
Technický bulletin 013 (nahrazuje technický bulletin 011) 
Důležité bezpečnostní upozornění: Zkontrolujte vůli rychloupínací páky na kole Pitstopwheel 
 
 
Dotčené produkty: Gocycle G1 a G2 (všechny velikosti rámů) 
 
 

Popis 
Toto je důležité bezpečnostní upozornění, které se týká správné kontroly a seřízení rychloupínacích pák na kolech 
Pitstopwheel. Před jízdou musíte zkontrolovat vůli všech rychloupínacích pák tak, že otevřete a zavřete každou páku, 
abyste se přesvědčili, že jsou správně seřízené. Jízda na jízdním kole Gocycle s rychloupínacími pákami na kolech 
Pitstopwheel v poloze, která neodpovídá nákresu na OBRÁZKU 1 a doporučením v návodu k obsluze, by mohla být 
příčinou uvolnění kola z jízdního kola Gocycle a následně vysokého nebezpečí pádu jezdce. 
 
 

 

PŘED JÍZDOU ZKONTROLUJTE VŮLI RYCHLOUPÍNACÍ PÁKY

  
Vždy otevřete a zavřete každou páku, abyste zkontrolovali 

její funkčnost, viz OBRÁZEK 1. 
 

 

 

 

 
 
 

Podívejte se na video: KONTROLY PŘED 
JÍZDOU 

 

 

OBR. 1 
 
 
 
Postup nastavení 
Pokud některá páka nefunguje tak, jak je zobrazeno na OBRÁZKU 1, upravte nastavení páky podle popisu na OBRÁZKU 
2. Když je kolo Pistopwheel® namontováno na jízdním kole Gocycle, zavřete všechny páky. Odmontujte červené 
pryžové průchodky. Zcela otevřete páku, která potřebuje upravit nastavení. Pomocí imbusového klíče 4 mm dodaného 
s jízdním kolem Gocycle otáčejte seřizovacím šroubem páky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud 
VŮLE, BOD ZÁBĚRU a ZÁBĚR nebudou odpovídat nákresu na OBRÁZKU 1. 
 

 
OBR. 2 

http://gocycle.com/product/#videos


 
 
Mohu dále jezdit na svém jízdním kole Gocycle? 
Na svém jízdním kole Gocycle byste neměli jezdit, dokud NEZKONTROLUJETE VŮLI RYCHLOUPÍNACÍ PÁKY na všech 
kolech a neseřídíte ji podle nákresu na OBRÁZKU 1. 
Pokud máte pochybnosti, na jízdním kole Gocycle nejezděte. Obraťte se na nejbližšího prodejce Gocycle nebo napište 
na e-mail: techsupport@gocycle.com. 
Přečtěte si aktualizovaný Návod k obsluze (srpen 2015), který je ke stažení na stránce 

www.gocycle.com/support/#manuals, a aktualizované Kontroly před jízdou a Průvodce servisními intervaly (srpen 

2015), které jsou ke stažení na stránce www.gocycle.com/safety. 
 
 
 
S případnými dotazy k tomuto technickému bulletinu se obracejte na oddělení služeb zákazníkům Gocycle na e-mailové 
adrese: customerservice@gocycle.com. S dotazy technického charakteru se obracejte na oddělení technické podpory 
Gocycle na e-mailové adrese: techsupport@gocycle.com. 

  
Pokud jste prodejce Gocycle nebo koncový uživatel, který prodal nebo předal jiné osobě jízdní kolo Gocycle 
uvedené v tomto technickém bulletinu, předejte jí prosím toto důležité sdělení nebo sdělte kontaktní údaje 
nového vlastníka na e-mail: techsupport@gocycle.com. 
 
 
 

English Translation 

Fig. 1  

Engagement point Bod záběru 

Engagement Záběr 

Free play MAX 10mm Vůle max. 10 mm 

Safety Check! Bezpečnostní kontrola! 

Fig. 2  

Remove red grommet Odmontujte červenou průchodku 

4mm Allen key Imbusový klíč 4 mm 
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