
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 wymiar wspornika typu Ahead (28.6mm) pasuje do wymiaru rury 
sterowej widelca. Istnieją dwa różne rodzaje: rura sterowa 1” o zewnętrznej średnicy 25,4 
mm lub rura sterowa 1 1/8” o zewnętrznej średnicy 28,6mm. Wewnętrzna średnica 
wspornika musi pasować do zewnętrznej średnicy rury sterowej.
     2. Umieść wspornik na rurze sterowej i sprawdź jego położenie względem przedniego 
koła.
     3. Zaciśnij dwie śruby mocujące wspornik na rurze sterowej za pomocą klucza 
imbusowego. Przed montażem upewnij się czy wspornik jest kompatybilny z Twoją 
kierownicą.
     4. Umieść kierownicę centralnie w obszarze montażowym wspornika i dopasuj ją do 
swoich potrzeb.
     5. Zaciśnij śruby mocujące kierownicę do wspornika metodą na krzyż do osiągnięcia 
podanej mocy dokręcenia śruby (za pomocą klucza dynamometrycznego): M5- 6-8Nm / 
M6 – 10-12Nm / M7 – 14-16Nm / M8 – 14/16Nm.
     6. Zamontuj śrubę zaciskową typu Ahead, wkręcając ją od góry w rurę sterową.
     7. Sprawdź czy śruby przy rurze sterowej są odpowiednio mocno dokręcone w 
zależności od wielkości gwintu i dokonaj regulacji (za pomocą klucza 
dynamometrycznego): M5 – 6-8 Nm / M6 – 10-12 Nm / M7 – 15 – 17 Nm / M8 – 21-23 Nm.

       Instrukcje bezpieczeństwa

ź Dokręcenie śrub powinno być sprawdzone po przejechaniu każdorazowo ok 500 km i 
przy każdym regularnym serwisie roweru (przynajmniej raz w roku).

ź Wspornik musi być wymieniony na nowy jeżeli zostanie uszkodzony.
ź Nie montuj żadnego wyposażenia dodatkowego, takiego jak siedziska dla dzieci lub 

kosze do wspornika. Prowadzi to do wystąpienia przeciążeń, które mogą doprowadzić 
do pęknięcia wspornika.

Wspornik kierownicy
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Assembly

Basic technical knowledge is required for assembling this component. If you have doubts,  
please contact the bicycle service.

     1. Please check that the inner Ahead stem diameter(28.6mm) fits the outer steer tube 
diameter. There are two steer tube sizes: 1” steer tube with the diameter of 25.4mm and 1 
1/8” with the diameter of 28.6mm.  The inner stem diameter must be compatible with the 
outer steer tube diameter.
     2. Place the stem on the steer tube and check its position relative to the wheel.
     3. Please tight the two screws that hold the  stem on the steer tube with a hexagonal 
key. Before montage make sure that the stem is compatible with your handlebar.
     4. Place the handlebar in the central position in the stem mounting area and adjust the 
angle to your individual requirements.
     5. Screw the handlebar to the stem with cross method until you reach the following 
tightening values: M5 – 6-8Nm / M6 – 10-12Nm / M7 – 15-17Nm / M8 – 21-23Nm 
     6. Please tighten the Ahead bolt by screwing it from the top.
     7. Check if the screws by the steer tube are tightened with correct values:M5 – 6-8Nm / 
M6 – 10-12Nm / M7 – 15-17Nm / M8 – 21-23Nm

       Safety Instructions

ź Screw tightening should be checked every 500 kilometers and during every regular 
service(at least once a year).

ź The stem must be replaced if you notice any damage on it.
ź Do not install any additional equipment such as a child seat, bags or baskets to the 

stem. It might cause demands and material fatigue/breaking.

Montáž

K montáži tohoto komponentu jsou nezbytné základní technické znalosti a manuální 
zručnost. Pokud si z jakéhokoliv důvodu nejste jisti, obraťte se na specializovaný servis.

     1. Ujistěte se, že vnitřní průměr vašeho A-head představce je kompatibilní se sloupkem 
vidlice.
     2. Nasaďte představec na sloupek vidlice a zkontrolujte jeho pozici vůči přednímu kolu.
     3. Šrouby upínající představec ke sloupku vidlice dotáhněte pomocí imbusového klíče
     4. Řídítka zarovnejte na střed představce  a nastavte úhel dle svých individuálních 
potřeb.
     5. Upevněte řídítka v představci pomocí šroubů křížovou metodou na požadované 
utahovací moment: M5- - 6-8 Nm / M6 – 10-12 Nm / M7 – 15-17 Nm / M8 – 21-23 Nm
     6. Utáhněte šroub Ahead zašroubováním z horní strany.
     7. Zkontrolujte, zda šrouby na představci u objímky řídítek jsou utaženy na požadované 
utahovací momenty: M5 – 6-8Nm / M6 – 10-12Nm / M7 – 15-17Nm / M8 – 21-23Nm 

      Bezpečnostní instrukce

Dotažení šroubů musí byt kontrolováno každých 500 ujetých km, nebo během každého 
pravidelného servisu, tj min jedenkrát ročně.
Představec musí být okamžitě vyměněn, pokud sponzorujete jakékoliv známky poškození.
Na představec by nemělo být připojeno žádné další výrazně zatěžující příslušenství, jako 
vozík, dětská sedačka, atd
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