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Dôležité bezpečnostné upozornenia

UPOZORNENIE !
Nedodržanie daných upozornení a inštrukcií môže viesť k
poškodeniu výrobku, zraneniu alebo smrti jazdca.
►

Pozorne si prečítajte tento manuál pred použitím vašej sedlovky. Nevhodné použitie
vašej sedlovky môže spôsobiť poškodenie výrobku, vážne zranenia alebo smrť jazdca.

►

Používajte len originálne diely SR SUNTOUR. Použitie neoriginálnych dielov a náhrad
ruší záruku na sedlovku a môže spôsobiť zlyhanie. Môže to viesť k nehode, zraneniu
alebo až k smrti jazdca.

►

Tento návod obsahuje dôležité informácie o správnej inštalácii a údržbe vašej sedlovky.
Bežné znalosti mechanika nemusia byť dostatočné pre montáž sedlovky, opravu,
údržbu alebo servis. Preto odporúčame, aby vám sedlovku nainštaloval a servisoval
kvalifikovaný mechanik. Nesprávna montáž, servis alebo údržba môžu mať za následok
zlyhanie výrobku, nehodu, zranenie alebo až smrť.

►

Ak chcete používať vašu sedlovku v kombinácii s detskou sedačkou, odporúčame
použiť neoprénový chránič SR SUNTOUR, aby ste ochránili prsty dieťaťa pred
pricviknutím.

►

Preštudujte si všetky ostatné manuály k vášmu bicyklu a oboznámte sa s
namontovanými komponentami.
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Pred každou jazdou!
►

Uistite sa, že vaša sedlovka je upevnená správnou silou podľa vzhľadom na rám a
sedlovkovú objímku. Ak používate rýchloupinákovú objímku, uistite sa, že je zatvorená
správne. Nesprávne zatiahnutá sedlovková objímka zvyšuje riziko, že sedlovka sa
počas jazdy pretočí. To zvyšuje riziko, že dôjde k nehode a vážnemu zraneniu.
Skontrolujte pohšadom a pootáčaním sedla pre akýkoľvek nezvyčajný pohyb!

►

Uistite sa, že skrutky, ktoré zabezpečujú sedlo sú upevnené správnou silou
15-18Nm. Uvoľnené sedlo môže vyvolať nehodu a /alebo vážne zranenie.

Inštrukcie k montáži
Dôrazne odporúčame, aby vaša sedlovka bola namontovaná a nastavená kvalifikovaným
. Nesprávnainštalácia môže spôsobiť zlyhanie výrobku, nehodu, zranenie,
mechanikom.
alebo až smrť
jazdca. Ak si budete sedlovku inštalovať sami, inštalácia by mala byť
skontrolovaná vyškoleným kvalifikovaným mechanikom. Kontrola musí byť potvrdená od
dílera podpísaním tohto manuálu na poslednej strane s jeho pečiatkou.
1.Odstráňte vašu starú sedlovku.
2. Očistite vnútro rámu sedlovej trubky, aby tam nezostali zvyšky vaze-líny, alebo nečistôt
líny, alebo nečistôt. Tiež sa uistite, že sedlovká trubka nemá žiadne
ostré okraje, aby ste si sedlovku nepoškriabali. Ak áno, je potrebné
ostré okraje odstrániť, aby sedlovka hladko vošla do sedlovej trubky.
3. Vložte sedlovku tak, aby značka “MIN INSERT“, ktorá označuje
minimálne ponorenie sedlovky, je úplne skrytá pod okrajom sedlovej
trubky. Ak je správne nainštalovaná, nemala by ste vidieť žiadnu časť
značky “MIN INSERT”.

MIN INSERT
ZNAČKA
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Inštrukcie k montáži
Odšróbujte dva fixovacie šróby na oboch
stranách použitím 5mm 6-hranného kľúča s
guličkou. Uvoľnite ich kým sa koľajnice
sedla nevojdu medzi dve polovice svorky.

INSTALL

Nainštalujte sedlo vložením koľajníc do
svorky z jednej strany.

5 mm

Stlačte sedlo nadol, až kým
nepočujete sedlo kliknúť.

CLICK
CENTER

Nastavte sedlo, aby bolo umiestnené
vodorovne (odporúča sa) ako je zobrazené
na obrázku vpravo.

click

5 mm
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Nastavenie predpätia pružiny
UPOZORNENIE!
Správne nastavenie predpätia pružiny je nevyhnutné pre správne fungovanie
sedlovky. Opakované pruženie nahor a nadol počas používania môže viesť k
poruche konštrukcie sedlovky, čo môže mať za následok nehodu a /alebo
zranenie.
1.Skontrolujte nastavenie:
S využitím pomocníka si sadniete na bicykel s rokami a nohami v normálnej pozícii. Ďalší
pomocník by sa mal pozerať na sedlovku, aby potvrdil, že je asi do 1/3 stlačená.
2. Ak indikátor nie je v danom rozpätí,
odnímte sedlovku z rámu bicykla.
3. Pre zvýšenie predpätia pružiny, s použitím 6
mm 6-hranného kľúča s guličkou, otočte
nastavenie v smere hodinových ručičiek. Pre
uvoľnenie otočte nastavenie proti smeru
hodiniových ručičiek, tak aby ste nechali
aspoň 10mm závitu na spodu sedlovky.

