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Pokyny pro kontroly před jízdou 
a servisní intervaly

Gocycle® G2 



Gocycle® Kontroly před jízdou

Zaregistrujte si Gocycle na www.gocycle.com/safety, abyste dostávali aktuální informace a důležité bezpečnostní pokyny a abyste si mohli aktivovat záruku. www.gocycle.comtechsupport@gocycle.com

Zkontrolujte tlak v přední a zadní pneumatice a stav pneumatik.

Zkontrolujte světla (jsou-li namontována). Je-li výrobek vybaven předním a zadním světlem, 
zkontrolujte, jestli světla správně fungují podle návodu k použití Gocycle. 

Zkontrolujte, jestli nepřekračujete váhový limit jezdce. Tento výrobek byl zkonstruován 
s maximálním doporučeným váhovým limitem 100 kg (220 lbs) pro jezdce, oblečení a všechna 
zavazadla a je určen k používání na zpevněných cestách. Při váze jezdce a zavazadel 100-115 
kg (220-250 lbs): styl jízdy, stav cest, tlaky v pneumatikách a umístění zavazadel mohou zkrátit 
životnost výrobku. Váha zavazadel nesmí překročit 10 % celkové váhy jezdce se zavazadly. 
Nikdy nepřekračujte váhu jezdce se zavazadly 115 kg (250 lbs). Při překročení tohoto limitu 
zanikají všechny záruky a nemusí být bezpečné používat výrobek.

Pokud na některou z otázek odpovíte „ne“, nesmíte jezdit na kole Gocycle a musíte vyhledat 
pomoc u autorizovaného prodejce Gocycle.

1. Přečetli jste si a pochopili návod k použití Gocycle?

2. Používáte schválenou cyklistickou helmu a v případě potřeby další ochranné prostředky, např. 
brýle a rukavice?

3. Jste viditelní pro ostatní uživatele cest?

4. Namontovali jste na Gocycle přední a zadní odrazky schválené v zemi používání?

5. Pokud jezdíte za zhoršené viditelnosti, namontovali jste na Gocycle schválená přední a zadní 
světla?

6. Když prší nebo jsou cesty mokré či namrzlé, jste si vědomi, že se zvyšuje nebezpečí zranění 
a že musíte přizpůsobit svůj styl jízdy okolním podmínkám? 

7. Smontovali jste Gocycle správně podle doporučeného návodu k montáži Gocycle?

8. Přesvědčili jste se, že obě brzdy správně fungují a že víte, kterou páčkou se ovládá přední 
a zadní brzda?

9. Přesvědčili jste se, že nikde nejsou žádné uvolněné spoje nebo chybějící šrouby a že jsou 
pneumatiky nahuštěné vzduchem na doporučený tlak?

10. Vyhledali jste si na www.gocycle.com/safety důležité technické informace a bezpečnostní 
pokyny, které mohou platit pro vaše kolo Gocycle?

Přesvědčte se, že rychloupínák zůstává 
v zavřené poloze jako na obrázku.

Ujistěte se, že jsou všechny vačkové páčky na 
předním a zadním kole PitstopWheel úplně 
zavřené a že každá z nich „zaklapne“.

Zkontrolujte, jestli nebyla překročena značka 
minimálního zasunutí na horní sedlovce a zda 
je sedlovka upevněna.

Zkontrolujte, jestli je spodní sedlovka úplně 
zasunutá a nebyla překročena značka 
minimálního zasunutí.

Než začnete jezdit na kole Gocycle, přečtěte si celý návod k použití Gocycle.

Gocycle® Pokyny pro servisní intervaly

Doporučený servisní interval Provedl Ujetá vzdálenost Čas

Kontroly před jízdou Majitel Před každou jízdou Před každou jízdou

První servis Autorizovaný prodejce Gocycle Po prvních 100 mílích nebo 160 km Dva měsíce po první jízdě

Vizuální kontrola Majitel Každých 500 mil nebo 800 km Každé tři měsíce

Navštivte www.gocycle.com/safety Majitel Každé tři měsíce

Kontrola a aktualizace na nejnovější verzi 
firmwaru

Majitel Každé tři měsíce

Roční servis Autorizovaný prodejce Gocycle Každých 2 000 mil nebo 3 200 km Ročně

Poznámka: Na každém jízdním kole Gocycle zakoupeném v použitém stavu musí být před první jízdou proveden plný servis autorizovaným prodejcem Gocycle a po něm musí následovat první servis u autorizovaného prodejce 
Gocycle.

Otevřete a zavřete KAŽDOU vačkovou páčku a zkontrolujte, zda je nastavena a funguje 
jako na obrázku. Bude-li zapotřebí nastavení, postupujte podle návodu k použití. NIKDY 

nejezděte s žádnou „volnou“ páčkou, nebo pokud odpor při zavírání či otevírání není  
u všech páček stejný.
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Rychloupínák se musí začít obtížněji 
zavírat, když dosáhne polohy 90 stupňů.
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Další kontroly před jízdou

Máte-li důvod se domnívat, že kolo Gocycle nefunguje správně, nebo jste 
si vědomi, že se jakýmkoli způsobem poškodilo, nejezděte na něm.

Přední brzda je označená žlutým kroužkem 
jako na obrázku. 

Správnou funkčnost brzd zkontrolujte tak, že zatáhnete 
za obě brzdové páčky a ujistíte, že se páčky 
nedotýkají řídítek.

Bod záběru

Záběr

Mrtvý chod

MAX.  
10 mm




