НА СТАРТ.
Зачекайте і швиденько прочитайте цей посібник.

РУШ!

Тут ви знайдете кілька порад для приємного
катання на новому велосипеді.
Перевірте, чи все в порядку.

Перш ніж осідлати свій велосипед, ще раз його огляньте, зокрема перевірте чи правильний
тиск у шинах і чи надійно закріплене переднє колесо. Ніщо так не зіпсує чудовий трюк із
їздою «цапки» (на задньому колесі з піднятим у повітря переднім), як втрата колеса. Якщо
ви не впевнені, як правильно кріпиться колесо, ознайомтеся з відповідними інструкціями, що
наведені в цьому посібнику.

Ми шануємо вашу розумну голову, тож бережіть її.

Розуміємо, дехто одразу ж подумає «шолом і волосся». Чи не так? Але знаєте, що виглядає
ще більш недоречно? Гарне волосся, але на голові, що зазнала струсу мозку. Крім цього,
ми маємо для вас чудовий модельний ряд шоломів, які добре пасуватимуть до вашого
велосипеда.

Уникайте ситуацій, за яких речі чи предмети можуть застрягти у передньому
колесі вашого велосипеда.

Сумка із закупами в руках, гаманець чи ключки для гри в хокей на траві... Якщо там дещо
застрягне і переднє колесо раптово зупиниться, вам буде непереливки.

Вмикайте ліхтарі на велосипеді кожного разу, коли їздите на ньому — як вдень,
так і вночі.

Освітлення має бути увімкненим завжди. У наші дні це — фактично те саме, що й з керуванням
автомобіля. Розумні люди провели дослідження, які показали, що світло — це єдиний
найкращий спосіб виділятися й бути видимим для водіїв транспортних засобів, навіть якщо
яскраво світить сонце.

Відчуваєте дещо дивне або чуєте непритаманні звуки? Перевірте, чи все гаразд!
Тут як з літаками — велосипед легше перемонтувати до того, як ви вирушите на ньому в
мандрівку. В допомозі вам стануть роздрібні крамниці Electra.

Як і велосипедне крило захищає від бруду під час дощу, так і ми прикриємо вашу
спину й вирішимо питання.

Якщо в місцевій велокрамниці Electra вам не зможуть допомогти, зверніться до нас на
електронну адресу customercare@electrabike.com, або ж напишіть безпосередньо Кевіну Коксу
(Kevin Cox), президенту компанії Electra, на таку електронну адресу kc@electrabike.com.

Прочитайте цей посібник з експлуатації до кінця.
C

Скидається на домашнє завдання, але воно того варте. 25 років на дорогах навчили нас
багатьох корисних речей, якими дійсно варто поділитися.
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Насамперед — про найголовніше

Знаємо, вам кортить одразу сісти на велосипед й поїхати. Але перш ніж вирушити,
дуже важливо виконати наведені нижче кроки 1 і 2. Це не займе багато часу.

1. Зареєструйте свій велосипед
Під час реєстрації велосипеда вам слід ввести серійний номер (це важливо на випадок, якщо ви загубите
свій велосипед чи його вкрадуть). Крім цього, вам слід буде вказати спосіб зв’язку з вами в разі, якщо
компанія Electra матиме попередження з безпеки стосовно велосипеда. Якщо у вас виникнуть питання
щодо свого велосипеда навіть через багато років після його придбання, реєстраційні дані допоможуть нам
усього за кілька секунд дізнатися, про який саме велосипед йдеться. Таким чином, ми матимемо змогу
забезпечити якнайкращий сервіс для вас.
Якщо ви чи велокрамниця все ще не зареєстрували ваш велосипед, просимо зробити це.
Для реєстрації зайдіть у розділ Підтримка у верхній частині домашньої сторінки
веб-сайту electrabike.com. Процес реєстрації простий і швидкий.

2. Прочитайте цей посібник
У цьому посібнику з експлуатації міститься важлива інформація щодо безпеки. Навіть якщо ви є
велосипедистом із багаторічним досвідом, важливо прочитати й зрозуміти інформацію,
наведену в цьому посібнику з експлуатації, перш ніж вирушати на своєму новому
велосипеді. Прочитати її можна онлайн у розділі Підтримка, що розміщений у верхній
частині домашньої сторінки веб-сайта electrabike.com.

Як користуватися цим посібником
із експлуатації?

Цей посібник охоплює всі моделі велосипедів марки Electra. Він містить
інформацію, що буде корисною впродовж усього періоду експлуатації вашого
велосипеда.

Прочитайте базові положення
Прочитайте Розділ 1, «Базові положення» перед тим, як вирушити на своєму велосипеді.
Якщо ви придбали велосипед із допоміжним електроприводом (електричний велосипед), прочитайте
додатковий «Посібник з експлуатації електричного велосипеда». Він також доступний у розділі Підтримка
на веб-сайті electrabike.com.

Крім цього, зможете ознайомитися з іншою корисною
інформацією в Інтернеті
На веб-сайті electrabike.com доступна найактуальніша детальна інформація.

До уваги батьків чи опікунів: якщо цей велосипед придбано для ваших дітей або підопічних, обов’язково
подбайте про те щоб вони зрозуміли всю інформацію щодо безпеки, наведену в цьому посібнику з
експлуатації.

2

3

Кілька слів щодо приміток типу «Увага!»
Під час читання цього посібника вам траплятимуться примітки у сірому полі, що починаються зі слова
«Увага!», наприклад:
УВАГА! Текст у сірому полі із попереджувальним символом щодо небезпеки попереджає про ситуації чи
дії, які можуть спричинити серйозні чи навіть смертельні травми.

Збережіть цей посібник, щоб звертатися до нього за
довідкою в подальшому
У цьому посібнику наведено інформацію про безпечну їзду, а також про те, як і коли виконувати основні
перевірки й роботи з технічного обслуговування (Розділ 2). Зберігайте його впродовж усього терміну
експлуатації свого велосипеда. Крім посібника, також рекомендуємо зберігати документ, що підтверджує
купівлю.Він знадобиться в разі гарантійного випадку.
Цей посібник відповідає таким стандартам: ANSI Z535.6; AS/NZS 1927:1998, CPSC 16 CFR 1512,
ISO 4210-2 та ISO 8098.

Ми наводимо ці попередження тому, що не хочемо, щоб ви чи ваші рідні зазнали травм, як і не хочемо,
щоб ваш велосипед було пошкоджено.
Наш мета полягає в тому, щоб ви отримували задоволення від свого велосипеда, так сам як і ми від своїх.
Ми добре знаємо, що таке перелетіти через кермо перед знаком «Стоп», до крові на пальцях направляти
ланцюг чи впасти з велосипеда на слизькому тротуарі. Ми пройшли через це все. В найкращому
випадку такі казуси не принесуть нічого приємного. В найгіршому — ви можете зазнати пошкоджень чи
травмуватися.
Тому, будь ласка, серйозно візьміть до уваги ці попередження про небезпеку. В такий спосіб ми
демонструємо, що турбуємося про вашу безпеку.

4

5

РОЗДІЛ 1

БАЗОВІ
ПОЛОЖЕННЯ
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Важлива інформація щодо безпеки
Важлива інформація про електричний велосипед
Дізнайтеся про велокрамниці поблизу вас
Схематична будова велосипеда
Дії перед першим виїздом на велосипеді
Дії перед кожним виїздом на велосипеді
Вказівки з техніки безпеки
Умови експлуатації та вагові обмеження
Основи їзди на велосипеді
Їзда з дитиною

Важлива інформація щодо безпеки

Перш ніж вирушати на своєму велосипеді, прочитайте цю важливу інформацію
щодо безпеки.

Велосипед не захистить вас
у разі нещасного випадку

Знайте межі можливостей
свого велосипеда

Падіння — це найпоширеніша причина травм чи
пошкоджень, пов’язаних із їздою на велосипеді. У
разі зіткнення чи удару велика ймовірність того,
що велосипед буде пошкоджено, а ви впадете.
В автомобілях є ремені безпеки, бампери,
подушки безпеки та спеціальні зони деформації.
Велосипеди такого не мають. Якщо ви впадете,
велосипед не захистить вас від травм чи
пошкоджень.

Умови експлуатації

Якщо станеться будь-який удар, зіткнення чи ДТП
за вашої участі, ретельно перевірте, чи не зазнали
ви травм або пошкоджень. Після цього зверніться
до своєї велокрамниці для ретельної перевірки
стану велосипеда, перш ніж їздити на ньому знову.

Знайте межі своїх
можливостей
Велосипед може бути небезпечним, особливо
якщо ви намагаєтесь їздити за межами свої
можливостей. Зрозумійте межі своїх навичок і не
перевищуйте їх час їзди на велосипеді.

Ваш велосипед сконструйовано таким чином,
щоб він витримував навантаження під час
«нормальної» їзди за відповідних умов
експлуатації (див. розділ Умови експлуатації).
Неправильна експлуатація велосипеда й
невідповідні умови експлуатації можуть призвести
до його пошкодження внаслідок надмірних
навантажень чи втоми матеріалів (у цьому
посібнику часто зустрічається термін «втома
матеріалів». Цей термін означає послаблення
матеріалу із плином часу через регулярне
надмірне навантаження). Будь-яке пошкодження
може кардинально зменшити термін експлуатації
рами, вилки чи інших деталей або частин.

Термін експлуатації
Велосипед не є незнищенним, а його деталі не
можуть служити вічно. Наші велосипеди зроблені
таким чином, щоб витримувати навантаження в
ході «нормальної» їзди, оскільки такі навантаження
добре відомі та зрозумілі.
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Проте ми не можемо передбачити, які зусилля
діятимуть на велосипед за екстремальних
умов, в разі ДТП, в разі його оренди чи
використання з комерційною метою чи в будьякому іншому варіанті використання з великими
навантаженнями, передчасним зношенням і
втомою матеріалів.
У разі пошкодження термін експлуатації будьякої деталі може кардинально зменшитись, а
сама деталь може вийти з ладу без будь-яких
попередніх ознак, які би про це свідчили.
Термін безпечної експлуатації деталі визначається
її конструкцією, матеріалами, умовами
експлуатації, вагою осіб, що їздять на велосипеді,
швидкістю, дорогами, якими їздять на велосипеді,
а також умовами навколишнього середовища
(такими, як вологість, солоність, температура
повітря тощо). Таким чином, неможливо точно
передбачити графік заміни конкретної деталі.
Будь-яка тріщина, подряпина чи зміна кольору в
зоні, яка зазнає великих навантажень, свідчить
про те, що термін служби деталі (це стосується
також рами чи вилки) підходить до кінця, і її
потрібно замінити. Якщо відчуваєте, що не маєте
достатньо знань або навичок для огляду й ремонту
велосипеда, зверніться до велокрамниці.
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В деяких випадках легша рама чи інша деталь
має довший термін служби, ніж важча. Проте
регулярне технічне обслуговування, частий огляд і
регулярна заміна деталей необхідні для будь-якого
велосипеда.
УВАГА! Велосипед зношується і піддається
навантаженням. Процес втоми від зношення чи
перевантаження у різних матеріалах й деталях
може відбуватися по-різному. Якщо передбачений
конструкцією термін експлуатації деталі
вичерпано, вона може вийти з ладу раптово.

