
בורג מלחצת ידית ,ידית
אופני הרים
 .1בורג מלחצת ידית
 .2מכוונן מתיחות

בבורג והכה בו קלות בפטיש כדי לשחרר את
הטריז.
	.3הזז את הידית.
	.4הדק את בורג הידית למומנט של  6-8ניוטון
מטר .עבור ידית בלמים לאופני כביש ,בורג
ההרחבה מוברג אחורה .סובב אותו נגד כיוון
השעון כדי להדקו.
כוונון טווח ידית הבלמים
בידיות בלמים מסוימות ,ניתן לכוונן את טווח הידית,
שהוא המרחק בין הכידון לידית.
	.1אתר את בורג כוונון הטווח (איור  )3.15וסובב
אותו .כדי להקטין את הטווח ,סובב את הבורג
בכיוון השעון .כדי להגדיל את הטווח ,סובב את
הבורג נגד כיוון השעון.
	.2לאחר כוונון הטווח ,כוונן את מרווח רפידת
הבלם ,במידת הצורך.
קביעת הידית השולטת בבלם הקדמי
 .1פתח את הבלמים.
 .2נתק את כבלי הבלמים:
• עבור כידון כביש ,הסר את סרט הכידון .לאחר
		 מכן ,נתק כל אחד מכבלי הבלם והסר אותם
		 לגמרי מהידית.
• עבור אופני הרים ,הסר מהידית את הקצה
		 מצופה העופרת של הכבל.
 .3התקן את הכבלים בידיות הנגדיות.
 .4סגור את הבלמים.
• עבור כידון כביש ,החלף את סרט הכידון.
	.5בדוק את הבלמים כמתואר בפרק  ,1וכוונן אותם
על פי הצורך.
איור 3.15

1

ידית בלמים לאופני הרים

2

2

.1בורג מלחצת ידית (בצד
האחורי של הכידון)
 .2בורג כוונון טווח

ידיות הבלמים
ידיות בלמים מאפשרת לך לשלוט בבלמים .מיקום
הידית על הכידון אמור לאפשר לך להשתמש בבלם
במאמץ או תנועה מינימליים.
קיימים כמה סוגי ידיות בלמים:

איור 3.16

•ידית בלמים לאופני הרים :עבור כידון שטוח או
כידון הרים (איור )3.15
•ידית בלמים לאופני כביש( :איור  .)3.16ממוקמת
על ידית האחיזה ופונה כלפי מטה.
כוונון מיקום הידית
	.1אתר את בורג מלחצת הידית (איור 3.15
או איור .)3.16
	.2שחרר את בורג ההידוק בשניים עד שלושה
סיבובים .עבור ידית בלמים לאופני כביש ,לאחר
שחרור בורג ההידוק ,השאר את מפתח האלן

ידית בלמים לאופני כביש
 .1בורג הרחבה למלחצת ידית

1
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הבלמים
מערכת הבלמים מאפשרת להאט או לעצור את
האופניים .פעולה זו קריטית לבטיחותך .קשה
לכוונן את מערכת הבלמים ללא הכלים וההכשרה
המתאימים .מומלץ ביותר שרק הספק יבצע את כוונון
הבלמים .אם אתה זקוק לעזרה נוספת ,היוועץ בספק.

•בלם ציר גלגל :מנגנון הבלם נמצא בתוך ציר
הגלגל (איור  .)3.22ניתן לשלוט בבלם ציר
הגלגל באמצעות ידית (בלם תוף) ,או באמצעות
הדוושות (בלם רגלי).
איור 3.19
בלם תמוכה
1

 .1תיל חיבור
 .2בורג מלחצת זרוע

השתמש אך ורק ברפידות בלמים שתוכננו עבור
הבלמים והחישוקים המסוימים שלך ,וודא שהרפידות
מכוונות בצורה הנכונה.

 .3בורג כוונון מרכזי
 .4בורג מלחצת רפידה
5

 .5בורג מלחצת הכבל
4

סוגי בלמים
לסוגי אופניים שונים יש סוגי בלמים שונים .ניתן לחלק
את הבלמים לשלושה סוגים:

2

3

איור 3.20

•בלמי חישוק :רפידות הבלם מפעילות לחץ על
החישוק .הלחץ נשלט באמצעות ידית המחוברת
לבלם באמצעות כבל .הדוגמאות כוללות את סוגי
הבלמים הבאים:
• בלמי משיכה מרכזית (איור )3.17
• בלמי משיכה ישירה או בלמי ( Vאיור )3.18
• בלמי תמוכה (איור )3.19
• בלמי כביש או קליפרים (איור )3.20
•בלמי דיסק :רפידות הבלמים מפעילות לחץ על דיסק
המורכב על ציר הגלגל (איור  .)3.21הלחץ נשלט
באמצעות ידית שמחוברת לבלם על ידי כבל או
צינור הידראולי.

בלם קליפר

1

 .1מכוונן מתיחות

2

 .2בורג כוונון מרכזי
 .3ידית שחרור בלם
 .4בורג מלחצת רפידה
3
4

איור 3.21
חלקי בלם דיסק

4

 .1בורגי חיבור

איור 3.17

.2מכוונן רפידה מקובעת
(בדגמים מסוימים)

2

בלם משיכה מרכזית
 .1זרוע הבלם

 .3בורג מלחצת הכבל

1

4

 .4בורגי יישור

3

איור 3.22
בלם רגלי
1

2

 .1זרוע הבלם

איור 3.18

3

בלם משיכה ישירה

4

 .1בורג מלחצת הכבל
 .2ללא מגע
1

 .3צינור
5
6
7

 .4חיבור
 .5בורג מלחצת רפידה
 .6בורג כוונון מרכזי
 .7בורג מלחצת זרוע
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פרק  :3בדיקה וכוונון

בדיקה
לפני כל רכיבה ,בדוק את הבלמים כמתואר בפרק .1
מדי חודש ,בדוק את כל בורגי הבלמים ,לרבות כל
הברגים שמחברים מעצור של מוביל כבלים ובדוק אם
יש ברפידות הבלמים אזורים שחוקים.
•בלמי חישוק :אם עומק החריצים במשטח רפידת
הבלם קטן מ 2-מ"מ (או  1מ"מ לבלמי משיכה
ישירה) ,יש להחליף את רפידות הבלמים.
•בלמי דיסק :החלף רפידות בלמים שעוביין קטן
מ 1-מ"מ.
בלמי חישוק
מערכת בלם החישוק כולל את החלקים הבאים:
• רפידות בלם
• רפידות בלם
• ידית בלם
		
