HANDBIKE ALEX
návod k obsluze

Speciální jízdní kolo na ruční pohon je určené dětem s tělesným postižením od 105 cm do 150 cm
s hmotností do 80 kg. Handbike je konstruován na jízdu po zpevněném povrchu s maximální rychlostí
20 km/h.

NEŽ VYJEDETE
1. Zkontrolujte všechna rozebíratelná spojení
Handbike dodáváme ve složeném stavu, proto doporučujeme před první jízdou
provést jednoduchou kontrolu. Nadzvedněte přední a poté i zadní část kola asi 5 až 10
cm do výšky a pusťte ho na zem. Sledujte, zda nedošlo k uvolnění některých z dílů nebo
šroubů. Pokud ano, dotáhněte je. Tuto kontrolu doporučujeme provádět před každou
další jízdou.

2. Tři kroky k nastavení handbike
-

Nejprve své dítě usaďte, zkontrolujte v jaké části podsedáku končí sedací partie
těla. Při správném posedu se dítě při opření neprohýbá v zádech, pokud tomu tak
není je nutné změnit polohu opěradla. Opěradlo je uchyceno dvěma šrouby
k rámu, tyto šrouby zcela vyšroubujte a opět je našroubujte do předem
připravených otvorů se závitem do vyhovující vzdálenosti.

-

Poté je potřeba nastavit opěrky nohou. Z vnitřní strany přední části rámu (u
předního kola) jsou z každé strany dva šrouby, které povolíte a opěrky nohou
posunete tak, aby nohy byli natažené a nebránily pohybu klik (ručních pedálů) a
také nebránily zatáčení. Pro bezpečnou jízdu doporučujeme opěrkám připevnit
nohy páskem (používá se pásek na suchý zip), hrozí vyskočení opřené nohy, její
zranění a při vyšších rychlostech i pád a způsobení vážných zranění, či smrti.

-

Nyní nechte své dítě otočit klikami do polohy, kdy jsou nejdále od těla a ruce jsou
nejvíce natažené. V této poloze se mají záda stále dotýkat opěradla po celé délce.
Pokud tomu tak není, nastavte délku opěrné tyče opěradla do požadované polohy.

3. Kola a tlak v pneumatikách

Roztočte každé́ kolo a zkontrolujte, zda nehází ́ do stran (je správně vycentrováno).
Zkontrolujte také́, zda kola nemají ́ boční ́ vůli, nejsou povoleny dráty, nebo některý
nechybí. Pro správnou fukci brzd musí být hlavně přední kolo správně vycentrováno.
Vycentrování kol svěřte odbornému servisu.
Zkontrolujte, zda jsou pláště správně nahuštěny a případně je dohustěte. Hustění kol
je závislé od váhy jezdce. Doporučujeme kola nepřehustit, aby dokázali odpružit mírné
nárazy, které při jízdě způsobují nerovnosti povrchu. Doporučený tlak huštění je
uveden z boku pláště. Pokud jsou na plášti uvedeny dvě hodnoty tlaku, vyšší hodnota
platí pro jízdu na silnici a nižší pro terén. Prohlédněte také běhoun a bok pláště, zda
není někde poškozený nebo proříznutý. Poškozené pláště před jízdou vyměňte.

4. Zkontrolujte brzdy
Před každou jízdou je důležitá kontrola obou brzd.
- Primární brzda je torpédová v předním kole, která se ovládá pohybem klik vzad,
proto je též nutné zkontrolovat řetěz. Zkontrolujte vytažení řetězu. Vytahaný nebo
poškozený řetěz může během otřesů při jízdě spadnout z převodníků a tím
znemožní použít primární brzdu. Udržujte řetěz v čistotě a mažte jej přípravky k
tomu určenými.
- Druhá nezávislá brzda je vybavena pojistným tlačítkem a slouží i jako parkovací
brzda. Své využití má hlavně při nastupování a vystupování z kola. Stiskněte
brzdovou páku, zkontrolujte zda jsou bzdové špalíky ve správné poloze vůči ráfku.
Pokud se brzdová páka při stisknutí nadoraz dotýká ovladače řazení, je třeba brzdu
seřídit. Zkontrolujte také lanko, zda není na koncí roztřepené.
Důležité varování:
Délka brzdné dráhy je závislá na typu povrchu vozovky, jejím aktuálním stavu (za mokra
se brzdná dráha výrazně zvyšuje) a na správně seřízených brzdách. Jízda se špatně
seřízenými brzdami nebo opotřebovanými brzdovými špalíky je nebezpečná a může
vést k vážnému zranění nebo smrtí.
Pokud budete používat druhou brzdu s páčkou umístněnou mezi klikami, pamatujte si,
že dlouhé brždění v kuse (tření brzdových špalíků) zahřívá ráfek předního kola a tím se
ohřívá vzduch v pneumatice, což vyvolá nárůst tlaku v plášti a po delším brždění (sjezd
z dlouhého kopce) může dojít k náhlému prasknutí duše, ztráty vzduchu a kolo se tak
stane neovladatelné. Tato situace bývá často opomíjena a přitom může způsobit vážná
zranění, nebo dokonce i přivodit smrt.