Графік робіт із технічного обслуговування див. у
розділі Догляд за велосипедом.

Будь-які дії з велосипедом
виконуйте обережно
У разі неправильних дій деякі частини велосипеда
можуть завдати вам травм чи пошкоджень. Певні
деталі, наприклад, передня зірка чи деякі види
педалей, мають гострі елементи. Елементи
гальмівної системи нагріваються. Колеса, що
обертаються, можуть призвести до порізів шкіри
і навіть до переломів кісток. Хомути й рухомі
деталі, такі як гальмівні важелі, можуть спричинити
защемлення. Те саме стосується й ланцюга у
місцях контакту із зубцями зірки.

Компоненти електровелосипеда особливо
вразливі. За неправильних дій електричні
кабелі, контактні клеми, контролери, а також
акумуляторна батарея та місце її кріплення можуть
легко пошкодитися.

Думайте про безпеку
Беріть до уваги навколишнє середовище й
уникайте небезпечних ситуації. Зазвичай, такі
небезпечні ситуації є досить очевидними (дорожній
рух, перешкоди, краї дорожнього полотна тощо).
Про те іноді це не так очевидно. Багато з таких
ситуацій описані в цьому посібнику.
Деякі з дуже ризикованих трюків і стрибків,
які можна побачити на сторінках журналів
або на відео, є вкрай небезпечними. Навіть
досвідчені спортсмени зазнають серйозних травм
внаслідок невдалих падінь чи зіткнень (і це таки
трапляється).

Внесення конструктивних змін у велосипед може
призвести до того, що він стане небезпечним.
Кожна деталь вашого нового велосипеда була

ретельно дібрана й затверджена. Безпека
аксесуарів чи змінних деталей, особливо тих
деталей, які кріпляться до інших чи взаємодіють з
іншими деталями, не завжди є очевидною. Саме з
цієї причини вам ви повинні використовувати лише
затверджені оригінальні запчастини й затверджене
оригінальне оснащення за необхідності їх
заміни. Якщо маєте сумніви в тому, чи певна
запчастина є затвердженою для використання,
проконсультуйтесь у своїй велокрамниці.
У цьому неповному списку наводимо деякі
приклади конструктивних змін:
• Фізична зміна наявних деталей (шліфування,
обпилювання, свердління тощо.)
• Зняття оснащення, яке відповідає за безпеку,
наприклад світловідбивачів або вторинних
(запобіжних) фіксаторів
• Використання адаптерів для гальмівних систем
• Встановлення додаткового двигуна
• Встановлення аксесуарів
• Заміна деталей на невідповідні
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Важлива інформація про
електровелосипед

Важливо уважно прочитати цей посібник з експлуатації та додатковий посібник з
експлуатації для електровелосипеда перед тим, як вирушити на вашому новому
електровелосипеді.
• У кожному посібнику є корисна інформація про
ваш електровелосипед.
• Ми спільно з вами є партнерами у справі
захисту довкілля на нашій планеті, тому вам слід
правильно використовувати, обслуговувати й
утилізовувати електричні компоненти.

Крім розділу, присвяченому роботі вашого
електровелосипеда, рекомендуємо також
прочитати розділ Важливо прочитати перед
першою поїздкою додаткового посібника з
експлуатації.

Найкращий спосіб забезпечити для себе безпроблемне катання на велосипеді
протягом тривалого часу — це налагодити хороші стосунки і вашою улюбленою
велокрамницею.

У цьому посібнику з експлуатації міститься багато
корисної інформації про ваш велосипед. Ще
більше такої інформації ви знайдете в розділі
Підтримка на веб-сайті electrabike.com.

Співробітники велокрамниць не лише виконують
роль продавців. Вони також є велосипедистами,
які користуються й розуміються на товарі, який
продають.

Коли все пасує ідеально
У вашій велокрамниці зможуть відрегулювати
велосипед й підлаштувати його під ваш стиль їзди
відповідно до ваших уподобань.

Професійні механіки

Велосипедні крамниці поблизу вас

Найкращі інформаційні
ресурси

Обізнаний персонал

зварити вам горнятко кави чи зарадити від
приступів люті через безкінечне міркування над
тим випадком, коли ви майже виграли.

Технічний персонал крамниці допоможе
утримувати ваш велосипед чи електровелосипед
у найкращому технічному стані протягом багатьох
сезонів підряд.

Кожен велосипедист знайде
для себе «свою» крамницю
Ми співпрацюємо із понад 2000 місцевих
велокрамниць в США та сотнями інших у різних
країнах по всьому світу. В той час, як деякі
торговельні представництва спеціалізуються на
професійних велосипедах, велокрамниці компанії
Electra мають що запропонувати будь-кому. Наша
філософія полягає в тому, щоб ви отримували
задоволення від катання на велосипеді.
Якщо ви ще не знайшли для себе улюблену
крамницю, це можна дуже зручно зробити у розділі
Знайти крамницю на веб-сайті electrabike.com.

Гарантійне обслуговування
Якщо із придбаним у нас товаром виникнуть
питання чи проблеми, у вашій велокрамниці
докладуть усіх зусиль, аби їх вирішити.

Місцеві велокрамниці — це «душа й серце»
та запорука приємного й успішного катання на
велосипеді. Ось кілька прикладів того, що можуть
запропонувати такі велокрамниці:

Проте ні посібник, ні веб-сайт не зможуть
полагодити пробиту шину, відрегулювати
перемикач передач, відрегулювати висоту сідла,
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Схематична будова велосипеда

На цій схемі зображено основні компоненти велосипеда. У вашої моделі можуть бути відсутні
деякі деталі, показані нижче. З детальнішою інформацією можна ознайомитися в розділі
Підтримка на веб-сайті electrabike.com.
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28 Верхня труба
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Дії перед першим виїздом на велосипеді

дії можуть виконувати лише фахівці велокрамниці.
Не намагайтеся виконувати такі регулювання
самостійно, оскільки такі зміни також можуть
вимагати регулювання важелів перемикання
передач, гальмівних важелів і тросів/кабелів.

Перш ніж вперше виїхати на велосипеді, вкрай важливо переконатися в тому, що
він правильно відрегульований і готовий для їзди.
Вибирайте правильний розмір
велосипеда для їзди
Майже всі моделі велосипедів марки Electra мають
особливу геометрію рами — рами виготовлені за
запатентованою технологією Flat Foot Technology®.
Як правило, один розмірі підійде для всіх. Разом із
цим, у вашій велокрамниці допоможуть підібрати
велосипед Electra, що підійде вам якнайкраще.

Підніміть або опустіть сідло на таку висоту, щоб
ваші ноги ледь торкалися землі площиною стоп, а
корпус повністю опирався на сідло. Ноги при цьому
мають бути у прямому вертикальному положенні й
НЕ бути зігнутими у колінах (Рис. 1.1). У більшості
випадків на такій висоті сідла ви досягнете
правильного розгинання ніг під час їзди. Якщо ж
ви хочете, щоб ноги розгиналися більше, трохи
підніміть сідло.

Дотримуйтеся вагових обмежень
Ваш велосипед має певні вагові обмеження. Із
загальними вказівками можна ознайомитися в
розділі Умови експлуатації.

Рис. 1.1: Правильна висота для їзди.
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Рис. 1.2: Обмежувальна позначка (лінія
мінімального вставлення) на підсідельному штирі.

Щоб уникнути пошкодження підсідельного штиря
чи велосипедної рами, не встановлюйте сідло
вище обмежувальної позначки (лінії мінімального
вставлення), що нанесена на підсідельному
штирі (Рис. 1.2). Якщо не можете правильно
підібрати положення сідла, зверніться до своєї
велокрамниці.

Відрегулюйте кермо й рульову
колонку до комфортної висоти
Для керованості й комфорту важливо правильно
встановити кермо у правильному положенні. Тоді
велосипед рухатиметься туди, куди направлене
кермо.

УВАГА! Неправильний монтаж проставочних
кілець і рульової колонки, а також некоректний
момент затягування можуть привезти до
пошкодження штоку вилки і, можливо, до її поломки.
Якщо шток вилки зламається, ви можете впасти.

Вивчіть свій велосипед
Для максимального задоволення від їзди на
велосипеді вивчіть його механізми:
• Педалі
• Гальма (задіюються важелями чи педалями)
• Система перемикання передач (якщо велосипед
нею обладнаний)
Впевнена й комфортна їзда подарує більше
задоволення.

Для регулювання, встановлення правильного
положення та коректного моменту затягування
рульової колонки потрібно мати спеціальні
інструменти й пройти відповідне навчання. Тому ці
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Дії перед кожним виїздом на велосипеді

Перед виїздом виконайте перевірку на предмет безпеки роблячи це на рівній
поверхні, подалі від дорожнього руху. Якщо будь-яка з деталей або частин
велосипеда на пройде таку перевірку на безпеку виправте проблему чи віднесіть
велосипед на сервіс, перш ніж на ньому їздити.

Контрольний список для
перевірки перед виїздом
Перевірте кермо
• Переконайтеся, що кермо встановлено під кутом
90 градусів до колеса (Рис. 1.3).
• Перевірте, чи достатньо добре затягнуте кермо,
щоб воно не вислизало з рульової колонки й
не прокручувалося у ній (це може призвести до
порушення правильного положення).
• Переконайтеся, що під час повертання керма
з боку в бік троси/кабелі не натягуються й не
затискаються.

90º

Рис. 1.3: Правильне центрування керма та сідла.
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Перевірте колеса
• Перевірте ободи та спиці на відсутність
пошкоджень. Крутніть колесо. Воно має
обертатися рівно крізь вилку (переднє колесо) або
через нижню стійку трикутника (заднє колесо) та
не торкатися гальмівних колодок (для велосипедів,
обладнаних гальмами на ободі).

Перевірте сідло та підсідельний
штир

• Переконайтеся, що осі повністю сидять на
дропаутах.

• Переконайтеся, що сідло відцентроване по
відношенню до поздовжньої осі велосипеда
(Рис. 1.3).

• Підніміть велосипед і досить сильно вдарте по
верхній частині шини. Колесо не повинно відпасти,
послабити своє кріплення чи рухатися з боку в бік.

• Перевірте, чи достатньо добре затягнутий
каркас сідла, щоб унеможливити його зміщення чи
хитання вгору-вниз.

УВАГА! Надійне кріплення колеса за
допомогою ексцентрика вимагає значного зусилля.
Якщо колесо закріплене ненадійно, його кріплення
може послабитися чи навіть саме колесо може
відпасти. Це може призвести до серйозних травм.
Гайка повинна бути затягнута достатньо
добре — настільки, щоб для закриття важеля
вам знадобилося обхопити пальцями вилку.
Важіль повинен залишити на долоні чіткий слід,
а фіксатор повинен міцно тиснути на поверхню
дропаута.

Перевірте шини
• Скористайтесь помпою із манометром, щоб
перевірити, чи тиск у шинах не виходить за
рекомендовані межі. Не перевищуйте граничні
параметри тиску, вказані на бічній поверхні шини
чи на ободі (за максимально допустиме слід брати
те значення, яке менше з двох).

УВАГА! Неправильно встановлений та
закритий механізм кріплення колеса, включно з
ексцентриком, може неконтрольовано рухатися
й потрапити у спиці чи гальмівний диск (ротор).
Окрім того, колесо може бути незакріпленим чи
відпасти, різко зупинитися, зменшити керованість
та спричинити падіння. Перед поїздкою
переконайтеся, що колесо правильно встановлене
й надійно закріплене.

чи не торкається важіль спиць або компонентів
системи дискових гальм від час обертання колеса
(Рис. 1.4).

Рис. 1.4: Якщо важіль ексцентрика залишити в
неправильному положенні, він може зачепитися за
елементи гальмівної системи.

Якщо колесо обладнане ексцентриком, перевірте
чи важіль ексцентрика правильно закритий у
коректному положенні (паралельно з нижнім
пером або передньою вилкою). Також перевірте,

ПРИМІТКА: Краще використовувати ручну чи
ножну помпу, а не насос на СТО чи електричний
компресор. Останні більш схильні до
перекачування, що може призвести до
вибуху шини.
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Перевірте гальма
• Стоячи на місці, застосуйте повне гальмівне
зусилля й переконайтеся що гальмівний важіль
не торкається при цьому керма. (якщо важіль
торкається керма, можливо знадобиться
регулювання гальм.)
• Переконайтеся, що гальма переднього колеса
функціонують правильно. Проїдьтеся на
велосипеді з малою швидкістю й загальмуйте
передніми гальмами. Велосипед повинен
зупинитися миттєво.

• Повторіть процедуру для гальм заднього колеса
(обладнаного гальмами на ободі чи дисковими
гальмами).
• Для велосипедів із ножними (педальними)
гальмами: спочатку розмістіть шатун педалі
так, щоб він був у положенні трохи вище
горизонтального. Натисніть вниз на задню педаль.
Коли педаль рухається вниз, повинно спрацювати
гальмо.

Перевірте ланцюг

• Перевірте, щоб усі троси/кабелі й захисні кожухи
були правильно прикріплені до рами чи до вилки.
Якщо це не так, вони можуть зачепитися за рухомі
частини й застрягти у них.

• Переконайтеся, що світловідбивачі чисті й
коректно встановлені у правильному місці на
колесі.

Рис. 1.6

УВАГА! Раптове гальмування гальмами
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Перевірте троси/кабелі

Перевірте світловідбивачі, ліхтарі та
аксесуари

Рис. 1.5: Гальмуйте обидвома гальмами одночасно.
Використання лише переднього гальма може
спричинити перекидання велосипеда через перед.

на передньому колесі чи застосування повного
гальмівного зусилля на ньому може може привезти
до підняття заднього колеса над поверхнею
дороги. Це зменшить керованість та може
спричинити падіння. Для найкращих результатів
застосовуйте обидва гальма одночасно. (Рис. 1.5)

• Ножні (педальні) гальма: Загальний вертикальний
люфт посередині ланцюга повинен бути в межах
6-12 мм (0,25-0,50 дюйма) (Рис 1.6).

• Перевірте правильність натягу ланцюга, щоб
уникнути його спадання. Якщо сумніваєтеся щодо
правильності натягу, відвідайте велокрамницю.

• Переконайтеся, що передній і задній ліхтарі
та будь-які інші аксесуари надійно прикріплені
у відповідних для цього місцях та функціонують
правильною.

Перевірте акумуляторні батареї та
контролер електровелосипеда
• Якщо у вас електричний велосипед,
переконайтеся, що акумуляторна батарея
зафіксована у своїй шахті та перевірте, чи
правильно функціонує контролер і система
електричного велосипеда.

Перевірте педалі
• Переконайтеся, що педалі й велотуфлі чисті, й
на них немає жодних дрібних камінців, бруду чи
іншого сміття (це може вплинути на зчеплення
з педалями, а в педальний механізм можуть
потрапити сторонні частки).
Візьміться рукою за педаль і шатун і похитайте
їх, щоб перевірити, чи немає люфту. Також
крутніть педалі, щоб перевірити, чи вільно вони
обертаються.

• Встановіть ліхтарі у такому положенні, щоб вони
були розміщені паралельно до землі. Перевірте, чи
заряджені акумуляторні батареї.

• Перевірте, чи не має ланцюг таких проблем:
перекручування, іржа, зламані елементи ланок
(пластини, штифти чи ролики).
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Вказівки з техніки безпеки

Щоб зменшити ризик пошкодження чи травмування під час їзди на велосипеді,
дотримуйтеся цих важливих вказівок з техніки безпеки.

Ретельна підготовка
спорядження
• Зажди вдягайте шолом перед їздою на
велосипеді, щоб зменшити ризик травмування
голови в разі нещасного випадку. Шолом повинен
правильно прилягати й відповідати вимогам щодо
безпеки.
• Вдягайте відповідний одяг. Вільний одяг чи
аксесуари можуть застрягнути в колесах або
інших рухомих частинах і призвести до падіння
(наприклад, штанина може застрягнути в зірці).
• Подбайте про те, щоб закріпити будь-які ремінці
(на багажних сумках та інших кріпленнях для
речей) й аксесуари.
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• Робіть так, щоб вас було краще видно. Для
цього у світлу пору доби вдягайте одяг підвищеної
видимості із флуоресцентними елементами,
а в темну пору доби — зі світловідбивними
елементами. Коли ви на велосипеді, вас на дорозі
вирізняє характерний тип рухів педалювання
«вгору-вниз». Катаючись уночі, виділіть
світловідбивними матеріалами такі частини
тіла, як стопи, щиколотки й ноги. У світлу пору
доби вдягайте флуоресцентні шкарпетки, взуття,
накидки, чи утеплювачі.
• Вмикайте передній і задній ліхтарі як вдень, так і
вночі. Переконайтеся, що світловідбивачі чисті та
встановлені у правильному місці й положенні.
УВАГА! Світловідбивачі лише відбивають
світло, тому їх не можна використовувати замість
ліхтарів. Їздити на велосипеді без правильно
встановлених, налаштованих і працюючих ліхтарів
у темну пору доби чи за слабкої видимості
надзвичайно небезпечно.

Їздіть з розумом
Знайте межі своїх навичок і не переходьте ці межі
під час їзди.
• Не відволікайтеся під час їзди. Користування
мобільним телефоном, плеєром чи іншими
подібними пристроями під час їзди на велосипеді
може призвести до нещасного випадку.
• Не їздіть надто швидко. Що більша швидкість,
то більший ризик і, відповідно, більші сили,
які діють в разі удару чи зіткнення. Потужність
електровелосипеда може вас здивувати.
• Не їздіть «без рук». Зажди тримайте принаймні
одну руку на кермі.
• Не їздіть удвох на велосипеді (хіба що це
тандемний велосипед).
• Не їздіть на велосипеді, якщо у вас інтоксикація
чи якщо ви приймаєте медикаменти, які можуть
викликати сонливість чи зменшити уважність.

• Не їздіть великими групами. Якщо під час їзди
ви будете надто близько до інших велосипедистів,
це зменшить видимість дороги і може призвести
до втрати керованості велосипедом. Крім того,
великі групи велосипедистів можуть спричинити
проблеми для інших учасників дорожнього руху.
• Не використовуйте способи їзди, які не
призначені для велосипеда вашого типу (див.
розділ Умови експлуатації).
Примітка щодо електровелосипеда:
Пам’ятайте, що інші учасники дорожнього руху
не очікують, що електровелосипед може їхати
швидше, ніж звичайний велосипед. Швидша їзда
також збільшує ризик нещасного випадку.
УВАГА! Використовуючи велосипед у
невідповідний спосіб, ви, тим самим, збільшуєте
ризик травмування чи пошкодження. Неправильне
використання може збільшити навантаження
на велосипед. Надмірне перевантаження на
велосипед може призвести до поломки рами чи
іншої деталі й збільшити ризик травмування чи
пошкодження. Щоб зменшити ризик травмування
чи пошкодження, використовуйте велосипед лише
у той спосіб, для якого він призначений.
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Уникайте неправильного
використання
Ось кілька прикладів неправильного використання:
стрибки на велосипеді, їзда через гілки, сміття
чи інші перешкоди, виконання трюків, їзда по
екстремальному бездоріжжю, надто швидка їзда
для конкретних умов, їзда у незвичний спосіб. Ці та
інші види неправильного використання збільшують
перевантаження на кожну з деталей вашого
велосипеда.

Уникайте небезпеки
Зважайте на автомобілі, пішоходів та інших
велосипедистів. Припускайте, що інші вас не
бачать, і будьте готові розминутися з ними й
уникнути небезпеки внаслідок їхніх дій (наприклад,
відкриття дверей автомобіля, що стоїть на вашому
шляху).

Звертайте увагу й уникайте небезпек, таких як
ями на дорогах, дренажні решітки, узбіччя без
дорожнього покриття чи низькі узбіччя, а також
сторонні предмети чи сміття на дорогах. Через
подібні небезпеки колеса можуть послизнутися
на дорозі, заблокуватися чи «втрапити у колію»,
і, відповідно, призвести до втрати керованості
велосипедом. Якщо ви не впевнені в дорожніх
умовах, краще пройдіть пішки, ведучи велосипед
із собою.
Перетинаючи залізничні колії чи дренажні решітки,
наближайтеся до них обережно й перетинайте
їх під кутом 90 градусів, щоб не допустити
потрапляння колеса в «колію» (Рис. 1.7).
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Плануйте заздалегідь

Будьте особливо обережні під час їзди на мокрій
дорозі, чи в дощ або сніг, оскільки за таких умов
зчеплення шин із дорожньою поверхнею значно
зменшується.

Справді, це дуже прикро, коли посеред приємної
велосипедної мандрівки раптом пробивається
шина чи виникає якась інша механічна
проблема. Візьміть із собою помпу, запасну
камеру, ремонтний набір із латками для камери,
інструменти, а також запасні батареї для ліхтарів
чи зарядний пристрій для них. Будьте приготовані
до того, щоб відремонтувати свій велосипед й
безпечно повернутися з мандрівки.