6 mm

V prípade, že vyššie uvedené nastavenie predpätia neuvedie indikátor do požadovaného rozpätia,
bude potebné použiť alternatívnu mäkkšiu pružinu (modrá farba) alebo tvrdšiu (červená farba). O
pružinách sa informujte u vášho autorizovaného dílera SR SUNTOUR. Ak výmena pružiny stále nie
je dostatočná sedlovka nie je kompatibilná s vašim bicyklom/hmotnosťou/použitím/terénom.
UPOZORNENIE!
Neotáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručiček za východiskovú
pozíciu pri zajkúpení. V tejto pôvodnej pozícii, musí byť viditeľných okolo 10mm závitu.
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Údržba
Pre zaistenie dlhej životnosti a hladkého fungovania vašej sedlovky SR SUNTOUR, je nevyhnutný
pravidelný servis sedlovky. V závislosti na podmienkach používania musí byť stanovená dĺžka
servisných intervalov.
Pred každou jazdou:
► Otestujte správnosť utiahnutia skrutiek, ktoré držia sedlo.
► Otestujte správnosť utiahnutia sedlovkovej objímky / silu uzavretia rýchloupináka
sedlovk o v e j o b j í m k y .
Každých 6 mesiacov alebo po každých 500km:
1.Odmontujte sedlovku z rámu.
2.Odšróbujte nastavovaciu skrutku a vyberte von pružinu.
3.Očistite sedlovku zvonku aj zvnútra.
4. Namažte sedlovku zvonku aj zvnútra (použite vazelínu SR SUNTOUR 9170-001). Namažte
tlakový valček. Tiež by ste mali namazať nity. Odporúčame Bruox Fork deo. Odporúča sa
použiť tlakový sprej pre odstránenie všetkých nečistôt.

Olej
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Záruka
SR SUNTOUR zaručuje, že ich sedlovky sú bez závad na materiály a spracovania pri bežnom
používaní po dobu 2 rokov od zakúpenia. Táto záruka poskytovaná SR SUNTOUR Inc. sa vzťahuje
len na prvotného kupcu a neprenáša sa na tretie strany. Podanie reklamácie v rámci záruky, musí
byť urobené len cez dílera, kde bol zakúpený bicykel alebo sedlovka SR SUNTOUR. Ako dôkaz
kúpy sa vyžaduje faktúra alebo doklad o kúpe.
Miestne právo:
Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Podľa štátu (USA) alebo provincie
(KANADA) alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej žijete, môžete mať iné nároky, ako je popísané v
tejto úprave záruky. Tieto predpisy musia byť zosúladené s miestnym právom, aby boli v súlade
so zákonom.
Obmedzenie záruky
Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenia spôsobené nesprávnou montážou, rozmontovaním/
zmontovaním, úmyselným poškodením, úpravami a modifikovaním sedlovky, akýmkoľvek
nezmyselným použitím alebo zneužitím výrobku alebo akýmkoľvek použitím sedlovky na iný účel,
ako bolo určené, nehodou, pádom, nesprávnou údržbou, nesprávne vykonanou opravou.
Povinnosti záruky sa vzťahujú na opravy a výmeny sedlovky alebo jej častí, ktoré sú chybné
materiálom alebo spracovaním v období do 2 rokov.
SR SUNTOUR neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku vhodnosti alebo
obchodovateľnosti akéhokoľvek druhu, s výnimkou prípadov uvedených vyššie. SR SUNTOUR v
žiadnom prípade nezodpovedá za náhodné alebo následné škody.
Nesprávne nastavenie predpätia, ktoré nie je v požadovanom rozsahu ruší záruku.
Nepretržité narážanie nahor a nadol vytvára viac záťaže na púzdra a otočné ramená, čo má za
následok rýchlejšie opotrebenie a možné poškodenie. Poškodenia v dôsledku nesprávneho
nastavenia (chybou používateľa) nie sú kryté zárukou.
Sedlovka, ako ktorákoľvek iná časť bicykla, potrebuje pravidelný servis a údržbu, ako je čistenie a
mazanie. Hrdza v akejkoľvek podobe je výsledkom slabej údržby a nie je krytá zárukou.
Každé púzdro, ložisko a spojítko sa opotrebúva a tomuto sa nedá predísť. Púzdra, ako gumené a
kovové valce sú opotrebovateľné časti, a majú obmedzenú záruku 6 mesiacov. V rámci 6 mesiacov (od
dátumu zakúpenia) vymieňame tieto časti zadarmo. Po 6 mesiacoch môžu byť dané problémy s
opotebovaním riešené prerobením sedlovky pomocou sady “seat post repair kit“ dostupnej u vášho
autorizovaného dílera SR SUNTOUR.
Poškodenia v dôsledku použitia náhradných dielov iného výrobcu alebo poškodenia, ktoré sú
spôsobené použitím nekompatibilných alebo nevhodných dielov pre sedlovky SR SUNTOUR, sa
nevzťahujú pod túto záruku.
Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.
OPOTREBOVATEĽNÉ ČASTI:
► Gumené pohyblivé časti
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SR SUNTOUR HEADQUARTERS
SR SUNTOUR Inc.
#7 Hsing Yeh Road
Fu Hsing Industrial Zone
Chang Hua
Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 4 769115
Fax: +886 4 7694028
email: orders@srsuntour.com.tw
SR SUNTOUR EUROPE

SR SUNTOUR NORTH AMERICA

SR SUNTOUR EUROPE GmbH
Am Marschallfeld 6a
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Germany
Tel.: +49 8024 473 99 0
Fax: +49 8024 4730984
email: service@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR NORTH AMERICA Inc.
14511 NE 10th Avenue, Unit E
Vancouver, WA 98685
USA
Tel.: +1 360 737 6450
Fax: +1 360 737 6452
email: service@srsuntourna.com