5. Pohon – ručky a kliky
Zkontrolujte, zda kliky nejsou nijak uvolněné a nic jim nebrání v kruhovém pohybu.
Taktéž zkontrolujte ručky, zda nejsou z klik povolené a volně se v ložiskách otáčí. Pokud
zjistíte závadu, obraťte se na odborný servis. Správná funkčnost klik a ruček je zásadní
pro řízení a ovládání kola, uvolněné a poškozené kliky a ručky můžou způsobit ztrátu
kontroly řízení a mohou vést k vážnému zranění nebo smrti.

6. Hlavové složení
Zabrzděte přední kolo a současně pohybem vpřed a vzad zkontrolujte zda není
nežádoucí vůle v řízení.

7. Řazení
Kontrolujte správnou funkci řazení. Řazení se ovládá otočným gripem umístněným
mezi klikami. Ovládání klade mírný odpor, ale nemělo by jít příliš ztuha.

8. Rám a ostatní
Kotntrolujte rám, zejména v místech spojů, zda nemá hluboké rýhy, praskliny nebo
poškozený lak. Pokud zjistíte tyto průvodní jevy únavy materiálu, na kole dále
nejezděte!! Kontaktujte vašeho prodejce a poškozené díly nechte vyměnit!
Všechny cyklistické rámy, komponenty a ostatní části mají omezenou životnost, která
je dána použitým materiálem, konstrukcí, údržbou, intenzitou a způsobem používání.
Pokud je životnost komponentu překročena, komponent může náhle a katastrofálně
selhat, což může vést k vážnému zranění nebo smrti jezdce. Rýhy, praskliny a poškození
laku jsou známky únavy materiálu zpùsobené zátěží, indikují, že je již komponent na
konci své životnosti a je třeba jej vyměnit.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU JÍZDU
-

-

Vždy kontrolujte kolo před jízdou
Vždy používejte cyklistickou přilbu, která odpovídá schváleným bezpečnostním
normám.
Dávejte pozor na to, aby se části těla jezdce, oblečení, nebo jiné předměty nedostaly
do kontaktu s ostrými zuby převodníku, pohybujícím se řetězem, otáčejícími se pedály
nebo točícími se koly.
Vždy dbejte na to, aby jezdec na ručním kole měl nohy přivázané v opěrkách. Během
jízdy po nerovném povrchu dochází k nebezpečí, že nohy mohou z opěrek vyskočit a
může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
Jezdec musí být důkladně obeznámen s ovládáním kola.
Používejte zvýrazňovací prvky a dobře viditelné oblečení. Nezapomínejte na kolo
připevnit reflexní praporek.
Nebezpečí hrozí při rychlé jízdě do zatáček. Ruční kolo je tříkolové a odstředivá síla,
která vzniká při zatáčení může ve vyšších rychlostech způsobit převrácení kola, což
může vést k vážnému zranění nebo smrti. Doporučujeme se s kolem nejdříve seznámit
jízdou v nižší rychlosti.
Nezapomínejte, že na mokrém povrchu je brzdná dráha kola výrazně delší.

ÚDRŽBA

Nářadí potřebné pro základní údržbu:
-

Stranový klíč plochý 8, 10, 13 a 15 mm
Imbusový klíč 3 a 5 mm
Kombinované kleště
Šroubovák křížový
Souprava lepení
Pumpička

Kola
Demontáž předního kola
Uvolněte lanko čelisťové brzdy, nejprve brzdu uvolněte vymezovacím šroubkem.
Pokud rozevření čelistí nebude dostatečné, je nutné povolit šroub držící lanko. Poté
stranovými klíči vyšroubujte patici torpéda a následně uvolněte matky předního kola,
kolo přibližte co nevíce ke středu klik, uvolní se řetěz, který pomocí vyosení a
pootočením klik shodíte z předního tácu. Nyní vám nic nebrání k vyjmutí předního kola.
Montáž předního kola
Nasaďte osu kola do zářezů vidlice až na doraz, nasaďte řetěz pomocí otočením klik,
našroubujte, ale zcela nedotahujte jistící šroub ramena středového torpéda. Posuňte
přední kolo v zářezech vidle tak, aby se řetěz propnul, zkontrolujte, zda je kolo rovně
(není blíže k jedné ze stan vidle) a dotáhněte. Poté dotáhněte jistící šroub ramena
torpéda a nastavte čelisťovou brzdu.
Demontáž zadních kol
Kola jsou do rámu zasunuty prostřednictvím čepů, které jsou jištěny dvěma nezávislými
způsoby. Rychloupínací objímkou a závlačkou. Uvolněte objímku a vyjměte závlačku.
Kolo poklepáním vyjměte i s čepem. Pro výměnu plášťů není nutné zadní kola
demontovat.
Montáž zadních kol
Středy kol jsou připevněna na čep, najděte na čepu otvor, čep před nasazením umístěte
tak, aby otvor v čepu korespondoval s otvorem na závlačku v rámu. Zasuňte čepy do
rámu, zasuňte do otvorů čepy a poté přitlačte páčku rychloupínací objímky ke ose zadní
stavby rámu.

