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Instrukcja obsługi
PL Tarcze hamulcowe

Wymagane narzędzia:

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Klucz TORX
 T25 do śrub Stal / Tytan
 T20 do śrub aluminiowych (AL. 7075)
Kalibrowany klucz dynamometryczny
Czysta ścierka
Alkohol izopropylowy
Rękawice ochronne

Kroki:

Sprawdź powierzchnię montażową piasty czy nie posiada żadnych oznak uszkodzenia 
lub zanieczyszczeń. Wyczyść ją, jeśli to konieczne. Tarcza musi przylegać równomiernie 
do powierzchni piasty.
Przymocuj lekko tarczę do piasty za pomocą śrub zawartych w zestawie i wstępnie zamocuj 
koło, upewniając się czy tarcza prawidłowo przylega do piasty o czym powinna świadczyć 
obecność drukowanego tekstu widoczna na zewnątrz tarczy.
Gdy wszystkie śruby zostaną delikatnie i stabilnie wkręcone, zacznij dokręcać 
je naprzemiennie, za pomocą klucza dynamometrycznego - 3Nm - (AL)/5Nm - (Ti)(St)( ±5%).

Ostrzeżenie:

Tarcza hamulcowa Nexelo przeznaczona jest do użytkowania w rowerach. Zastosowanie jejw 
innych pojazdach, nie będzie objęte gwarancją i może doprowadzić do nieprawidłowego 
funkcjonowania hamulców.
Niewłaściwa instalacja może doprowadzić do ciężkich a nawet śmiertelnych obrażeń. Zaleca się 
montaż przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowe działanie hamulców i klocków hamulcowych 
pod kątem ich zużycia. Podczas jazdy należy zawsze używać kasku ochronnego.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze sposobem działania systemu 
hamulcowego. Każde jego niewłaściwe użycie może doprowadzić do utraty kontroli, wypadku 
lub urazu.



User manual
GB Disc brake rotors

Tools Required:

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

TORX wrench 
 T25 for Steel/Titanium screws 
 T20 for 7075 Alloy Screws
Calibrated torque wrench
Clean cloth
Isopropyl alcohol
Hand gloves

Steps:

Check hub rotor mounting face for no signs of damage or Ingress, if necessary clan to ensure 
the rotor sits absolutely flat on the surface. 
Place the rotor on hub of a pre-assembled wheel, using the screws supplied lightly secure the 
disc to the hub, ensuring correct orientation is confirmed of the disc. Correct orientation is 
confirmed by the presence of printed text on the disc facing outwards.
Once all 6 screws have been lightly tightened proceed to torque 
to 3Nm - (AL)/5Nm - (Ti)(St)( ±5%). Note the lightening sequence should be crosswise.

Notice:

Nexelo rotors and adapters have been designed specifically for bicycle, use on any other kind 
of vehicle will not be warranted by Nexelo
Incorrect Installation could result in severe or fatal injuries it is therefore recommended that 
it be carried out by a qualified technician with the correct tools.
Before each ride always check your brakes for proper function and the brake pads for wear. 
When you ride, always wear a helmet.
It is very Important to understand how to operate a brake system, any inappropriate use may 
result in loss of control, accident or injury.



Uživatelská příručka
CZ Brzda kotoučová

Potřebnénářadí:

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Klíč TORX
  T25 pro šroubyocel/titan
  T20 pro šroubyAlu 7075
Kalibrovanýmomentovýklíč
Kusčistélátky
Isopropylalkohol
Ochrannérukavice

Steps:

Zkontrolujtemontážnípovrchnáboje, zdanemážádnéznámkypoškozeníneboznečištění. Vyčistěte 
jej v případěpotřeby, tak aby kotoučdobřepřiléhal na montážnístranunáboje.
Připevnětekotouč k nábojipomocíšroubů, kteréjsou v balení a ujistětese, zda je 
kotoučsprávněorientován.Správnouorientaci by mělsignalizovattištěnýštítekviditelný na 
vnějšístranědisku.
Jakmilejsouvšechnyšroubylehcezašroubovány,utáhněte je pomocímomentovéhoklíče - 3 nm - 
(AL) / 5 nm - (Ti) (St) (± 5%).

Upozornění:

Kotoučovébrzdy a adaptery Nexelo jsouurčenyvýhradně pro použití na jízdníchkolech. 
Jakékolijinéjejichpoužitínespadá pod zárukuprodávajícíhoznačky Nexelo.
Nevhodnámontážtěchtoproduktůmůževést k vážnýmporaněním, a je protodoporučeno, aby 
montážprovádělvždyproškolený technik za pomocipříslušnéhonářadí.
Předkaždoujízdou je nutnépřekontrolovatbrzdovýsystém, zda správně funguje. 
Přijízděvždypoužívejteochrannouhelmu.
Je důležitévědět jak brzdovýsystém funguje, jakékolijehonevhodnépoužitímůževést k 
nehoděčizpůsobitzranění.


