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Przed nałożeniem nowej taśmy, przygotuj powierzchnię kierownicy usuwając z niej wszelkie 
zanieczyszczenia. 
Zacznij owijanie od dołu kierownicy, od zewnątrz do wewnątrz. Pamiętaj o pozostawieniu naddatku 
taśmy tak, abyś mógł wepchnąć ją do środka kierownicy.
Owijaj taśmę tak aby w 1/3 szerokości na siebie nachodziła.
Znajdująca się pod owijką taśma klejąca, powinna bezpośrednio przylegać do kierownicy, 
co zapobiega zsuwaniu się owijki podczas jazdy.
Gdy owiniesz całą kierownicę, wciśnij do środka naddatek taśmy i zaciśnij go zaślepkami 
znajdującymi się w zestawie
Przy dźwigni hamulca taśmę należy owijać pod i nad dźwignią, tworząc tak zwaną ósemkę, 
do osiągnięcia całkowitego pokrycia kierownicy wokół dźwigni. 
W zależności od własnych preferencji, zakończ owijanie w wybranym miejscu na górze kierownicy. 
Używając dodatkowej taśmy zawartej w zestawie, przymocuj owijkę do kierownicy. 
Wykonaj te same czynności w przypadku drugiej strony kierownicy.

Zalecamy aby wszelkie prace serwisowe były podejmowane przez profesjonalny serwis rowerowy.
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Remove all existing tape and  clean the bars of any old adhesive residue.
Start form the bottom of the bar winding upwards.
Wind the tape completely around the bar to anchor the tape before starting to wind.
Wind up the bar ensuring the tape in wound evenly applying a degree of tension the tape as its 
applied.
Wing the tape upwards covering approximately 1/3 of the tape already applied.
At the brake lever assembly you will need to wind a figure of eight using the additional piece of tape 
on the outher side of the brake lever assembly to achieve full coverage
At the upper most end of the handlebar again wind the tape completely around the bar and use the 
tape to secure it in place.
Repeat this on the other side ensuring the wind is applied to look like a mirror image of the other 
side.

It is recommended that any service work be undertaken by a qualified and experienced Bicycle 
mechanic.
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Sejměte původní omotávku a očistěte řídítka od všech nečistot.
Začněte namotávejte novou omotávku od spodní spodní části řídítek směrem nahoru. Před 
omotáváním ji pečlivě upevněte v nejnižší části řídítek.
Naviňte omotávku postupně a rovnoměrně směrem vzhůru.
Omotávku navíjejte tak, že vždy zakryjete zhruba 1/3 plochy již navinuté omotávky.
Při omotávání brzdové je vhodné omotat pásku do tvaru čísla 8 okolo brzdové páky, tak aby bylo 
místo připevnění páky na řídítka dobře zakryto.
Také vrchní stranu řídítek pečlivě a rovnoměrně oviňte omotávkou a na konci omotávku důkladně 
upevněte.
Ten samý postup zopakujte i na druhé straně řídítek.

Je doporučeno, aby jakýkoli servis či uprávy na jízdním kole byly vždy prováděny zkušeným a 
kvalifikovaným mechanikem.  