Brzdy
Základní seřízení brzd můžete provádět sami. Ruční kolo má dvě na sobě nezávislé
brzdy, které před každou jízdou zkontrolujte. Pokud obě brzdy správně nefungují,
mohou být poškozené, nebo opotřebované některé ze součástí. Na kole nejezděte!
-

Proč je potřeba kontrolovat a seřizovat brzdy?
Brzdové lanko se používáním vytahuje a tím dochází k oddálení brzdových špalíků od
ráfku kola. Pro dosažení optimálního brzdného účinku je proto nutné lanko dotáhnout
a brzdové špalíky seřídit do správné vzdálenosti vůči ráfku.
Brzdové špalíky se bržděním opotřebovávají. Opotřebované špalíky je nutné vyměnit.
Primární torpédová brzda musí mýt upevněné rameno středu předního kola upevněné
k rámu. Zkontrolujte, zda nedošlo k povolení šroubu, kterým je rameno připevněno
k rámu.
Rezervní – parkovací brzda
Brzdová páka musí být vždy pevně upevněna v poloze, kdy je snadno dosažitelná. Je-li
zcela stisknutá, nesmí se dotýkat řídítek. Pokud se dotýká, je třeba přitáhnout brzdové
lanko. Pro nastavení sklonu brzdové páky povolte vymezovací šroub, který zkrátí krok
páky. Pokud je již vymezovací šroub u konce svého závitu, je nutné lanko dotáhnout.
Doporučujeme seřízení lanka brzdy svěřit odbornému servisu.
Hlavní torpédová brzda
Systém torpédové brzdy se nachází ve středu předního kola. Pro správnou funkčnost
je nutné mít správně napnutý řetěz a k rámu upevněné rameno středu předního kola.
Pokud máte pocit, že brzda ztrácí na účinnosti, navštivte odborný servis, aby účinnost
zkontroloval.

Převodovka
Handbike je vybaven sedmi rychlostní převodovkou integrovanou do náboje předního
kola. Převodovka je bezúdržbová. Ovládá se otočnou rukojetí umístněnou v horní části
kola, mezi klikami. Indikace rychlostního stupně je označena číselně na ovladači řazení,
kdy číslo jedna označuje nejlehčí převod. Pro rychlejší jízdu otočte ovladačem na vyšší
číslo. Převod polohy otočného ovladače k převodovce zprostředkuje lanko.
Výměna lanka a seřízení převodovky
Výměnu lanka doporučujeme svěřit odbornému servisu. Pokud se však do výměny
pustíte sami, ovladač otočte na polohu 1, a ostrými kleštěmi zkraťte lanko ve
vzdálenost 10 cm od konce bowdenu a lanko upevněte do určeného pohyblivého
systému na převodovce. Ovladač pootočte na 4. rychlostní stupeň a zkontrolujte
značky na převodovce, zda jsou v zákrytu. Pokud nejsou v zákrytu, povolujte seřizovací
šroub lanka, dokud značky nebudou v zákrytu.

Řetěz
Řetěz patří mezi nejvíce namáhané a nejméně chráněné části kola. Proto je třeba
věnovat jeho údržbě zvýšenou pozornost. Řetěz udržujte čistý a namazaný. Před
každým namazáním je třeba řetěz pečlivě vyčistit. Používejte doporučené čistící a
mazací přípravky. Namáháním řetězu dojde časem k jeho vytažení a je třeba jej
vyměnit. Pokud jej nevyměníte včas, může dojít k poškození převodníků.
Pro kontrolu vytažení řetězu použijte kalibrovanou měrku nebo posuvné měřidlo. Při
použití posuvného měřidla na něm nastavte rozteč 132 mm. Vsuňte hroty měřidla mezi
články napnutého řetězu. Hroty roztáhněte, jak to řetěz dovolí, a odečtěte naměřenou
hodnotu. Nesmí být větší než 133 mm. Výměna řetězu se doporučuje již při hodnotě
132,8 mm. K výměně řetězu je potřeba speciální nářadí – nýtovač řetězu.
Výměnu řetězu doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Nepodceňujte preventivní prohlídky technického stavu ručního kola, pečlivě před každou
jízdou zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů a zkontrolujte brzdy. