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Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
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 Pedały zaprojektowane są tak, aby można było je zwolnić jedynie poprzez ruch kostki na bok.
Z tym produktem należy stosować tylko bloki w systemie Look Keo. Wszelkie inne rodzaje bloków 
mogą nie wypiąć się z pedału lub wypiąć się niespodziewanie.
Należy upewnić się, że śruby mocujące bloki do butów przykręcone są z odpowiednią siłą.
Przed jazdą należy upewnić się, czy zrozumiałe są zasady blokowania i zwalniania bloków.
Przy pierwszych próbach jazdy i uzyskaniem biegłości w blokowaniu i zwalnianiu bloków należy 
unikać sytuacji wymagających od nas poruszania się z niewielkimi prędkościami lub nagłego 
zatrzymania się(zawracanie, pokonywanie skrzyżowań, włączanie się do ruchu)
Przed jazdą należy wyregulować napięcie sprężyny stosownie do naszych preferencji.
Bloki i pedała powinny być utrzymane w czystości celem prawidłowego działania. W przypadku jazdy 
w niekorzystnych warunkach pogodowych narażających bloki i pedała na nadmierne zabrudzenie 
powinno się kontrolować stan sprężyny i czyścić bloki i pedała po jeździe.
Należy okresowo kontrolować stan bloków. W przypadku ich zużycia należy je wymienić na nowe.
Brak kontroli i czyszczenia może doprowadzić do pogorszenia się stanu technicznego bloków 
i pedałów. Prowadzi to do pogorszenia działania mechanizmu, trudności w blokowaniu i zwalnianiu 
bloków.
Jeżeli działanie pedałów odbiega od normy należy dokonać ponownego sprawdzenia.
Gwarancja nie obejmuje zakresu normalnego zużycia lub degradacji wynikającej z normalnego 
użytkowania. 

Wpinanie bloków w pedał:
Blok należy wcisnąć w pedał ruchem do przodu i w dół pochylając stopę nieco do przodu.

Regulacja napięcia sprężyny:
Śruba regulująca napięcie sprężyny określa siłę blokowania i zwalniania bloku w pedale.
Napięcie regulujemy poprzez wkręcenie lub wykręcenie śruby imbusowej 2,5mm umieszczonej 
na zewnętrznej stronie korpusu pedała.

Montaż pedałów:
Pedały montowane są do ramienia korby za pomocą klucza płaskiego 15mm lub klucza 
imbusowego 6mm.
Pedał prawy posiada gwint prawoskrętny, a pedał lewy posiada gwint lewoskrętny.
Należy zwrócić uwagę na oznaczenie określające położenie pedału po odpowiedniej stronie 
roweru: R – pedał prawy, L – pedał lewy.

Wypinanie bloków z pedału:
Blok należy wypiąć poprzez ruch kostką w bok, odpowiednio w lewo dla pedału lewego i w prawo 
dla pedału prawego.

Uwaga:
Należy postawić jedną stopę na ziemi, nacisnąć hamulce i poćwiczyć wczepianie i wyczepianie 
zacisków z pedału w celu określenia i ewentualnego dostosowania napięcia sprężyny.
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Safety Informations:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

The pedals are designed to release the cyclist feet only by side-moving.
This product is compatible only with Look Keo blocks.
You have to make sure that blocks mounting bolts are well screwed.
Before the first ride you have to make sure about safety features of blocks clipping and releasing.
During the first try of riding with new clipping pedals you should avoid low speeds, tight 
turns(turning around, crossing the junctions, joining the traffic).
You should adjust the spring tension before use.
Blocks and pedals should be keep in clean to make it work properly. In case of use in bad 
conditions you should check spring condition and clean it after the ride.
You have to check blocks condition regularly. If you notice that they are tired you should replace 
them with new ones. Riding in tired blocks cause troubles with clipping and releasing the blocks 
from pedals.
If pedals do not work properly you have to check it condition again.
The warranty does not include normal wear.

Clipping the block:
You should push the block into the pedal by moving your feet forward and down.

Regulation the spring tension:
Block clipping and realeasing tension is determined by the regulation bolt.
You can adjust the tension with regulation bolt(2,5mm allen key) placed on the outer side of the 
pedal.

Montage:
Pedals are mounted to the crankset with 15mm wrech or 6mm allen key.
The right pedal have a right thread and the left pedal have a left thread.
Pedals have a marks on it. R- right, L – left.

Releasing the block:
Block should be released by moving the feet to the side(moving left for left pedal and right for right 
pedal).

Warning:
You should place one feet on the ground, push the brakes and try do clip and release blocks from 
pedals to define and eventually regulate the spring tension.
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Bezpečnostní instrukce:
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Pedályuvolníúchoppouzepřipohybu do strany
Pedályjsoukompatibilní se systémemLook Keo blocks. 
Předjízdou je nutno se ujistit o řádnémdotaženíšroubůpedálu
Předprvníjízdou je nutnoujistit se o řádnéfunkčnostipedálů.
Připrvníchpoužitích je doporučenovyvarovat se problematickýchmomentů - ostrýchzatáček, jízdě v 
hustémprovozuatd.
Předpoužitímnastavtepružiny, u oboupedálůstejnoměrně, nanízkýodpor.
Pro správnoufunkci je nutnoudržovat v čistotě, v případěnutnostiočistitpopoužití.
Je nutnopravidelněkontrolovatstupeňopotřebení a včasvyměnitzanové.
Záruka se nevztahujenaběžnéopotřebení.

Zapnutí do pedálů:
Nášlap do pedálůzapnetepohybemvpřed a dolů.

Nastavení odporu pružiny:
Sílaúchopu/odporupedálu je regulovánastavěcímšroubem.
K nastaveníodporupoužijte 3mm imbusovýklíč a stavěcíšroubnavnějšístraněpedálu. 

Montáž:
Pedályjsoumontoványkeklikámpomocí 15mm klíče, případně 6mm imbusovéhoklíče.
Pravýpedálmápravýzávit a označení R, levýpedállevýzávit a označení L

Vypnutí z pedálů:
Pedályvypnoupřipohybupatou do strany, směrem od středu kola.

Varování:Přizapínání do pedálůmějtejednunohunazemia aplikovanébrzdy. Vyzkoušejte a v 
případěnutnostinastavteodporpružinypedálů