• חישוק
• כבל בלם ומובילי כבלים
• מודולטור בלימה
מודולטור בלימה
ישנם בלמי משיכה ישירה המצוידים במודולטור
בלימה ,או "מודולטור עוצמה" .התקן זה כולל קפיץ
קטן בצינור (איור  .)3.18בסחיטת ידית הבלימה ,יש
לדחוס את הקפיץ לפני שתוכל להפעיל את מלוא
עוצמת הבלימה על החישוק .פעולה זו משנה את
תחושת הבלימה ,והופכת את הפעלת כוח העצירה
להדרגתית .בנוסף ,היא הופכת את הכוונון
לרגיש יותר.
כוונון יישור רפידות הבלמים על גבי בלם חישוק
	.1שחרר את בורג קיבוע רפידת הבלימה.
	.2יישר את רפידות הבלימה כמוצג באיור .3.23
הדק את בורגי קיבוע רפידת הבלימה ל6-8-
ניוטון מטר
	.3לאחר כוונון הבלם ,בדוק אותו .משוך את הידית.
ודא שהכבל אינו מחליק דרך מלחצת הכבל,
שרפידות הבלמים פונות אל החישוק בזווית של
תשעים מעלות ושרפידות הבלמים אינן נוגעות
בצמיג.
כוונון המרווח בין רפידות הבלמים לחישוק
	.1סובב את מכוונן המתיחות.
•ברוב מערכות המשיכה הישירה ,מכוונן
המתיחות נמצא על הידית .במערכות קליפר
(איור  ,)3.20מכוונן המתיחות נמצא על גבי
הבלם עצמו.

איור 3.23

1

יישור רפידת הבלם
.1רפידת הבלם מיושרת עם
מישור החישוק

2
3

4

.2הרפידה והחישוק צריכים
להיות מקבילים ,עם מרווח
של  1-2מ"מ ביניהם
 .3הכיוון שאליו פונה החישוק
.4התכנסות אופניים
של  0.5-1.0מ"מ

•על מנת לכוונן את המרווח בין רפידת הבלימה
לחישוק ,סובב את מכוונן המתיחות בכיוון
השעון .כדי להקטין את המרווח ,סובב את
מכוונן המתיחות נגד כיוון השעון.
	.2אם לא ניתן לכוונן כראוי את רפידות הבלימה
באמצעות מכוונן המתיחות ,נדרשת עבודה
נוספת:
•בלמי תמוכה ,משיכה ישירה וקליפר :שחרר
את בורג הידוק הכבל וחבר את הכבל שוב.
•בלם תמוכה :כוונן שוב את יישור רפידת
הבלם ,או הבא את האופניים אל הספק.
כיוונון בלם החישוק במרכז
	.1סובב את בורג הכוונון המרכזי (איור  3.18או
איור  )3.19במרווחים קטנים.
	.2אם בבלם ישנם שני בורגי כוונון מרכזי ,כוונן את
המתיחות הכוללת בקפיץ תוך כדי מיקום הבלם
במרכז.
פתיחת הבלם לצורך הסרת גלגל
•עבור רוב בלמי הקליפר ,הרם את ידית פתיחת
הבלם (איור  )3.20למצב "( UPכלפי מעלה") .כדי
לסגור ,העבר את הידית למצב "( DOWNכלפי
מטה").
•לבלמי משיכה מרכזית ,שחרר את התיל
המפושק מתושבת הכבל.
•לבלמי משיכה ישירה ,נתק את הצינור מהחיבור
(איור  .)3.18ביד אחת ,דחף את הרפידות עד
הסוף כנגד החישוק .ביד השנייה ,משוך את
הצינור מהחיבור והרם אותו .שחרר את רפידות
הבלמים.
•עבור בלמי תומכה ,שחרר את תיל החיבור
(איור  .)3.19ביד אחת ,דחף את רפידות הבלמים
עד הסוף כנגד החישוק .ביד השנייה ,משוך את
הקצה המצופה עופרת של תיל החיבור מהמזלג
על זרוע הבלם .שחרר את רפידות הבלמים.
כדי לסגור את הבלם ,בצע את ההוראות בסדר
ההפוך.
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בלמי דיסק
כאשר הגלגל נמצא מחוץ לשלדה ,אין להפעיל את
ידית הבלם .בבלמים מסוימים ,הרפידות מכווננות
את המרווח באופן אוטומטי ,כך שלא תוכל להכניס
את הדיסק.
יישור בלם דיסק הידראולי
	.1שחרר את בורגי חיבור הבלם (איור .)3.21
	.2משוך את הידית עד הסוף והדק את הברגים
ל 11.3-12.4-ניוטון מטר.
יישור בלם דיסק המופעל בכבל
הליך זה מורכב משלושה חלקים:
א	.כוונון המרווח בין רפידת הבלם הימנית לדיסק
 .1סובב את מכוונן הרפידה המקובעת
(איור .)3.22
 .2אם לא ניתן לכוונן את הרפידות כראוי בצורה
זו ,בצע את ההוראות המפורטות בקטע "כוונון
המרווח בין רפידת הבלם הימנית לדיסק",
ולאחר מכן כוונן את הרפידה הימנית.
ב	.כוונון המרווח בין רפידת הבלם השמאלית
והדיסק
 .1סובב את מכוונן המתיחות :בכיוון השעון
כדי להגדיל את המרווח ונגד כיוון השעון כדי
להקטין אותו.
 .2אם לא ניתן לכוונן את הרפידות כראוי ,שחרר
את בורג הידוק הכבל וחבר מחדש את הכבל.
הדק את בורג הידוק הכבל למומנט של 6-8
ניוטון מטר.
 .3לאחר הכוונון ,סובב את אום הנעילה בכיוון
השעון ,על מנת לוודא שמידת הכוונון לא
תשתנה.
ג	.יישור הבלם עם הדיסק
 .1שחרר את בורגי חיבור הבלם.
 .2החלק כרטיס ביקור או חפץ דק אחר בין
רפידת הבלם הימנית לדיסק.
 .3משוך עד הסוף את הידית ,והדק את הברגים
ל 11.3-12.4-ניוטון מטר.

בלמי ציר גלגל
לבלמי ציר גלגל כגון בלם רגלי ,בלם תוף ,או בלם
פנימי נדרשים בדרך כלל מספר חיבורים וכוונונים.
עקב המורכבות הזו והחשיבות של כוונון בלמים נכון
לבטיחותך ,מומלץ ביותר שכל תיקון של בלם ציר גלגל
או הסרה של גלגל מהשלדה יבוצעו על ידי הספק.
הסרת גלגל עם בלמים פנימיים או בלמי תוף
	.1נתק את כבל הבלם .דחף את זרוע תושבת
הכבל קדימה ואת בורג מלחצת הכבל אחורה,
כך שהבורג יתיישר עם החור בעל הקוטר הגדול
יותר בתושבת.
	.2משוך את בורג מלחצת הכבל כדי להסיר אותו
מהתושבת .החלק את מעצור כבל הבלם קדימה
כדי להסיר אותו מזרוע הבלם.
	.3שחרר את בורג רצועת הבלם ,הבורג שמהדק
את זרוע הבלם.
	.4עבור הגלגל האחורי ,העבר את ידית העברת
ההילוכים להילוך ראשון .משוך את מוביל הכבל
אל מחוץ למעצור מוביל כבל ההילוכים .סובב
את בורג מלחצת כבל ההילוכים עד שהדסקיות
השטוחות (שייבות) יתיישרו עם החריץ בסוגר
מפרק גלגל השיניים האחורי .הסר את הכבל.
	.5שחרר את אומי הציר והחלק את הגלגל
מהשלדה.
התקנת גלגל עם בלמים פנימיים או בלמי תוף
	.1עבור גלגל אחורי ,מקם את השרשרת על גלגל
השיניים האחורי.
	.2החלק את הגלגל לתוך השלדה.
	.3חבר את רצועת הבלם כך שתהיה מעט רפויה.
	.4מתח את השרשת והדק את אומי הציר:
• גלגל קדמי 20-25 :ניוטון מטר
• גלגל אחורי 30-35 :ניוטון מטר
	.5הדק את בורק רצועת הבלם ל 2-3-ניוטון מטר.
	.6עבור כבל העברת הילוכים ,ישר את הדסקיות
השטוחות עם החור שבסוגר המפרק של גלגל
השיניים האחורי והחלק את בורג מלחצת כבל
ההילוכים לסוגר.

הסרת רפידות בלם הדיסק
	.1הסר את הגלגל.
	.2באמצעות האצבעות או צבת ,החזק את עוקץ
ההתקנה של רפידת הבלם ומשוך את הרפידה.
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פרק  :3בדיקה וכוונון

הגלגלים
הגלגלים נושאים אותך ואת אופנייך בעת הרכיבה,
ומאפשרים לך לנסוע בצורה חלקה .חיבורם ושלמותם
חשובים לבטיחותך.
בדיקה
לפני כל רכיבה ,בדוק את חיבור הגלגל ואת מידת
ניפוח הצמיג כמתואר בפרק  1ובהוראות שבעמודים
הבאים עבור הסוגים השונים של התקני חיבור
הגלגלים באופניך.
בנוסף ,לפני כל רכיבה ,בדוק את ניפוח הצמיגים וודא
שהחישוקים נקיים ,על מנת שהבלמים יתפקדו כראוי.
בדוק מדי חודש שהצמיגים לא ניזוקו ושאין בהם
אזורים שחוקים .כשצמיג נעשה דק ,הוא פגיע יותר
לתקרים .אם ישנו חתך לכל אורך השכבה החיצונית
של הצמיג ,או שהשכבה הפנימית נראית מבחוץ ,יש
להחליף את הצמיג.
בדוק מדי חודש שאין חישורים רפויים או פגומים ,כדי
להבטיח שהגלגל יישאר ישר וחזק .ודא שמסבי הגלגל
(ציר הגלגל) מכווננים כראוי.
בדוק בלאי בחישוקים מדי חודש .אם מחווני השחיקה
על משטח הבלם מראים שהחישוק בלוי או אם משטח
הבלם אינו שטוח ,החלף את החישוק .בחישוק ישנו
חריץ רדוד (איור  .)3.24אם משטח החישוק החיצוני
בלוי כך שלא ניתן לראות את החריץ כלל ,החלף את
החישוק.
אזהרה :רפידות בלמים מסירות חומר מהחישוק
בעת הפעלת הבלם .אם הבלמים מסירים חומר רב
מדי לאורך זמן ,החישוק עלול להיחלש ולהישבר,
להפחית מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה .בדוק
את החישוקים באופן קבוע .החלף חישוקים שחוקים.

כאשר אתה מחליף צמיג או פנימית ,בדוק את
החישוק ,את הצמיג ואת רצועת החישוק .הבדיקה
מיועדת למנוע נקב או תקר בצמיג .ודא שרצועת
החישוק ממוקמת נכון ושהיא מכסה את כל חורי
החישורים או הפטמות .ודא שאין בחישוק נקודות
חדות או שקעים .רכיבה עם צמיג מנוקב עלולה לגרום
נזק לחישוק ,אפילו אם רוכבים למרחק קצר .בדוק את
השכבה החיצונית של הצמיג והסר שאריות.
בדיקת כוונון מסבי ציר הגלגל
	.1הרם את קצה האופניים מהקרקע ביד אחת,
ונסה להזיז את החישוק משמאל לימין.
נסה להבחין בתנועה במסבים ,לחוש אותה
ולהאזין לה.
	.2סובב את הגלגל והאזן לקולות שפשוף או קולות
בלתי רגילים אחרים.
	.3חזור על הפעולות עבור הגלגל השני.
אם אתה חש שציר הגלגל רפוי או שהוא משמיע
קולות שפשוף ,יש צורך בטיפול .לכוונון מסבי הגלגל
נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים .רק הספק רשאי
לכוונן מסבים.
סוגי התקנים לחיבור הגלגלים
ראה התקנים אלה באיור :3.25
• פתיחה מהירה
• ציר מוברג ואום
• תפס ואום (מסוג מפתח אלן)
אזהרה :התקן חיבור גלגל שאינו מכוונן וסגור
כראוי עלול לגרום לגלגל להיות רפוי או להשתחרר,
להפחית מהשליטה באופניים ולגרום לנפילה .לפני
הרכיבה על האופניים ,ודא שהגלגלים מחוברים
כראוי.
איור 3.25
סוגי חיבור גלגלים:
 .1פתיחה מהירה

איור 3.24

 .2ציר עם אומים

1

מחוון בלאי החישוק :חריץ רדוד
במסלול הבלם בחישוק אלומיניום

 .3תפס גלגל מושחל (בורג אלן)
2

3
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בדוק את חיבור הגלגלים
עבור ההתקנים באופניך ,בצע את ההוראות כדי
לוודא שהגלגלים מחוברים כראוי .אם החיבורים לא
יעברו את הבדיקה ,חבר את הגלגל שוב או הבא את
האופניים לספק לטיפול .בצע שוב את הבדיקה לפני
כל רכיבה.