Коли на вулиці мокро, гальмівний шлях
збільшується. За таких умов починайте гальмувати
раніше й будьте ще більш обережні, ніж під час
їзди на сухій дорозі.

Відчувайте свій велосипед і
«прислухайтеся» до нього
Якщо ви зауважили щось незвичне у велосипеді
(наприклад, він трясеться, хитається чи вібрує)
або почули непритаманний шум або звуки, негайно
зупиніться й визначте причину проблеми.

Будьте обережні, їздячи бездоріжжям. Їздіть лише
стежками чи доріжками. Не переїжджайте через
каміння, гілки чи улоговини.
Не їздіть із неприкріпленими до керма чи інших
частин велосипеда предметами чи з прив’язаним
до керма чи інших частин повідцем для тварин.

Зважайте на погодні умови

Рис. 1.7 Перетин залізничних колій.

Після будь-яких зіткнень, ударів чи ДТП віднесіть
велосипед до велокрамниці для його ретельного
огляду. Пошкодження велосипеда не завжди є
видимими. Перш ніж знову їздити на велосипеді,
усуньте будь-які проблеми самостійно чи
віднесіть велосипед у велокрамницю на сервісне
обслуговування.

Дотримуйтеся правил
— як на дорозі, так і на
бездоріжжі
Відповідальність за знання відповідних правил і
законів у місцевості, де ви їздите, лежить виключно
на вас. Дотримуйтеся всіх законів, правил і
нормативів, які стосуються електровелосипедів,
велосипедних ліхтарів, їзди на дорогах і стежках,
шоломів, дитячих крісел і дорожнього руху.
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Умови експлуатації та вагові обмеження
На рамі вашого велосипеда є наклейка, де
зазначено умови його експлуатації. Використовуйте
велосипед лише в тих умовах експлуатації, що
вказані для типу вашого велосипеда.

Маркування EU EPAC ISO,
маркування CE щодо
конкретної моделі

Наліпка на рамі
Ознайомтеся з наліпкою на рамі, де вказано умови
експлуатації, та/або нижченаведеною наліпкою
щодо велосипеда із допоміжним електроприводом
(EPAC):

Вагове обмеження = вага велосипедиста + вага велосипеда + вага одягу/спорядження/вантажу.
Умови

Їздова поверхня

Дитячий
велосипед

Призначений для
того, щоб діти
каталися на ньому.
Діти не повинні
їздити на велосипеді
без нагляду з боку
батьків. Діти повинні
кататися подалі від
схилів, бордюрів,
сходів, країв
дорожнього полотна,
басейнів чи місць, де
їздять автомобілі.

Маркування US EPAC ISO,
маркування класу

1

ISO 4210-2
Міський/Туристичний

Умови 1

1

УВАГА! Якщо в ході користування велосипедом він зазнає більших навантажень, ніж передбачають
умови експлуатації, для яких він призначений, це може призвести до пошкодження чи поломки велосипеда
чи якоїсь із його деталей або частин. Якщо велосипед пошкоджено, це може зменшити керованість та
спричинити падіння. Не допускайте умов експлуатації, за яких навантаження на велосипед перевищують
максимально допустимі для нього. Якщо маєте сумніви щодо максимально допустимих навантажень на
велосипед, проконсультуйтесь у своїй велокрамниці.
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Умови 2

2

Тип велосипеда чи визначення його призначення
Максимальна висота сідла: 635 мм
Як правило, це велосипед із колесами розміру 12,
16, чи 20 дюймів, триколісний дитячий велосипед, а
також сюди включено веловізок
Не обладнані ексцентриком для швидкого кріплення
колеса

125 кг (275 фунтів)

Шосейний велосипед із кермом спортивного типу
(типу "баран")
Триатлон, гонки на час чи швидкісний велосипед
Велосипед для прогулянок («круїзер») із великими
колесами розміру 26дюймів і вигнутим назад (sweptback) кермом.
Шосейний велосипед із допоміжним
електроприводом і кермом спортивного типу (типу
"баран")

1

EN 15194
Міський/Туристичний EPAC

36 кг (80 фунтів)

1

Клас I
Макс. 250 Вт
Макс. 32 км/год (20 миль/год)

ISO 4210-2
Міський/Туристичний

Їзда по дорозі із
твердим покриттям,
де колеса завжди
мають зчеплення з
дорогою.

Вагові обмеження

Їзда за Умов 1, плюс
гравійні дороги із
рівним покриттям, а
також підготовлені
доріжки із малим
кутом нахилу
дорожнього профілю.
Краї дорожнього
полотна з перепадом
висоти менше 6
дюймів (15 см).

136 кг (300 фунтів)

Стандартний велосипед із педалями й
електроприводом (електровелосипед)

250 кг (550 фунтів)

Тандемний велосипед

80 кг (175 фунтів)

Гірський або гібридний велосипед із колесами
розміру 24 дюйма.

125 кг (275 фунтів)

Циклокросовий велосипед із із кермом спортивного
типу (типу "баран"), призначеними для бездоріжжя
«зубастими» шинами з маркуванням 700c, а також
кантілеверними чи дисковими гальмами

136 кг (300 фунтів)

Гібридний велосипед чи велосипед типу DuoSport із
колесами з маркуванням 700c, шинами, ширшими
ніж 28c, і рівним кермом
Стандартний велосипед із педалями й
електроприводом
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Основи їзди на велосипеді

Скористайтеся наведеними порадами й методами, щоб отримати максимальне
задоволення від їзди.

Повороти й керування

Рис. 1.8: Потрапляння пальців у спиці.

Стережіться «потрапляння пальців у спиці».
Повертаючи кермо на дуже низькій швидкості, ви
можете потрапити ногою в спиці або торкнутися
переднього колеса чи крила. Не крутіть педалі на
низькій швидкості з вивернутим кремом.

Мокра, вкрита камінцями чи іншим сміттям або
нерівна дорожня поверхня вплинути на керування
велосипедом. Пофарбовані ділянки (пішохідні
переходи, лінії розмітки) та металеві поверхні
(решітки, кришки люків) можуть бути особливо
слизькими, коли вони мокрі. Намагайтеся уникати
різких змін напрямку руху на далеких від ідеалу
поверхнях.

Зупинка
Під час їзди завжди зберігайте безпечну дистанцію
між собою та іншими транспортними засобами
чи об’єктами, щоб мати достатньо простору для
зупинки. Змінюйте дистанції та гальмівне зусилля
відповідно до умов їзди та швидкості.
Щоб гальмувати безпечно, натискайте на
гальма плавно й рівномірно. Дивіться вперед та
заздалегідь змінюйте швидкість, щоб уникати
різкого гальмування.
У різних велосипедів — різні системи гальмування
та різний рівень гальмівного зусилля, залежно від
умов експлуатації (див. розділ Умови експлуатації
та вагові обмеження). Дізнайтеся про гальмівне
зусилля вашого велосипеда й не перевищуйте його
межі під час їзди. Якщо вам хочеться більшого чи
меншого гальмівного зусилля, проконсультуйтеся
зі своєю велокрамницею.

Мокра, вкрита камінцями чи іншим сміттям або
нерівна дорожня поверхня вплинути на те, як
гальмує ваш велосипед. Будьте дуже обережні,
гальмуючи на дорозі, стан якої далекий від
ідеального. Натискайте плавно, пам’ятайте про
достатній час і дистанцію для зупинки.

Ножні (педальні) гальма
До уваги батьків чи опікунів: поясніть це своїм
дітям чи підопічним.
Якщо ваш велосипед обладнано ножним гальмом
(яке активується педалями), покрутіть педалі
назад, щоб загальмувати.

Рис. 1.9
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Для кращого гальмівного зусилля шатун повинен
бути в горизонтальному положенні до початку
гальмування. Шатун має невеликий холостий хід,
перш ніж гальмо почне діяти, тому починайте
гальмувати, коли задня педаль перебуває трішки
вище від горизонтального положення (Рис. 1.9).

Ручні гальма
Перед початком руху перевірте, за яке гальмо
(переднє чи заднє) відповідає кожен важіль.

Деякі передні гальма обладнані «модулятором» —
пристроєм, який робить застосування переднього
гальма плавнішим.

Якщо у вас дворучні гальма, вмикайте їх
одночасно.

Перемикання швидкостей

Переднє гальмо забезпечує більше гальмівне
зусилля, ніж заднє, тож не гальмуйте ним надто
сильно чи різко. Поступово збільшуйте тиск на
обидва гальма, доки не сповільнитеся до бажаної
швидкості чи не зупинитеся.
Якщо необхідно швидко зупинитися, перенесіть
вагу свого тіла назад під час гальмування, щоб
втримати заднє колесо на поверхні дороги.
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УВАГА! Гальмівне зусилля, яке було
застосоване до переднього колеса різко або
занадто сильно може призвести до того, що заднє
колесо підніметься над поверхнею дороги, або до
того, що переднє колесо вислизне з-під вас. Це
зменшить керованість та призведе до падіння.

Передачі на велосипеді дозволяють вам
комфортніше крутити педалі в різних умовах —
наприклад, під час їзди вгору, проти вітру чи під
час швидкої їзди рівною поверхнею. Вибирайте
передачу, найкомфортнішу для конкретних умов
їзди — передачу, яка дозволяє крутити педалі з
постійною частотою.
На більшості велосипедів є два типи систем
перемикання передач: перекидна (зовнішня) та
втулка із внутрішнім планетарним механізмом
(IGH). Використовуйте правильний спосіб —
відповідно до встановленої системи.

Різні перемикачі та механізми перемикання
передач працюють по-різному. Вивчіть свою
систему.

Перемикання з «перекидкою»
УВАГА! Неправильний спосіб перемикання
«перекидки» може спричинити заклинювання
чи злітання ланцюга, і, відповідно, до втрати
керованості та до падіння.

Під час перемикання передач зменшуйте зусилля
на педалі. Послаблення натягу ланцюга допомагає
перемикати передачі швидко та плавно, що
збільшує термін експлуатації ланцюга, механізму
перемикання та зірочок.
Не використовуйте обидва механізми перемикання
передач одночасно.
Не перемикайте передачі, коли їдете по нерівній
дорозі, щоб уникнути спадання чи заклинювання
ланцюга або «перескакування» зірочки.

«Перекидка» переміщує ваш ланцюг з однієї
зірочки на іншу. Ви перемикаєте передачі
шляхом зміни положення важеля перемикання
передач (або манетки), який керує механізмом
перемикання передач. На більшості велосипедів
лівий перемикач керує передньою «перекидкою», а
правий перемикач — задньою.

