
Instrukcja obsługi

Montaż

Do montażu tego produktu wymagana jest podstawowa wiedza techniczna. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, proszę udać się do wyspecjalizowanego serwisu rowerowego.

     1. Sprawdź czy zewnętrzny wymiar rury podsiodłowej pasuje do wewnętrznego 
wymiaru ramy.
Jeżeli średnica ramy jest większa niż średnica rury podsiodłowej można zastosować 
redukcję (o długości min. 80mm).
Przed montażem rura podsiodłowa powinna zostać nasmarowana aby uniknąć korozji, 
która w przyszłości może utrudnić regulację wysokości siodła.
     2. Umieść rurę podsiodłową w ramie do poziomu, nie przekraczając minimalnego 
poziomu oznaczonego na rurze.
     3. Żeby zamocować rurę podsiodłową na żądanej wysokości należy dokręcić śrubę lub 
zacisnąć zacisk w obejmie rury podsiodłowej, zwracając uwagę na moment wskazany, na 
obejmie podsiodłowej.

Montaż siodełka 

     1. Przed zamontowaniem siodełka do rury podsiodłowej upewnij się, że obydwa 
elementy są ze sobą kompatybilne.
     2. Umieść szyny siodła na jarzmie rury podsiodłowej i powoli zaciśnij śruby mocujące.
     3. Dostosuj pozycję siodła do swoich indywidualnych preferencji.
     4. Dokręć dwie śruby mocujące siodło za pomocą klucza dynamometrycznego z 
momentem określonym dla rozmiarów śrub: M5 – 6-8Nm / M6 – 10-12Nm / M7 – 15-17Nm 
/ M8 – 21-23Nm / M10 – 21-23Nm.

      UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa maksymalna wartość 23 Nm nie może być 
przekroczona.

       Instrukcje bezpieczeństwa

ź Dokręcenie śrub musi zostać sprawdzone po przejechaniu każdorazowo ok 500 
przejechanych kilometrach i przy każdym regularnym serwisie (minimum raz w roku).

ź Rura podsiodłowa nie powinna być obciążana żadnymi dodatkowymi elementami jak 
np. foteliki do przewozu dzieci, bagażniki i przyczepki. Nadmierne obciążenie rury 
podsiodłowej może doprowadzić do jej pęknięcia.

ź Ze względu na zużycie materiału rura podsiodłowa powinna być wymieniona po 
przejechaniu 10 000 km lub po 3 latach.

ź Rura podsiodłowa powinna być zawsze wymieniona jeżeli pojawią się na niej 
uszkodzenia.
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Seat post Sedlovka

Montage

For assembling this product basic technical knowledge is required. If you have doubts 
please contact the bicycle service.

     1. Please check that the external diameter of the seat post is suitable for the inner 
frame diameter.
If the frame diameter is larger than the seat post diameter there is a possibility of using a 
seat post sleeve(minimal length 80mm).
Before montage, the seat post should be covered in grease to prevent corrosion, which 
may make adjusting the seat post height harder in future.
     2. Adjust the seat post height in a range set by the marked line.
     3. To fix the seat post on the required height level you have to tighten the fixing clamp 
on the frame tube(please make sure that you use correct tightening values marked on a 
seat post clamp). 

Seat montage

     1. Before assembling the seat on a seat post, make sure that these components are 
compatible with each other.
     2. Place the seat rails on the seat post yoke and tighten it slightly.
     3. Adjust the seat position to your individual requirements.
     4. Tighten the two mounting screws with a hexagonal key with the following tightness 
value: M5 – 6-8Nm / M6 – 10-12Nm / M7 15-17Nm / M8 – 21-23Nm / M10 – 21-23Nm.

      WARNING

For safety reasons the max. value of 23 Nm must not be exceeded.

      Safety Instructions

ź Tightening of the screws must be checked every 500  kilometers and during every 
regular service(min. once a year).

ź No additional weights such as child seats, luggage racks or trailers should be attached 
to the seat post. Excessive loading can cause the seat post to break.

ź For reason of material fatigue, the seat post should be replaced every 10 000 
kilometers or after 3 years of usage.

ź The seat post should be replaced immediately after noticing any signs of damage on 
it.

Montáž

K montáži tohoto komponentu jsou nezbytné základní technické znalosti a manuální 
zručnost. 

     1. Pokud si z jakéhokoliv důvodu nejste jisti, obraťte se na specializovaný servis.
Ujistěte se že sedlovka je svým průměrem vhodná k montáži na vaše kolo.
Pokud je průměr  sedlové trubky rámu větší než průměr sedlovky, je možno použít 
vhodnou redukci. Sedlovku je vhodné před instalací namazat vazelínou, jako prevenci 
oxidace/srůstání materiálů.
     2. Nastavte délku sedlovky v mezích maximální hodnoty, značené ryskou.
     3. Pro nastavení sedlovky na požadovanou výšku je třeba řádně dotáhnout objímku 
sedlovku na rámu (ujistěte se prosím, že používáte správné hodnoty utahovacího 
momentu vyznačené na objímce sedlovky).

Namontujte sedlo

     1. Před instalací se ujistěte o vzájemné kompatibilitě komponentů
     2. Umístěte ližiny sedla do objímky sedlové trubky a lehce dotáhněte.
     3. Nastavte sedlo dle vlastních požadavků.
     4. Dotáhněte oba imbusové šrouby na následující hodnoty: M5 – 6-8Nm / M6 – 10-
12Nm / M7 15-17Nm / M8 – 21-23Nm / M10 – 21-23Nm.

        POZOR

Z bezpečnostních důvodů by hodnota 23Nm neměla být nikdy přesažena 

      Bezpečnostní instrukce
                           
ź Dotažení šroubů musí byt kontrolováno každých 500 ujetých km, nebo během 

každého pravidelného servisu, tj min    jedenkrát ročně.
ź Na sedlovku by nemělo být připojeno žádné další výrazně zatěžující příslušenství, jako 

vozík, dětská sedačka, atd.
ź Z důvodů postupné degradace materiálů je doporučeno sedlovku měnit každých 

10.000 km, nebo po 3 letech používání.
ź Sedlovka by měla být vyměněna okamžitě, při jakékoliv známce poškození.
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