איור 3.27

1

2

חלקי פתיחה מהירה
 .1ציר הגלגל
 .2אום כוונון
 .3תפס (ציר גלגל פנימי)
.4קפיצי מרכוז (הקצה הצר של
הקפיץ פונה כלפי ציר הגלגל)

3

לציר עם אומים או תפס מוברג
• ודא שההתקן מהודק למומנט הנכון.
•הרם את האופניים והכה בחוזקה בחלקו
העליון של הצמיג (איור  .)3.26הגלגל לא אמור
להשתחרר ,להיות רפוי או לזוז מצד לצד.
לידית פתיחה מהירה (איור )3.27
•הרם את האופניים והכה בחוזקה בחלקו
העליון של הצמיג (איור  .)3.26הגלגל לא אמור
להשתחרר ,להיות רפוי או לזוז מצד לצד.
•ודא שההתנגדות מתאימה כשאתה מעביר
את הידית למצב הסגור (( )CLOSEאיור .)3.28
•ודא שלא ניתן לסובב ידית פתיחה מהירה
נעולה (איור .)3.29
•כשפתיחה מהירה נעולה כראוי ,כוח ההידוק
מספיק כדי לגרום פגיעה של מתכת במתכת
(ועיוות) של משטחי תושבת ציר הגלגל.
•לקבלת מידע נוסף על כוחות פתיחה וסגירה
מתאימים בידית פתיחה מהירה ,קרא את
הסעיף מידות בפועל.

4

 .5ידית

5

איור 3.28

3

תנועה נכונה ומיקומים נכונים
של הידיות
 .1משוחרר ()OPEN
2

 .2מיקום כוונון
1

 .3נעול ()CLOSE

איור 3.29
ודא שהידית אינה מסתובבת

איור 3.26
בדיקת רפיון

מידות בפועל
אם נדרש כוח של מעל  200ניוטון כדי לנעול את
הידית ,שחרר מעט את אום הכוונון .אם נדרש כוח
של פחות מ 53.4-ניוטון כדי לשחרר את הידית,
הדק מעט את אום הכוונון.

בחלק מהאופניים שמצוידים בידית פתיחה מהירה יש
גם בלם דיסק .אם רוכבים על האופניים כאשר הידית
פתוחה או שאינה מכווננת כראוי ,והידית באה במגע
עם הדיסק או עם הגלגל (איור  ,)3.30הגלגל הקדמי
עלול לעצור בפתאומיות ולגרום לרוכב ליפול .לפני
הרכיבה על האופניים ,ודא תמיד שהגלגלים מחוברים
כראוי ,ושמנגנוני החיבור סגורים ונעולים.
איור 3.30
אחת התוצאות האפשריות
לסגירה לא כהלכה של מנגנון
הפתיחה המהירה היא שהידית
תיתפס בדיסק של בלם הדיסק
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פרק  :3בדיקה וכוונון

התקנת הגלגלים
השיטות להתקנת גלגלים משתנה בהתאם לסוג
החיבור.
בכל סוג חיבור הגלגל (או הדיסק) חייב לעבור
ליד הבלם ,והגלגל האחורי חייב לבוא במגע עם
השרשרת .הוראות אלה עוסקות בגלגל הקדמי.
התקנת גלגל עם ציר מוברג ואום
ישנם גלגלים שמחוברים באמצעות אומים ומוברגים
על הציר .כשמדובר בגלגל הקדמי ,דסקית משוננת
(איור  )3.31מתחת לאום חייבת לבוא במגע עם קצה
המזלג כקיבוע משני .אם מדובר בגלגל אחורי ,עיין
במידע על בלם ציר גלגל בעמוד  25לפני שתבצע
עבודה כלשהי.
 .1הדק את אומי הציר:
• גלגל קדמי 20-25 :ניוטון מטר
• גלגל אחורי 30-35 :ניוטון מטר
	.2לפני כל רכיבה ,בדוק את חיבורי הגלגלים
(עמוד .)27
איור 3.31
דסקית משוננת בחור המזלג

1

	.4אם תצליח לסגור מעט את הידית ללא התנגדות או
עם התנגדות מעטה ,המשמעות היא שכוח ההידוק
אינו מספיק .חזור לשלב  2והדק את אום הכוונון.
	.5יישר את הידיות כך שלא יגעו בחלק כלשהו
באופניים או בחלק עזר (כגון הסבל או מגני הבוץ),
וכך שהידיות לא ייתפסו במכשולים במסלול
הרכיבה (איור .)3.32
 .6בדוק את החיבור.
הסרת גלגל עם התקן פתיחה מהירה
	.1שחרר את ידית הפתיחה המהירה .העבר אותה
למצב פתוח (( )OPENאיור .)3.28
	.2עבור הגלגל הקדמי ,שחרר את אום הכוונון.
סובב אותו שלושה סיבובים.
	.3הוצא את הגלגל מהמזלג או מהשלדה.
מיקום הידית
במנגנון פתיחה מהירה ,הידית חייבת להיות
במיקום הנכון לאחר שהועברה למצב הסגור .יישר
את הידית כך שהידיות לא ייתפסו במכשולים במסלול
הרכיבה (איור  .)3.32ודא שהידית לא נוגעת בחלק
כלשהו באופניים או בחלק עזר (כמו הסבל או מגני
הבוץ) ,שעלולים למנוע מהמסב שמעל המרכז
סגירה מוחלטת.
אין לסובב את הידית כדי להביאה למיקום הנכון ,כוונן
את המכלול בהתאם להוראות .אם אתה זקוק לעזרה,
הבא את האופניים לספק ובקש ממנו להראות לך
כיצד לעשות זאת.
איור 3.32
מיקום אחורי ומיקום קדמי של
הידיות שמטרתן למנוע מחפצים
להיתפס בידיות.

התקנת גלגל עם מנגנון פתיחה מהירה
	.1הטה את ידית הפתיחה המהירה (איור ,)3.28
למצב פתו ( ,)OPENומקם את הגלגל כך שהוא
יבוא במגע מלא עם המשטחים הפנימיים של
קצות המזלג.
	.2כשהידית במצב הכוונון ,הדק את אום הכוונון
(איור  )3.27עד שיהיה הדוק מעט.
	.3נעל את מנגנון הפתיחה המהירה .הטה את
הידית כמוצג באיור  3.28למצב סגור ()CLOSE
כאשר הידית בכף ידך .כשתטה את הידית
למצב הכוונון ,עליך להרגיש התנגדות מסוימת.
•אין להחזיק את האום .יש רק לסובב את
הידית כמו אום פרפר (איור  .)3.28גם הידוק
"אום הפרפר" חזק ככל האפשר לא יפעיל כוח
מספיק כדי להחזיק את הגלגל.
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איור 3.33

התקנת הצמיג
בצמיג רגיל (קלינצ'ר) ,האוויר בתוך הצמיג נמצא
בפנימית ,והצמיג נמצא מעל החישוק.

טבעות ( )beadהצמיג בתחתית
פיר החישוק
צינור

השתמש בגודל הנכון
בעת רכישת חלקים חלופיים כגון צמיגים ,רצועות
חישוק וכו' ,השתמש בגודל המצוין בצד הצמיג או
היוועץ בספק.
טבעות הצמיג

תיקון דליפת אוויר מהפנימית
שים טלאי מתאים על הנקב בפנימית או החלף אותה.