Не їдьте з «перехрещеним» ланцюгом.
«Перехрещення» виникає в ситуаціях, коли
ви перемикаєте передачі таким чином, що
ланцюг перескакує з найбільшої передньої зірки
на найбільшу задню зірку (або, відповідно, з
найменшої на найменшу).

Перемикайте передачі лише тоді, коли педалі й
ланцюг рухаються вперед.

В такому положенні ланцюг розташований
під екстремальним кутом, що викликає сильні
навантаження на трансмісію в цілому та скорочує
термін її експлуатації (Рис. 1.10).
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Перемикання передач на системі із
внутрішнім планетарним механізмом
(IGH)
Під час перемикання передач рухайтесь накатом
(не крутіть педалі). Натяг ланцюга перешкоджає
коректній роботі механізму зміни швидкостей і
може спричинити його поломку.

Front
Chainrings

У більшості планетарних систем (IGH) можна
перемикати передачі тоді, коли велосипед не
рухається. Наприклад, ви можете перейти на
нижчу передачу перед знаком «Стоп» для легшого
початку руху.

Big Ring to
Big Ring
Chain Line

Small Ring to
Small Ring
Chain Line

Rear Wheel
Cassette
Рис. 1.10
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Педалювання
Попри те, що існують різні типи педалей, всі
велосипеди Electra стандартно укомплектовані
плоскими педалями.

Їзда з дитиною

Дотримуйтеся цих правил техніки безпеки, щоб забезпечити юним велосипедистам
безпечну та приємну їзду.

Перевезення дитини на
велосипеді чи перевезення
дитини на велопричепі

• У разі встановленні дитячого крісла в задній
частині велосипеда дитина може поранити свої
пальці об зовнішні пружини сідла. Накрийте ці
пружини або використовуйте сідло без пружин.

• Якщо ви наважилися перевозити дитину в
спеціальному кріслі чи у велопричепі, будьте
надзвичайно уважні й обережні, щоб не наражати
дитину на небезпеку. Переконайтеся, що ваш
велосипед пристосований для перевезення
дитячого крісла чи велопричепа. Використовуйте
прапорець, яким укомплектовано велопричіп.

• Ніколи не залишайте дитину без нагляду в
дитячому кріслі чи у велопричепі. Велосипед може
перекинутися й травмувати дитину.

• Перед кожною поїздкою перевірте його кріплення
до велосипеда.
• Враховуйте максимально дозволене
навантаження на свій велосипеда, якщо
прикріплюєте дитяче крісло на задній багажник.
На електровелосипедах із батареєю, що
встановлена на задньому багажнику, максимальне
навантаження є меншим через вагу батареї.
Інформацію про максимально дозволене
навантаження можна знайти на багажнику чи на
його опорній консолі. У багатьох випадках ми
рекомендуємо кріпити дитяче крісло до сідлової
труби, щоб розвантажити задній багажник.

• Переконайтеся, що на дитині є захисне
спорядження, особливо це стосується
затвердженого, правильно одягнутого шолома.
• Регулярно перевіряйте, щоб дитина в причепі (з
педалями) не спала і стежила за ситуацією.
• Зменшіть швидкість. Прочитайте й дотримуйтесь
інструкцій, які постачаються в комплекті з дитячим
кріслом.
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Супровід дитини, яка їде на
своєму власному велосипеді
• Переконайтеся, що одяг дитини є зручним для
їзди, яскравим та добре помітним.
• Переконайтеся, що дитина їде на велосипеді
з правильно підібраним розміром, а сідло та
кермо встановлені правильно для забезпечення
максимального комфорту й керованості.
• На відміну від дорослих, діти рідше розпізнають
загрози та можуть неправильно зреагувати в
критичній ситуації. Тож вам потрібно «стати їхніми
очима, вухами та проникливістю», щоб вони
залишалися в безпеці.
• Діти повинні кататися подалі від схилів, бордюрів,
сходів, країв дорожнього полотна, басейнів чи
місць, де їздять автомобілі.
• Навчіть свою дитину правил дорожнього руху й
наголосіть на важливості їх дотримання.
• Чітко встановіть свої власні правила катання,
які враховуватимуть ваше розташування та
визначатимуть де, коли та як довго може кататися
ваша дитина.
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УВАГА! Допоміжні колеса захищають
від звичайного завалювання велосипеда під
час повороту. Якщо дитина поверне надто
різко, велосипед може впасти та спричинити
травмування. Не дозволяйте дитині їздити швидко
або різко повертати на велосипеді з допоміжними
колесами.
• Перевіряйте велосипед вашої дитини перед
кожною поїздкою (див. розділ Дії перед кожною
поїздкою).
• Особливу увагу звертайте на гріпси чи накладки
на кермі велосипеда вашої дитини. Під час удару
чи при падінні виступаючий кінець керма несе
загрозу проникаючого травмування.
УВАГА! Під час удару чи при падінні
велосипедист може порізатися об кінець керма,
який не має заглушки або не закритий ручкою.
Батьки повинні регулярно перевіряти дитячий
велосипед та проводити заміну пошкоджених або
загублених гріпсів.

РОЗДІЛ 2

Догляд за
велосипедом

Захист велосипеда

Ми створюємо велосипеди, які служитимуть довго — з невеликою допомогою з
вашого боку. Виконуйте ці заходи безпеки, щоб ваш велосипед був справним та
служив довго.

Тримайте його в чистоті
Для миття використовуйте воду, м’який засіб для
миття, а також неабразивну губку (якщо велосипед
дуже брудний). Ніколи не мийте його водою під
тиском та не направляйте воду під тиском на
місця розташування підшипників чи на електричні
деталі електровелосипеда. Не використовуйте
для миття велосипеда агресивні хімікати чи вологі
серветки, які містять алкоголь. Більше про миття
велосипеда можна дізнатися в розділі П’ять
простих процедур.

Використовуйте тільки оригінальні запчастини.
Використовуючи неоригінальні запчастини, ви
ризикуєте безпекою, погіршуєте характеристики та
втрачаєте гарантію на велосипед.

Попередження про обслуговування
вашого велосипеда
Для обслуговування велосипеда потрібні
спеціальні інструменти й відповідні навички.
Якщо конкретний вид ремонту чи регулювання не
описано в цьому посібнику, з міркувань безпеки їх
повинні виконувати виключно у велокрамниці.

Заміна деталей
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Захист велосипеда
Технічне обслуговування
Перевірка
П’ять простих процедур, які повинен знати кожен велосипедист

Якщо потрібно замінити будь-яку деталь
велосипеда (наприклад, зношені гальмівні
колодки або пошкоджені внаслідок зіткнення чи
удару деталі), відвідайте свою велокрамницю
або знайдіть потрібну інформацію на веб-сайті
electrabike.com.
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Перелік рекомендованих
інструментів
Не всі вказані інструменти є необхідними для
кожного з велосипедів.
• Шестигранні ключі з розміром шліца 2, 4, 5, 6
і 8 мм
• Гайкові ключі на 9, 10 і 15 мм
• Кільцевий гайковий ключ на 15 мм
• Торцевий ключ на 14, 15 і 19 мм
• Ключ із наконечником типу Torx (ключ зірочкою),
розмір T25
• Хрестоподібна викрутка зі шліцом типу Phillips,
№1
• Ремонтний набір із латками для камери, насос із
манометром і монтажні лопатки для шин
• Динамометричний ключ
УВАГА! Для багатьох задач із обслуговування
та ремонту потрібні спеціальні знання й
інструменти. Не починайте жодних дій із
регулювання чи обслуговування свого велосипеда,
доки не отримаєте детальні консультації у своїй
велокрамниці. Ми рекомендуємо, щоб серйозний
ремонт виконував кваліфікований веломеханік.
Некоректне регулювання чи обслуговування може
призвести до пошкодження велосипеда чи до
серйозних і навіть смертельних травм внаслідок
нещасного випадку.
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Ваша безпека залежить від правильного
технічного обслуговування велосипеда. Якщо
конкретний вид ремонт, регулювання чи оновлення
програмного забезпечення не описано окремо в
цьому посібнику, їх повинен виконувати виключно
фахівець велокрамниці.
Після будь-якого ремонту чи встановлення
аксесуарів необхідно виконувати перевірку, яку
описано в розділі Дії перед кожною поїздкою.

Паркування, зберігання
і транспортування
велосипеда
Захист від крадіжки
Не залишайте свій велосипед на парковці,
якщо він не прикріплений до нерухомого об’єкта
антивандальним велозамком. В електровелосипеді
закрийте батарею на місці та від’єднайте
контролер, якщо це передбачено.
Зареєструйте свій велосипед на веб-сайті (див.
Розділ .Реєстрація велосипеда). Запишіть
серійний номер в цьому посібнику й покладіть
посібник у безпечне місце.

Паркуйте чи зберігайте велосипед в
безпечному місці

Захищайте зовнішнє покриття
велосипеда

Паркуйте велосипед в місцях, де він не впаде і не
буде котитися. Будь-яке падіння може пошкодити
ваш велосипед або об’єкти навколо нього.

Зовнішнє покриття чи пофарбовані поверхні
велосипеда можуть пошкодитися від контакту з
хімікатами (включаючи деякі спортивні напої) чи
абразивними матеріалами. Бруд може подряпати
чи відшарувати фарбу (чи навіть сам матеріал
рами), особливо в місцях тертя тросів/кабелів або
кріплення ремінців навколо труби. Використовуйте
вставки-наклейки щоб уникнути потертостей у
вразливих місцях.

У разі неправильного використання підставки
для велопарковки можуть погнутися колеса та
пошкодитися троси гальмівної системи або кабелі
електричної системи електровелосипеда.
Не спирайте велосипед на перекидки. Задня
перекидка може погнутися або в трансмісію може
потрапити бруд.
За можливості захищайте велосипед від
шкідливого впливу несприятливих погодних умов.
Дощ, сніг, град і навіть пряме сонячне проміння
може пошкодити раму, покриття та деталі
велосипеда.
Перед тривалим зберіганням велосипеда
необхідно його почистити, виконати необхідні
роботи з обслуговування та нанести поліроль на
раму. Зберігайте велосипед в підвішеному стані
та частково спустіть повітря з шин до половини
рекомендованого тиску.
Інформацію щодо правильного зберігання
акумуляторної батареї див. в додатковому
посібнику з експлуатації електровелосипеда.

Уникайте надмірного нагрівання
Надмірне нагрівання може пошкодити місця
з’єднання частин рами. Не допускайте
перегрівання велосипеда вище 65°C (150°F)
Салон автомобіля, припаркованого в місці,
куди потрапляє пряме сонячне проміння, може
нагрітися до такої температури.