איור 3.34
אחת מטבעות הצמיג מחוץ
לחישוק ,והטבעת השנייה
והפנימית בתוך החישוק

הסרת הצמיג מהגלגל
הסר את הצמיג מהחישוק בידיך או באמצעות ידיות
הצמיגים .אין להשתמש בחפצים חדים ,כמו מברג
למשל ,להסרת הצמיג.
	.1הוצא את כל האוויר מהפנימית.
	.2דחוק את טבעת הצמיג לעומק פיר החישוק
(איור  .)3.33עשה זאת בכל היקף הגלגל.
	.3באמצעות ידית צמיגים ,הרם את אחת מטבעות
הצמיג מעלה והחוצה מהחישוק (איור .)3.34
התחל בצד הנגדי לשסתום.
	.4המשך סביב הגלגל כדי להרים את הטבעת
החוצה ,עד שטבעת אחת תהיה משוחררת
לחלוטין.
 .5הוצא את הפנימית מתוך הצמיג (איור .)3.35
 .6הסר את הטבעת השנייה מהחישוק.

איור 3.35
טבעת צמיג אחת וצינור מחוץ
לחישוק

טבלת לחצי ניפוח

PSI

BAR

kPa

PSI

BAR

kPa

35

2.38

238

80

5.44

544

40

2.72

272

85

5.78

578

45

3.06

306

90

6.12

612

50

3.30

340

95

6.46

646

55

3.74

374

100

6.80

680

60

4.08

408

105

7.15

715

65

4.42

442

110

7.48

748

70

4.76

476

115

7.83

783

75

5.10

510

120

8.17

817
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פרק  :3בדיקה וכוונון

התקנת צמיג על הגלגל
	.1בצע את שלבי הבדיקה בסעיף 'הגלגלים',
לצורך בדיקת החישוק ,רצועת החישוק והצמיג.
בדוק גם את החלק הפנימי של הצמיג.
	.2נפח את הפנימית עד שתתחיל לקבל צורה.
 .3הכנס את הפנימית לצמיג.
 .4הכנס את קנה השסתום לחור בחישוק.
	.5בידיך בלבד ,הכנס את הטבעת הראשונה לתוך
החישוק (איור  .)3.36התחל בקנה השסתום.
	.6דחף את הפנימית לתוך החישוק (איור .)3.37
	.7בידיך בלבד ,הכנס את הטבעת השנייה לתוך
החישוק .התחל בקנה השסתום .יש לוודא
שהפנימית אינה נצבטת בין החישוק לצמיג
(איור .)3.38
	.8דחף את בסיס קנה השסתום אל תוך הצמיג ,כך
שלא ייתפס בין טבעת הצמיג לחישוק.
	.9נפח את הצמיג למחצית הלחץ המומלץ ,ולאחר
מכן בדוק שטבעת הצמיג מונחת כראוי בחישוק
(איור .)3.39
	.10הוצא שוב את האוויר מהצמיג .פעולה זו תעזור
למנוע צביטה של הפנימית.
	.11נפח את הצמיג ללחץ המצוין בצד הצמיג .אין
לנפח יתר על המידה.

איור 3.36
טבעת צמיג אחת בתוך החישוק

איור 3.37
טבעת צמיג אחת ופנימית בתוך
החישוק

איור 3.38
אין לצבוט את הפנימית בין
הטבעת לחישוק

מחזירי האור
כל שלושה חודשים ,ודא שכל המהדקים של מחזירי
האור בחלק הקדמי ,בחלק האחורי ,בדוושות ובגלגלים
הדוקים דיים .בדוק שמחזירי האור הקדמי והאחורי
מכוונים כך שהמשטחים שמחזירים את האור יהיו
מאונכים לקרקע ,ושכל המשטחים האלה נקיים ובמצב
טוב .יש לכוון את מחזיר האור הקדמי ישירות קדימה,
ואת מחזיר האור האחורי יש לכוון ישירות אחורנית.
מחזירי אור בגלגל אמורים להיות מהודקים סביב
החישורים התומכים כדי למנוע נקישות .ודא שציוד או
ביגוד אינם מסתירים את מחזירי האור.

איור 3.39
שתי טבעות הצמיג מונחות
בתוך ווי החישוק ,כאשר הפנימית
בתוך החישוק
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הכבלים
באופניים עם מעביר הילוכים או בלם יד ,ישנו כבל
שמחבר את ידית השליטה לפריט שבו הוא שולט.
לפני כל רכיבה ,ודא שהכבלים ומובילי הכבלים
מהודקים היטב לשלדה או למזלג ,כך שלא יוכלו
להפריע לחלקים נעים או להיתפס בהם .ודא מדי
חודש שאין בעיות בכבלים :פיתולים ,חלודה ,גדילים
שבורים או קצוות בלויים .בדוק גם את מובילי
הכבלים ,על מנת לאתר גדילי תיל רפויים ,קצוות
מעוקמים ,חתכים ואזורים שחוקים .אם ישנה בעיה
בכבל או במוביל הכבל ,אל תרכוב על אופניך .בצע
את ההוראות להחלפת הכבל ,או הבא את אופניך אל
הספק לטיפול.

זרועות הארכובה והציר המרכזי
זרועות הארכובה מחברות את הדוושות לציר המרכזי.
הן מעבירות כוח מהרוכב לגלגל האחורי ,ובאמצעות
בלם רגלי הן מפעילות את הבלם.
הציר המרכזי מהווה את מערכת המסבים שמאפשרת
לזרועות הארכובה להסתובב בשלדה .בדוק את הציר
המרכזי מדי חודש.
בדיקת כוונון הציר המרכזי
	.1הרם את השרשרת מגלגלי השיניים.
	.2סובב את זרועות הארכובה כך שיהיו מקבילות
לצינור האוכף.
	.3שים יד אחת על זרוע הארכובה ואת היד
השנייה על צינור האוכף .נסה להזיז את זרוע
הארכובה כלפי צינור האוכף והלאה ממנו.
	.4סובב את זרועות הארכובה.
אם אתה שומע או מרגיש שהארכובה רפויה ,אם
התנועה נעצרת לפתע או אם אתה שומע קולות
שפשוף ,אל תרכוב על האופניים .לכוונון הציר התחתון
נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים .הבא את אופניך
לטיפול אצל הספק ,מכיוון שרק הוא רשאי לכוונן
מסבים באופניים.