Будьте обережні, користуючись
автомобільними багажниками,
сервісними стійками, причепами та
станками для тренування
Кріплення сервісних стійок, автомобільних
багажників, тренувальних станків чи дитячих
крісел можуть пошкодити раму велосипеда.
Дотримуйтесь інструкції щодо конкретного
обладнання, аби захистити велосипед від
пошкоджень Не всі велосипеди сумісні з
автомобільними багажниками, велопричепами
тощо... Якщо маєте сумніви, уточніть у
велокрамниці.
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УВАГА! Прикріплення дитячого крісла
до велосипеда збільшує його вагу та піднімає
центр ваги. Це може збільшити гальмівний
шлях, зменшити керованість та підвищити
ризик перекидання. Не залишайте дитину без
нагляду в дитячому кріслі. Під час їзди з дитячим
кріслом будьте особливо уважні, коли балансуєте,
гальмуєте чи входите в поворот. Перекидання чи
втрата керованості можуть спричинити вам чи
вашому маленькому пасажиру серйозні, чи навіть
смертельні травми.

УВАГА! Деякі велобагажники не призначені
для використання з дитячими кріслами. Якщо
маєте сумніви, проконсультуйтесь у велокрамниці
Electra.

УВАГА! Виробники дитячих крісел
обладнують їх різними системи кріплення, які
можуть бути сумісними чи несумісними з певними
велобагажниками. Якщо маєте сумніви, зверніться
до виробника дитячого крісла.

Обережно запаковуйте велосипед
для транспортування
Неправильно запакований велосипед може легко
пошкодитися під час транспортування. Завжди
використовуйте жорсткий футляр чи картон,
який захистить велосипед, запакований для
транспортування. Прикріпіть м’які прокладки до
всіх труб рами й вилки та скористайтесь жорстким
блоком, щоб захистити кінці вилки, а також
забезпечити підтримку штоків вилки.
Для транспортування електровелосипеда
існують спеціальні правила та рекомендації.
Якщо ви не впевнені в своїх діях, ознайомтеся з
відповідною інформацією в додатковому посібнику
з експлуатації електровелосипеда, що доступний
на веб-сайті electrabike.com, чи попросіть, щоб ваш
електровелосипед запакували у велокрамниці.

Технічне обслуговування

Завдяки технологічним вдосконаленням велосипеди та їх деталі стають все
складнішими, а швидкість інновацій постійно зростає. У цьому посібнику
неможливо надати всю інформацію, необхідну для правильного ремонту і/або
технічного обслуговування кожної моделі велосипедів.
Щоб сприяти зменшенню ризику нещасного
випадку і можливого травмування, критично
важливо, аби будь-який ремонт чи роботи з
технічного обслуговування, не описані в цьому
посібнику, виконувалися у велокрамниці.
Вимоги до технічного обслуговування
визначаються різноманітними чинниками, серед
яких ваш стиль їзди та географічне розташування.
Що довше ви нехтуєте технічним обслуговуванням,
то більш критично важливим воно стає. У вашій
велокрамниці вам можуть допомогти визначитися з
вимогами до технічного обслуговування.

Нові велосипеди необхідно перевіряти після
початку їх використання. Наприклад, троси
розтягуються під час використання, і це
може вплинути на функціонування системи
перемикання передач чи гальмівної системи.
Приблизно через два місяці після купівлі нового
велосипеда необхідно, щоб його повністю
оглянули у велокрамниці. Також необхідно, щоб
ваш велосипед щороку проходив повне технічне
обслуговування у велокрамниці, навіть якщо ви
їздили на ньому небагато.
Щоразу перед поїздкою виконуйте огляд, описаний
у розділі Дії перед кожною поїздкою.

УВАГА! Якщо багажник і дитяче крісло
несумісне, кріплення може несподівано
послабитися чи крісло може несподівано
від’єднатися. Внаслідок цього дитина впаде
чи постраждає від рухомих частин, що може
спричинити серйозні травми або смерть.
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Перевірка

Як вказано у графіку технічного обслуговування, виконуйте нижченаведені
перевірки й роботи з технічного обслуговування у вказаний час.

• Гальмівні болти (передні та задні), включно з
болтом, яким кріпиться стопор кожуха троса

Кермо
Перевірте:

Перевірте силу натягу
На новому велосипеді, придбаному у
велокрамниці, гвинти та з’єднання затягнуті як
слід. Проте з часом вони послаблюються. Це
нормально. Важливо перевіряти та підтягувати їх
згідно з нормативними моментами затягування.

Дізнайтеся про нормативні моменти
затягування
Момент затягування — це міра сили закручування
гвинта чи гайки.
Завеликий момент затягування може розтягнути,
деформувати чи поламати болт (або деталь, яку
він скріплює). Замалий момент затягування дає
можливість деталям рухатися та може призвести
до зношення і поломки болта (чи прикріпленої
деталі).

Динамометричний ключ є єдиним надійним
методом визначення коректного моменту
затягування. Якщо ви не маєте динамометричного
ключа, то не зможете належним чином перевірити
силу затягування. В такому разі вам слід
звернутися за консультацією у велокрамницю.
Нормативний момент затягування часто вказано
на болті чи деталі або неподалік від них. Якщо
на деталі немає відповідної технічної інформації,
пошукайте її в розділі Підтримка на вебсайті electrabike.com або проконсультуйтесь у
велокрамниці. Для перевірки вказаних нижче
даних і правильного регулювання відповідних
моментів затягування знадобиться кілька хвилин:
• Болт(и) сідельного хомута
• Болт хомута підсідельного штиря
• Болти виноса
• Болти кріплення манетки/важеля перемикання
передач
• Болти кріплення гальмівного важеля
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• Чи закріплені гріпси на кермі (вони не повинні
рухатися чи прокручуватися).
• Обмотку керма (якщо використовується) —
замініть її, якщо вона розтягнута чи зношена.
• Чи подовжувачі керма (ріжки) та наконечники
правильно встановлено та закріплено, а заглушки
міцно сидять на місці.
УВАГА! Під час удару чи при падінні
велосипедист може порізатися об кінець керма,
який не має заглушки або не закритий ручкою.
Батьки повинні регулярно перевіряти дитячий
велосипед та проводити заміну пошкоджених або
загублених гріпсів.

Рама та вилка
Уважно огляньте раму та вилку, особливо біля
з’єднань, хомутів та в місцях кріплення.

Перевірте, чи немає ознак зношення (втоми
матеріалів), таких як вм’ятини, тріщини, подряпини,
деформація, втрата кольору, незвичні звуки
(наприклад, стук ланцюга чи тертя гальм під час
прискорення). Якщо виявите будь-яку з цих ознак,
зверніться до велокрамниці, перш ніж їздити на
велосипеді.

Гальма
Перевірте стан гальмівних колодок на зношеність.
• Гальма на ободі: Якщо глибина канавок на
поверхні гальмівної колодки менша 2 мм (чи
1 мм для гальма консольного типу з прямим
переміщенням важелів тросиком), замініть їх.
• Дискові гальма: Замініть гальмівні колодки,
товщина яких становить менше 1 мм.
• Гальмівні диски (ротори) дискових гальм:
Перевірте товщину/зношення гальмівного диска.
Зазвичай, мінімально допустима товщина
надрукована на диску.

Колеса та шини
Перевірте, чи є на шинах пошкодження або
зношені зони. Коли шина зношується та стає
тоншою, вона може стає вразливішою до
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• Неглибока канавка по периметру обода (Рис.
2.1). Якщо канавку вже не видно в будь-якій точці,
замініть обод.

У велокрамниці повинні відрегулювати чи замінити
незакріплену або пошкоджену спицю.

• Точка на ободі — як правило, розміщена
неподалік від ніпеля. Якщо цей індикатор стерся і
точку вже не можна побачити, замініть обод

Похитайте педалі, щоб переконатися, що вони
надійно прикріплені до шатунів. Покрутіть педалі
на шатуні. Якщо вони не обертаються плавно,
зверніться до велокрамниці, щоб відрегулювати
підшипники в педалях.

Кілька слів про зношення обода. Гальмівні колодки
поступово стирають обід під час гальмування.
Якщо з часом гальма зітруть забагато матеріалу,
обод може стати слабким та може тріснути.
Індикатори зношення алюмінієвого обода:

Якщо втулка «розхлябана» або якщо чути
скрегіт, необхідно звернути увагу на підшипники.
Регулювання підшипників можна робити виключно
у велокрамниці.

За необхідності затягніть педалі сильніше. Права
педаль має звичайну різьбу. На лівій педалі різьба
лівостороння. Зверніться до велокрамниці, щоб
затягнути педалі із коректним зусиллям.

Перемикачі передач

Шатун

Перевірте ланцюг, чи немає на ньому заклинених
штифтів у ланках, ознак зношення чи бруду.
Почистіть та змастіть ланцюг (див. Розділ П’ять
простих процедур).

Поперемикайте передачі через всі комбінації
зірочок, щоб переконатися, що перекидки
працюють правильно та плавно, а ланцюг не
спадає.

Обережно похитайте шатун і проверніть його
(ведучу зірку), піднявши заднє колесо над землею.

Аксесуари

Рис. 2.1 Індикатор зношення алюмінієвого обода.
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Педалі

проколів. Замініть шину, якщо вона має поріз, який
проходить через каркас шини, або якщо видно
корд.

Якщо відчуваєте або чуєте, що шатун
незакріплений, або якщо під час обертання
шатуна чути скрегіт, не катайтесь на велосипеді.
Можливо, потрібно відрегулювати каретку (систему
підшипників, яка забезпечує обертання шатунів
у рамі).

Якщо під час огляду велосипеда виявилося,
що потрібно виконати технічне обслуговування,
знайдіть необхідну інформацію в розділі
Підтримка на веб-сайті electrabike.com або
занесіть велосипед на обслуговування до
велокрамниці. Регулювання підшипників можна
робити виключно у велокрамниці.

Ланцюг

Перевірте всі аксесуари й переконайтеся, що вони
правильно та надійно закріплені.
Деякі велосипеди обладнані аксесуарами, такими
як підніжка. Крім цього, деякі аксесуари ви
можете встановити самостійно. Зайдіть у розділ
Підтримка на нашому веб-сайті, щоб отримати
додаткові інструкції з експлуатації й технічного
обслуговування, або дотримуйтесь інструкцій, що
входять у комплект із аксесуарами.
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Троси/кабелі
Перевірте троси/кабелі на відсутність таких
проблем: перекручування, іржа, розірвані пучки чи
розплетений кінець. Для уникнення розплітання на
кінці троса повинен бути кінцевик. Також перевірте
кожух троса на відсутність таких проблем:
ослаблені пучки дротів, погнуті кінці, порізи та
зношені місця. За наявності проблем із тросом
чи його кожухом не їздіть на велосипеді. Якщо ви
не вмієте самостійно регулювати троси/кабелі,
зверніться по допомогу до велокрамниці.

Електровелосипеди
Перевірте всі кабелі та клемні контакти на
відсутність пошкоджень. Перевірте роботу
системи. Перевірте місце встановлення
контролера на відсутність пошкоджень. Перевірте
роботу всіх ліхтарів та звукового сигналу (якщо
встановлено).

Крила (бризковики)
Під час встановлення переднього крила
обов’язково нанесіть на різьбу верхнього болта
для кріплення свіжий фіксатор різьбових з’єднань
Loctite Blue 242 (чи аналогічний) під час кожного
монтажу.
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Це також стосується всіх місць кріплення на вилці:
спереду, ззаду чи під коронкою вилки (Рис. 2.1.1).

П’ять простих процедур, які
повинен знати кожен велосипедист
Ми знаємо, що не кожен має здібності бути механіком … проте
всі велосипедисти повинні вміти виконувати ці п’ять простих
процедур. Далі розглянемо основні моменти.

Рис. 2.1.1 Розташування болта для кріплення
переднього крила (бризковика). Зліва-направо:
спереду, ззаду, під коронкою.

УВАГА! Після повторного встановлення
крила переконайтеся, що використано болт(и),
які постачалися у комплекті з велосипедом або у
комплекті із крилом. Ці болти мають спеціальні
розміри та фіксуючі властивості. Відмова від
використання цих болтів може призвести до
ненадійного кріплення, а незакріплене крило при
контакті з шиною може спричинити раптову
зупинку.

УВАГА! Болти для кріплення крила можуть
послабитися. Щоб уникнути послаблення кріплення
верхніх болтів, наносьте на їх різьбу свіжий
фіксатор різьбових з’єднань Loctite Blue 242 (чи
аналогічний) щоразу під час встановлення. Відмова
від використання фіксатора у вигляді клейкого
матеріалу на болтах може призвести ненадійного
кріплення чи відсутності такого кріплення.
Незакріплене крило під час контакту з шиною може
спричинити раптову зупинку.

1. Перевірка шин
Правильно накачані шини є запорукою приємної
їзди. Перевірка шин (зокрема, перевірка тиску
повітря та виявлення ознак зношення) — це
перший крок для покращення їздових властивостей
вашого велосипеда.

автомобільний (клапан
Schrader) тип ніпеля
(див. Рис. 2.2).
Спортивний
(клапан Presta)

Автомобільний
(клапан Schrader)

Перевірте тиск у шинах
Скористайтесь манометром чи помпою,
обладнаною манометром, щоб перевірити тиск
у шинах.

Підкачайте (або спустіть) шини
З допомогою ручної помпи накачайте шини до
рекомендованого тиску, вказаного на бічній
стінці шини, або до рекомендованого для обода
значення (слід орієнтуватися на те значення, яке
менше з двох). Переконайтеся, що помпа сумісна
із клапаном: Спортивний (клапан Presta) чи

Рис. 2.2

У ніпелі спортивного типу спочатку необхідно
послабити верхній клапан на два оберти, щоб
почати накачувати шину.
Не перекачуйте шини. Якщо тиск в шинах
перевищує рекомендовані межі, спустіть повітря та
ще раз перевірте тиск.
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ПРИМІТКА: Краще використовувати ручну чи
ножну помпу, а не насос на СТО чи електричний
компресор. Останній більш схильний до
перекачування, що може призвести до вибуху
шини.
Фунтів на кв.
дюйм (PSI)

Бар (BAR)

кПА (kPA)

35

2,41

241

40

2,76

276

45

3.10

310

50

3,45

345

55

3,79

379

60

4,14

414

65

4,48

448

70

4,83

483

75

5,17

517

2. Мийте свій велосипед
Значно приємніше їздити на чистому велосипеді.
Це не тільки покращує вигляд велосипеда, але й
збільшує термін його експлуатації. Постійна увага
до деталей велосипеда також сприяє вчасному
технічному обслуговуванню.
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Вам знадобиться лише шланг із водою, відро,
слабкий мильний розчин, м’яка щітка та суха
ганчірка.
Намочіть велосипед зі шланга, потім за допомогою
щітки та мильного розчину помийте його зверху
донизу. Змийте мильну піну та витріть насухо.

ПРИМІТКА: Вода під високим тиском може
пошкодити деталі велосипеда. Не мийте свій
велосипед струменями води високого тиску. Вода
під високим тиском також може проникнути в
електричні клеми, електродвигуни, контролери
чи інші частини електричної системи.

3. Знежирте та змастіть
ланцюг
Правильно змащений ланцюг працює плавно й
тихо і має довший термін експлуатації. Радимо
почистити (знежирити) ланцюг перед змащенням.

Знежирення
Це брудна робота, тому залиште святковий одяг в
шафі. Вам знадобиться знежирювач, призначений
для велосипедів (мастило, схильне до біорозкладу
буде вдалим вибором). Є спеціальні інструменти
для чищення ланцюга, але можна також
використовувати зубну щітку.
Нанесіть знежирювач зубною щіткою чи
інструментом для чищення ланцюга на нижню
частину ланцюга і покрутіть педалі назад. Після
знежирення промийте ланцюг мильною водою
та щіткою, сполосніть начисто та дайте йому
висохнути.

Рис. 2.3: Нанесення мастила на нижню частину
ланцюга.

ПОРАДА: Нанесіть мастило на нижню частину
ланцюга і тримайте ганчірку під ним. Це
допоможе запобігти потраплянню мастила на
нижнє перо (рами) чи на колесо, і процедура буде
трішки чистішою (Рис. 2.3).

4. Зняття та заміна коліс
УВАГА! Уникайте потрапляння мастила на
бічні стінки обода чи на диски (ротори) дискових
гальм. Мастило на гальмівній поверхні може
знизити гальмівну здатність та підвищити ризик
нещасного випадку чи травмування. Витріть будьяке мастило з гальмівних поверхонь.

Змащування
Використовуйте спеціальне велосипедне мастило
для ланцюга. Наносьте мастило на кожну ланку,
повільно крутячи педалі назад. Усуньте надлишок
мастила.

УВАГА! Якщо у вас електровелосипед
або якщо ваш велосипед обладнано гальмівною
втулкою чи внутрішнім планетарним механізмом,
не намагайтеся від’єднати колесо самостійно.
Зняття й повторне встановлення більшості
гальмівних втулок та планетарних механізмів
перемикання передач потребують спеціальних
знань. Неправильне знімання чи збирання може
призвести до відмови гальм або механізму
переключання передач та призвести до втрати
керованості й до падіння.
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ПРИМІТКА: Якщо велосипед обладнаний
дисковими гальмами, будьте обережні, щоб не
натиснути на гальмівний важіль після того, як
буде зняте колесо. Це може замкнути гальмівні
колодки і буде складно встановити гальмівний
диск (ротор) між ними.

Зняття заднього колеса

Заміна заднього колеса
1. Станьте позаду велосипеда, поставте колесо
між коліна, візьміть правою рукою задню перекидку
і потягніть її назад та потисніть вниз,
переконайтесь, що верх ланцюга сів на першу (або
найменшу) зірочку на касеті. Переконайтесь, що
вісь колеса повністю сіла на раму велосипеда.

1. Переключіть передачу на найменшу зірочку в
касеті. Якщо велосипед обладнаний гальмами на
ободі, ослабте механізм швидкого зняття тросу
заднього гальма, щоб розблокувати гальмівний
механізм

4. Нахиліть колесо та зніміть ланцюг із касети.
Поставте колесо та велосипед передачами догори.

48

УВАГА! Неправильно встановлений
та закритий механізм ексцентрика може
неконтрольовано рухатися та потрапити в
спиці чи гальмівний диск (ротор). Окрім того,
колесо може бути незакріпленим чи відпасти,
різко зупинитися, зменшити керованість
та спричинити падіння. Перед поїздкою
переконайтесь, що ексцентрик правильно
встановлений в дропаутах та закритий.

5. Зняття та заміна шин

2. Відкрутіть ексцентрик, гайки чи наскрізну вісь
колеса.
3. Візьміться рукою за корпус перекидки та
потисніть вниз і потім назад, а після цього вийміть
колесо з дропаутів.

3. Встановіть на місце швидкозйомний механізм
тросу заднього гальма (гальма на ободі). На цьому
все.

Наведені нижче інструкції призначені для
стандартної шини з камерою. Щодо іншого типу
шин проконсультуйтеся у велокрамниці.

Зняття шини з колеса
1. Випустіть повітря з камери та послабте гайку на
ніпелі (спортивного типу).
2. Від’єднайте шину від обода.
3. Руками чи за допомогою монтажних
лопаток зніміть шину з однієї сторони обода.
Не використовуйте для знімання шини гострі
предмети, такі як викрутка.
4. Знявши одну сторону шини, у вас з’явився
доступ до середини, і ви зможете вийняти камеру.
5. Щоб повністю зняти шину, руками чи за
допомогою монтажних лопаток зніміть другу
сторону шини з обода.

Рис. 2.4

2. Затягніть ексцентрик, переконайтесь, що
він зайняв правильне положення в дропауті та
закрийте його. Якщо ексцентрик не закритий
правильно (паралельно з нижнім пером), важіль
може потрапити в гальмівний диск (ротор)
дискового гальма (Рис. 2.4).
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РОЗДІЛ 3

Довідкові матеріали
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Додаткові ресурси
Глосарій велосипедної термінології

Додаткові ресурси

Цей базовий посібник — лише перший крок у «морі інформації». Ось вам кілька
додаткових інформаційних ресурсів, які можуть стати корисними для приємної їзди
на велосипеді:

Навчальні відео
Компанія Electra має власний
канал на YouTube:
youtube.com/user/ElectraBicycle.
На ньому ви зможете переглядати корисні
навчальні відеоматеріали.

Соціальна відповідальність
PeopleForBikes

World Bicycle Relief
worldbicyclerelief.org
В рамках програм сталого розвитку «Працюй
і май» та «Навчайся і май» ця організація
забезпечує сільські місцевості в Африці спеціально
розробленими і зібраними на місці велосипедами.

DreamBikes
dream-bikes.org

peopleforbikes.org
Організація PeopleForBikes вбачає свою мету
в тому, щоб зробити катання на велосипедах
кращим для усіх. Співпрацюючи з мільйонами
велосипедистів, компаніями, лідерами громад
і представниками влади, яких обрали виборці,
ця організація об’єднує людей для створення
монолітної сили, яка приносить користь
велосипедистам.
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DreamBikes — це неприбуткова організація, що
навчає й дає підліткам із неблагонадійних районів
роботу, пов’язану з ремонтом і продажем уживаних
велосипедів.