בדיקת כוונון מסב הראש
	.1הפעל את הבלם הקדמי תוך כדי נענוע
האופניים קדימה ואחורה.
	.2הרם את הגלגל הקדמי מהקרקע .סובב
באיטיות את המזלג ואת הכידון ימינה ושמאלה.
אם המזלג נע בשלדה או שאינו מסתובב בצורה
חלקה ,אל תרכוב על האופניים .לכוונון מכלול ההיגוי
נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים .הבא את אופניך
לטיפול אצל הספק ,מכיוון שרק הוא רשאי לכוונן
מסבים באופניים.

הדוושות
הדוושות אוחזות ברגליך ובכך מאפשרות לך לסובב
את זרועות הארכובה .בדוק את הדוושות מדי חודש.
בדיקת כוונון מסב הדוושה
	.1תוך כדי אחיזה בזרוע הארכובה ביד אחת ,נסה
להניע את הדוושה מעלה ומטה.
	.2סובב את הדוושה.
אם הדוושות נעות על זרועות הארכובה או שאינן
מסתובבות בצורה חלקה ,אל תרכוב על האופניים.
לכוונון מסבי הדוושה נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים.
הבא את אופניך לטיפול אצל הספק ,מכיוון שרק הוא
רשאי לכוונן מסבים באופניים.
הידוק הדוושות
הדוושה הימנית מוברגת לתוך זרוע הארכובה בכיוון
הרגיל ,אך הדוושה השמאלית מוברגת לפי כלל
יד שמאל (איור  .)40הדק את הדוושות בזרועות
הארכובה למומנט של  40-42ניוטון מטר.
איור 3.40
כיוון הסיבוב להידוק הדוושה
השמאלית או הימנית

מסבי הראש
מסב הראש הוא מערכת המסבים המאפשרת לכידון
ולמזלג להסתובב .בדוק את מסב הראש מדי חודש.
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השרשרת
השרשרת מחברת את גלגל השיניים (ואת זרועות
הארכובה) אל הגלגל האחורי .באופניים ללא מעביר
הילוכים אחורי ,נדרש מתח מתאים בשרשרת
כדי למנוע ממנה להשתחרר ממקומה .בדוק את
השרשרת מדי חודש.
כוונון מתח השרשרת באופניים ללא מעביר
הילוכים אחורי
	.1שחרר מעט את אום ציר הגלגל האחורי בצד
אחד של הגלגל ,ולאחר מכן בצדו האחר של
הגלגל .אם תשחרר לגמרי את אום הציר בצד
אחד לפני שתשחרר את אום הציר השני ,אתה
עלול לגרום למסבים לצאת מכוונון.
	.2החלק את הגלגל אחורה כדי להדק את
השרשרת .מקם את הגלגל במרכז השלדה.
	.3השלם את התקנת הגלגל (עיין בסעיף
הגלגלים).
כוונון מתח שרשרת התזמון באופני טנדם
	.1שחרר את בורגי הכוונון מתחת לחזית הציר
האמצעי (איור .)3.41
	.2סובב את האקסצנטרי באמצעות דוקרן.
הדבר יזיז את הציר המרכזי וישנה את מתח
השרשרת.
 .3הדק את בורגי הכוונון ל 5-8-ניוטון מטר.
איור 3.41
כוונון שרשרת תזמון באופני
טנדם
 .1בורגי כוונון

1

 .2אקסצנטרי
 .3חורי מחורר
2
3

תא המטען לאופניים

אין לבצע שינויים בתא המטען ,כמו בכל חלק אחר
של האופניים .אין לחבר מנשא לילדים ,נגרר או כל
דבר אחר ,אלא אם כן תא המטען מתיר זאת במפורש
והגבלות המשקל נשמרות.
העמסה בתא מטען
יש להימנע מעומס יתר על תא המטען .המשקל
המרבי המותר מצוין על התא .בנוסף ,יש להימנע
מעומס יתר על האופניים .ראה "תנאי שימוש"
בעמוד .14
יש לפזר את המשקל באופן שווה ,כך שיהיה מאוזן
בשני צדי האופניים .יש להימנע מעומס יתר על חזית
האופניים או על חלקם האחורי .משקל נוסף על
האופניים עלול להשפיע על ההיגוי ולהגדיל את
מרחק הבלימה.
ודא שהמטען מחובר בבטחה ,ושאין רצועות או
חלקים אחרים שיכולים להסתבך בגלגלים או בחלקים
נעים אחרים.
ודא שהמטען אינו מסתיר או חוסם את האורות ואת
מחזירי האור.

גלגלי העזר
לפני כוונון גלגלי העזר ,ודא שהצמיגים מנופחים
כהלכה.
	.1העמד את האופניים על משטח שטוח וחלק.
	.2שחרר את האומים המשניים של הציר האחורי
(איור  .)3.42אין לשחרר את האומים הראשיים
של הציר.
	.3אחוז באופניים במצב זקוף וכוונן את המרחק
בין גלגלי העזר לקרקע לכ 6-מ"מ (איור .)3.43
קבע את המרחק כך שיהיה זהה בשני צדי
האופניים.
	.4הדק את האומים המשניים של הציר.

ניתן לשאת מטען בבטחה על אופניים רק כשהוא
בתוך תא מטען או עליו .עם זאת ,לא כל דגמי
האופניים של אלקטרה תואמים לתא מטען .אם אינך
בטוח ,היוועץ בספק.

איור 3.42

1
2

כלי ציר:

3

4
5

יש לחבר את תא המטען לחיבורים המוברגים לשלדה
באמצעות ברגים בקוטר  5מ"מ באורך שמספיק
להברגה לאורך של  5מ"מ לפחות .הדק את הברגים
ל 4-6-ניוטון מטר .בדוק את הברגים מדי חודש.

6

 .1לוחית מיקום
 .2דסקית משוננת
 .3אום ראשי
 .4תומכה
 .5דסקית חלקה
 .6אום משני
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איור 3.43
גלגלי עזר :מרווח מהקרקע

 6.35מ"מ

אביזרים
בנוסף לחלקים שכבר נדונו בפרק זה ,ייתכן שאופניך
מצוידים באביזרים כגון מגני בוץ ,אורות ,מגן שרשרת,
גלגלי עזר או רגלית .מדי חודש ,בדוק את האביזרים
כדי לוודא שהם מחוברים כראוי .אם החלק רפוי או
אינו מיושר ביחס לחלקים האחרים ,כוונן או הדק את
החלק ,או הבא את אופניך אל הספק לצורך טיפול.
התקנת נורה
על הנורה ישנם סימונים המציינים את המתח
המתאים .בעת רכישת חלקי חילוף ,הבא את הנורה
אל החנות כדי לוודא שאתה רוכש את הנורה הנכונה
עבור הפנס שלך.
	.1אתר את בורג קיבוע העדשה בחלקו האחורי
של הפנס.
	.2סובב את הבורג נגד כיוון השעון .הסר אותו.
	.3סובב את העדשה רבע סיבוב בכיוון השעון.
משוך את מכלול העדשה אל מחוץ לבית
המנורה.
	.4סובב את הנורה נגד כיוון השעון .הסר אותה.
•היזהר לא לרסק את זכוכית הנורה .אין לנתק
ממקומו את החוט בבית המנורה.
	.5סובב את הנורה החדשה עד שההברגה תהיה
הדוקה מעט.
	.6שים את העדשה על בית המנורה .סובב את
העדשה רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
	.7הברג את בורג קיבוע העדשה בחלק האחורי
של הפנס .הדק את הבורג.
ודא שהנורה החדשה דולקת .אם היא אינה דולקת,
בדוק אם החוטי המתכת נמצאים במיקום הנכון ,וכן
ודא שהנורה החדשה אינה פגומה.

השלדה והמזלג
השלדה היא עמוד השדרה של האופניים ,החלק
שאליו מתחברים החלקים האחרים ,לרבות המזלג.
המזלג אוחז בגלגל הקדמי .השליטה בו וההיגוי שלו
נעשים באמצעות הכידון .תחזוקת מכלול השלדה
קריטית לבטיחותך .לפני שתנסה לבצע עבודה כלשהי
על השלדה ,על המזלג או על מרכיבים אחרים או
שתתקין אביזר כלשהו ,קרא את הסעיף אזהרה
בעניין עבודה מכנית בעמוד .12
השלדה או המזלג יכולים להיות עשויים ממגוון
חומרים ,לרבות סגסוגת פלדה או סגסוגת אלומיניום.
מידע כללי
חום גבוה כמו זה המשמש לציפוי באבקה ,או להבה
חשופה ,עלולים להזיק לחומר הדביק המחבר את
חלקי השלדה במכלולי שלדה מסוימים .אין לחשוף
את השלדה לטמפרטורה העולה על .65°C
בשלדה עם מוט אוכף מעוגל או גלילי ,יש בדרך כלל
אחד משלושה גדלים נפוצים של אומי תפס אוכף
המעוצבים כך שיתאימו למוטות אוכף בקוטר חיצוני
של  25.92עד  26מ"מ 27.12 ,עד  27.2מ"מ או 30.82
עד  30.9מ"מ .מוט האוכף צריך להתאים לאחת
מהמידות האלה ,ויש למדוד אותו לפני ההתקנה.
השתמש בחומר הסיכה המתאים (ראה עמוד  ,)35כדי
למנוע את נפילת מוט האוכף לתוך צינור האוכף.
בעת ניקוי חלקי השלדה ,אין להשתמש בממסים או
בכימיקלים חריפים .הסר אבק דרכים במטלית רכה
ספוגה בחומר ניקוי עדין ומים .השימוש בממסים
תעשייתיים לניקוי או להסרת צבע עלול להזיק לא רק
לצבע אלא אף לדבק המחבר בין חלקי השלדה.
חשוב ביותר שתהיה סיבולת להתאמה בלחיצה
ולהתאמה בהברגה .לחיצת חלק גדול מדי או בזווית
לא מתאימה עלולה לגרום לשבירת השלדה או החלק.
הידוק יתר של אביזר הידוק מתברג עלול להרוס את
ההברגה או לשבור את החלק .ודא שהתבריגים בציר
התחתון ובמעביר ההילוכים האחורי נקיים ומשומנים
היטב לפני הכנסתם .התחל להבריג ביד ,ולא
באמצעות מפתח ברגים.
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פרק  :3בדיקה וכוונון

להסרת צבע מהשלדה נדרשות טכניקות מיוחדות.
לפיכך ,יש לעשות זאת אך ורק במפעל .לקבלת מידע
נוסף ,היוועץ בספק.
לקבלת מידע נוסף על בדיקה ,טיפול ותחזוקה של
השלדה והמזלג ,קרא את פרק .1

מדבקת שלדה
על שלדת האופניים יש מדבקה (איור  .)3.44אין
להסיר את המדבקה .היא מכילה מידע בטיחות חשוב
שאתה וכל מי שרוכב על האופניים צריך לקרוא.
איור 3.44
מדבקת שלדה

בדיקה
טרם כל רכיבה בדוק בקפידה את מכלול השלדה
(השלדה והמזלג) כדי לאתר סימני מאמץ ועייפות
החומר .שריטות ,סדקים ,שקעים ,עיוותים ,או שינויי
צבע הם סימני מאמץ .אם בחלק מסוים מופיעים
סימנים של נזק ,מאמץ או עייפות החומר ,החלף את
החלק לפני שתרכוב על האופניים.
בדוק את תומכות השרשרת בשלדה מדי חודש.
ודא שמגן תומכות השרשרת מותקן ומחובר בצורה
נכונה ובטוחה .אם הוא מנותק ממקומו או פגום ,בקש
מהספק להתקין חלק חלופי.
בדוק את המזלג ביסודיות מדי שנה .הסר את המזלג
מהאופניים ובדוק את ידית בקרת ההיגוי והכתר,
המוסתרים חלקית בתוך השלדה .ניתן להשלים את
הבדיקה בעת הטיפול במסבי הראש .מכיוון שלצורך
טיפול זה יש לפרק את מסבי הראש ,לפעולה נדרשים
הכשרה וכלים מיוחדים .אם אין לך הכשרה מתאימה,
הבא את אופניך לספק לבדיקה.

חיבורים מיוחדים לשלדה
בחלק מהאופניים יש נקודת חיבור ייחודית אחת או
יותר ,המאפשרת להשתמש באביזרים מותאמים
אישית .לקבלת פרטים נוספים ,היוועץ בספק .לדוגמה,
ישנן שלדות הכוללות חיבור לרגלית.

בדיקה מלאה של המזלג
 .1הסר את המזלג מהאופניים.
	.2נקה ביסודיות את אזור ידית בקרת ההיגוי
וכתר המזלג.
	.3חפש סימנים לעייפות החומר או לנזק כתוצאה
מהתנגשות.
כוונון שלדה או מזלג
שלדה או מזלג מאלומיניום וחלקי האלומיניום
שלהם (כמו תושבות צירי הגלגלים) אינם גמישים
כמו חלקים העשויים פלדה .לעולם אל תנסה לבצע
שינויים בחלק כלשהו על ידי כיפוף או פיתול .לא ניתן
להחזיר אלומיניום לצורתו המקורית .אם השלדה
ניזוקה ,הבא את האופניים אל הספק לצורך הערכה
ואולי גם תיקון והחלפה.
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פרק  :4סיכה
סעיף זה מציג את החלקים שיש לבצע סיכה שלהם ,את תדירות
הטיפול והנחיות קצרות.
למידע על גריז או שמן מומלצים ,ברר עם הספק .אם
דרושות לך הנחיות נוספות ,עיין בסעיפים האחרים
של מדריך זה או היוועץ בספק.
לטיפול במסבים נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים ,כך
שרק הספק רשאי לבצע זאת .חלק מהמסבים אטומים
תמיד ואין צורך לגרז אותם מחדש מדי שנה.
מוט הכידון
מרח את מוט הכידון בחומר סיכה מדי שנה.