Trek 100

Гарантія

trek100.org

Обмежена гарантія на продукцію
Electra

«Trek 100» — це благодійна велосипедна гонка,
яку щорічно організовують у місті Ватерлоо (штат
Вісконсин), де розміщений головний офіс компанії
Trek Bicycle. Зібрані кошти перераховуються в
організацію «Спортсмени Середнього Заходу
проти дитячого раку» (Midwest Athletes Against
Childhood Cancer, MACC Fund).

NICA
nationalmtb.org
«Національна міжшкільна велосипедна асоціація»
(NICA) розробляє програми, пов’язані з гірськими
велосипедами, які призначені для спортсменівстудентів, а також надає поради й організовує
навчання лідерським якостям для громад і
тренерів.

Ми вас підстрахуємо
На кожен велосипед марки Electra надається
обмежена гарантія на весь період його
експлуатації. Ця гарантія поширюється на
виробничі дефекти й передбачає гарантійну
заміну компонентів велосипедів марки Electra,
які мають дефекти матеріалів чи виробничі
дефекти. З повним текстом положень про
гарантію можна ознайомитися на веб-сторінці
electrabike.com/warranty.

Насамперед — про найголовніше
Щоб розпочати процедуру претензії за гарантією,
зв’яжіться із уповноваженим роздрібним закладом
чи представником компанії Electra. Для цього
також потрібно буде пред’явити документ, який
підтверджує купівлю.
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Глосарій велосипедної термінології
Борт (Bead)

Частина шини, якою вона кріпиться до обода
колеса.

Ріжки керма (Bar ends)

Перпендикулярні подовжувачі, які кріпляться на
кінцях прямого керма та забезпечують додаткове
місце для розташування рук.

Байкшерінг (Bike share)

Проста, приємна та доступна система міського
транспорту, в якій користувачі орендують
велосипеда для коротких мандрівок, а отримання
та повернення здійснюється на станціях обміну.

Рух тіла (Biomotion / body movement)
Підкреслення рухів ваших стоп і ніг за
допомогою використання контрастних кольорів
для покращення видимості. Використовуйте
флуоресцентні елементи вдень та світловідбивні
— вночі.

Каденс (Cadence)

Частота обертів, з якою велосипедист крутить
педалі (обертів за хвилину).

Капітан (Captain)

Велосипедист на тандемному велосипеді, який
керує ним (перемикає передачі, гальмує). Також
вживається термін "пілот" (pilot).

Захисний щиток ланцюга
(Chainguard)

Захисна конструкція, що прикриває ланцюг.

Сторона приводу (Drive side)

Сторона велосипеда, на якій розміщено ланцюг і
компоненти трансмісії.
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Трансмісія (Drivetrain)

Система, яка передає зусилля від педалювання
на колеса. До неї відносяться такі компоненти:
шатун, ведуча зірка та ланцюг, а також механізми
перемикання передач та касета на велосипедах із
передачами.

Наконечник задньої вилки / дропаут
(Dropout)
Невеликий проріз на велосипедній рамі в місці
з’єднання верхньої та нижньої стійки трикутника.
Вісь або ексцентрик заднього колеса спираються
на дропаути.

Динамо-втулка (Dynamo hub)

Невеликий електрогенератор, вбудований у
втулку велосипедного колеса, що, як правило,
використовується для живлення ліхтарів.

Допоміжний електропривід
велосипеда (e-bike assist)

Електровелосипед підсилює енергію від
педалювання за допомогою електродвигуна
та акумулятора. Під час їзди електродвигун
підключається тільки під час педалювання.

Фет байк — велосипед на товстих
шинах (Fat Bike)

Потужний та функціональний велосипед,
сконструйований для встановлення дуже широких
шин. Призначений для їзди будь-якою місцевістю
— куди б вас не занесло.

Фреймсет (Frameset)

Рама велосипеда з передньою вилкою у зборі.

Сигнальні елементи підвищеної
видимості (High-vis)

Елементи, за допомогою який вас краще видно.
Завдяки сигнальному спорядженню чи одягу
підвищеної видимості велосипедистів краще
видно.

Гібрид (Hybrid)

Універсальний велосипед, що поєднує
характеристики шосейного та гірського
велосипедів. Однаково добре пристосований
для міських вулиць і кам’янистих стежин, проте
не призначений для їзди по екстремальному
бездоріжжю.

Кофр (Pannier)

Сумка або схожий на неї контейнер, прикріплений
до рами, керма чи багажника над колесами
велосипеда.

Ексцентрик — механізм для
швидкого зняття (Quick Release)

Механізм для кріплення колеса до велосипеда. Він
складається з осі, на одному кінці якої нарізана
різьба, та важеля з кулачком на іншому кінці.

Стежка для одного велосипеда
(Singletrack)

Стежка, ширина якої достатня для проїзду одного
велосипеда.

Шток вилки (Steerer tube)

Частина вилки, яка вставляється в рульовий
стакан на рамі. Використовується для кріплення
вилки до рами в рульовому стакані.

Дамська рама (Step-Thru)

Тип велосипедної рами з заниженою або
відсутньою верхньою трубою чи поперечною
планкою (також — відкрита або жіноча рама).

Задній велосипедист (Stoker)

Велосипедист на тандемному велосипеді, котрий
не керує.

Тандемний велосипед (Tandem)

Велосипед, призначений для одночасної їзди на
ньому двох осіб.

Наскрізна вісь (Thru axle)

Налаштований для їзди (Ride tuned)
Налаштований для найкращого відчуття під час
їзди.

Альтернатива до системи кріплення колеса з
ексцентриком. Наскрізна вісь проходить крізь
отвори в закритих дропаутах. Це міцніша та
витриваліша вісь, яка довший час була стандартом
для коліс гірських велосипедів.

«Асфальтова» хвороба (Road rash)

Їзда «цапки» (Wheelie)

Садна та подряпини на шкірі, спричинені внаслідок
ковзання по асфальту під час падіння.

Їзда на задньому колесі велосипеда з піднятим у
повітря переднім колесом.

Велосипед із однією
передачею(Single-Speed)

Чудовий та простий велосипед: одна передача з
вільним ходом, без перемикання.
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Головні офіси компанії Electra
США

Electra Bicycle Company
1010 S. Coast Hwy. 101, Ste. 101
Encinitas, CA 92024
Служба підтримки клієнтів: 800-261-1644
electrabike.com

Європа

Electra Bicycle Company GmbH
Falkenried 29
20251, Гамбург
Служба підтримки клієнтів: +49 40 55 00 60 60
electrabike.com

To see this manual in your language, go to electrabike.com
AR
CS

 قم بزيارة موقع،لقراءة هذا الدليل بلغتك
.electrabike.com
 uto příručku ve svém jazyce naleznete na
T
stránce electrabike.com.

DA	Du kan se denne brugervejledning på andre
sprog på electrabike.com.
DE	Auf electrabike.com findest du dieses Handbuch
in deiner Sprache.
EL	Για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο στη γλώσσα
σας, μεταβείτε στον ιστότοπο electrabike.com.
ESES	Para consultar este manual en tu idioma,
entra en electrabike.com.
ESMX	Para ver este manual en tu idioma, entra
en electrabike.com.
FI	Löydät tämän oppaan omalla kielelläsi
osoitteesta electrabike.com.
FR	Pour consulter ce manuel dans votre langue,
rendez-vous sur electrabike.com.
HE

 עבור לדף,כדי לראות מדריך זה בשפה שלך
.electrabike.com

HR	Kako biste ovaj priručnik otvorili na svom jeziku
idite na electrabike.com.
HU	A kézikönyv saját nyelvén való megtekintéséhez
látogasson el az electrabike.com oldalra.
IT	Per leggere questo manuale nella tua lingua, vai
su electrabike.com.

JP	あなたの言語でこのマニュアルを
読むには、electrabike.comをご
覧ください 。

KO	해당 설명서를 자국어로 보려면, electrabike.com을
방문하시기 바랍니다.
NO	For å se denne håndboken i ditt språk, gå til
electrabike.com.

NL	Om deze handleiding in uw eigen taal te lezen,
ga naar electrabike.com.
PL	Aby znaleźć tę instrukcję w swoim języku,
odwiedź stronę electrabike.com.
PTBR	Para ver este manual em seu idioma, acesse
electrabike.com.
PTPT	Para consultar este manual no teu idioma, vai a
electrabike.com.
RU	Для просмотра этого руководства на вашем
языке перейдите на страницу electrabike.com.
SK	Na zobrazenie tejto príručky vo vašom jazyku
prejdite na stránku electrabike.com.
SL	Če želite prebrati ta priročnik v svojem jeziku,
pojdite na electrabike.com.
SV	Gå till electrabike.com om du vill läsa
bruksanvisningen på ditt eget språk.
UK	Цей посібник з експлуатації вашою мовою
доступний на веб-сайті electrabike.com.
ZH	要查看您所用语言版本的本手册，请浏览
electrabike.com.

Electra Bicycle Company® | Служба підтримки клієнтів: +1-800-261-1644 | electrabike.com
1010 S. Coast Highway 101, Ste. 101, Encinitas, CA 92024, США
Electra Bicycle Company® GmbH, Falkenried 29, 20251, Гамбург, Німеччина
© 2019 Electra Bicycle Company
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Обмежена гарантія на увесь термін експлуатації
For more, go to electrabike.com.
AR

.electrabike.com  قم بزيارة موقع،للمزيد من المعلومات

CS	Více informací naleznete na stránce
electrabike.com.
DA	Få mere at vide på electrabike.com.
DE	Weitere Informationen findest du auf
electrabike.com.
EL	Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε
στον ιστότοπο electrabike.com.
ESES	Para más información, entra en
electrabike.com.
ESMX	Para más información, ir a
electrabike.com.
FI	Lisätietoja saat electrabike.com-sivustolta.
FR	Pour en savoir plus, rendez-vous sur
electrabike.com.
HE
HR

.electrabike.com  עבור אל,לקבלת מידע נוסף
Saznajte više na electrabike.com.

JP	詳しくは、electrabike.comをご覧
ください。

KO	더 자세한 사항은, electrabike.com을
방문하시기 바랍니다.
NO	For mer, gå til electrabike.com.
NL	Voor meer informatie, ga naar
electrabike.com.
PL	Więcej informacji znajduje się na stronie
electrabike.com.
PTBR	Para maiores informações, acesse
electrabike.com.
PTPT	Para mais informações, vai a
electrabike.com.
RU	Подробнее см. на веб-сайте
electrabike.com.
SK	Viac nájdete na stránke electrabike.com.
SL	Več informacij najdete na
electrabike.com.

HU	További információért látogasson el az
electrabike.com oldalra.

SV	Mer information finns på
electrabike.com.

IT	Per scoprire di più, vai su
electrabike.com.

UK	Щоб дізнатися більше, відвідайте вебсайт electrabike.com.
ZH	欲了解更多信息，请浏览
electrabike.com。