הדוושות
החלף את הגריז במסבי הדוושות מדי שנה .לטיפול
במסבים נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים ,כך שרק
הספק רשאי לבצע זאת.
החלף מדי שנה את הגריז בצירי הדוושות ,במקום
שבו הם מתברגים לתוך זרועות הארכובה .יש דוושה
ימנית ושמאלית ,והן מזוהות בדרך כלל באמצעות
אות שמצוינת על קצה ציר הדוושה או על המשטחים
שבאים במגע עם מפתחות הברגים.

 .1הסר את מוט הכידון מהשלדה.
 .2נקה את הגריז המשומש ממוט הכידון.
.3מרח את אותו חלק של תבריג מוט הכידון
שיוכנס לשלדה בשכבה דקה של גריז .מרח
בגריז גם את טריז מוט הכידון.
 .4התקן את מוט הכידון.

.1הסר את צירי הדוושות מזרועות הארכובה ,סובב
את ציר הדוושה הימני נגד כיוון השעון ,ואת ציר
הדוושה השמאלי בכיוון השעון.
.2מרח שכבה דקה של גריז על התבריגים.
.3התקן את הדוושות בצד הנכון .שים את הדוושה
הימנית בזרוע הארכובה הימנית ואת הדוושה
השמאלית בזרוע הארכובה השמאלית.
 .4הדק את צירי הדוושות.

.1שחרר את בורג הידוק מוט האוכף או את
מנגנון הפתיחה המהירה והסר את מוט האוכף
מהשלדה.
.2נקה את הגריז המשומש ממוט האוכף.
.3מרח את אותו חלק של מוט האוכף שיוכנס
לשלדה בשכבה דקה של גריז.
 .4הכנס את מוט האוכף לשלדה.
.5כוונן את האוכף לגובה הנכון ויישר אותו .הדק
את בורג הידוק מוט האוכף ,או נעל את מנגנון
הפתיחה המהירה.

מעבירי ההילוכים
מדי חודש מרח בחומר סיכה את כל נקודות הצירים
במעבירי ההילוכים הקדמי והאחורי ,וגם את גלגלות
מעבירי ההילוכים במעביר ההילוכים האחורי.

מוט האוכף
מרח בחומר סיכה מדי שנה.

הציר המרכזי
החלף את הגריז במסבי הציר המרכזי מדי שנה.
לטיפול במסבים נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים ,כך
שרק הספק רשאי לבצע זאת.
השרשרת
מרח את השרשרת בחומר סיכה מדי חודש .הנח
תמיד מטלית מאחורי השרשרת ,כדי שחומר הסיכה
לא יגיע לחלקים אחרים באופניים .לאחר מריחת חומר
הסיכה ,נגב חומר עודף באמצעות מטלית.

מסבי הראש
החלף את הגריז במסבי הראש מדי שנה .לטיפול
במסבים נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים ,כך שרק
הספק רשאי לבצע זאת.
הבלמים וידיות הבלמים
מרח מדי שלושה חודשים את צירי ידיות הבלמים ואת
צירי הקיבוע של זרועות הבלמים בחומר סיכה.
הגלגלים
החלף את הגריז במסבי הגלגלים מדי שנה .לטיפול
במסבים נדרשים הכשרה וכלים מיוחדים ,כך שרק
הספק רשאי לבצע זאת.
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פרק  :4סיכה

הכבלים
מרח את הכבל בחומר סיכה כאשר אתה מתקין אותו.
כדי להתקין כבל בבלם תמוכה ,נדרשים הכשרה וכלים
מיוחדים ,כך שרק הספק רשאי לבצע זאת.
התקנת כבל
.1לפני שתסיר את הכבל המשומש ,שים לב
לניתובו על פני השלדה .שחרר את בורג הידוק
הכבל והסר את הכבל הבלוי.
.2מרח את הכבל החדש בגריז ,במקום שבו הוא
עובר דרך מובילי הכבל .התקן את הכבל החדש
באותו נתיב שבו עבר הכבל המשומש.
.3ודא שהקצה מצופה העופרת של הכבל מותקן
כראוי בידית .ודא שמוביל הכבל מותקן כראוי
במעצור מוביל הכבל של הידית.
•כאשר אתה מתקין כבל בבלם ,כוונן את
המעצור שוב במידת הצורך.
 .4סובב את מכוונן המתיחות בכיוון השעון ,כך
שהתבריגים על פניו לא ייראו לעין.
•עבור כבל מעביר הילוכים ,העבר את ידית
העברת ההילוכים למיקום שבו מתיחות הכבל
מינימלית.
•עבור כבל בלם ,שמור על הבלם סגור בזמן
ביצוע השלב הבא.
.5הדק את בורג הידוק הכבל למומנט של 6-8
ניוטון מטר.
.6חתוך את הכבל כך שלא יותר מ 51-מ"מ יעברו
דרך בורג ההידוק.
.7שים בקצה הכבל פקק מתכת או מעט משחת
הלחמה ,כדי למנוע בלאי בכבל.
 .8השתמש בהוראות לכוונון.

להוראות נוספות
אם דרוש לך מידע נוסף על האופניים או על הטיפול
באופניים ,היעזר במגוון המשאבים העומדים לרשותך
באזור מגוריך.
היוועץ בספק האופניים .יש לו ניסיון רב בשימוש
באופניים וברכיבה באזור מגוריך .הוא יכול לענות
על שאלות ולעזור לך לחפש מקומות שבהם תהנה
לרכוב על האופניים החדשים .מרבית הספקים מוכרים
מדריכים לתיקון אופניים וספרים העוסקים ברכיבה.
בקר בספרייה הציבורית באזור מגוריך .במרבית
הספריות יש ספרים שעוסקים ברכיבה על אופניים,
בתחרויות ,בבטיחות ,בתחזוקה ועוד.
חפש באינטרנט .אם יש לך גישה לאינטרנט ,תוכל
להיכנס לאתר האינטרנט שלנו.

אחריות
לאופניים שלך יש אחריות .למידע ספציפי בנוגע
לאחריות זו ,בקר באתר האינטרנט שלנו:
www.trekbikes.com

היבואן:
סי.טי.סי חברה לסחר אופנים בע"מ
פארק תעשיות מערבי ,הדסים
קדימה
טל09-9513010 .

Cycle Trading Co. LTD
Hadasim west industrial park
Kadima
Israel
.Tel. 09-9513010
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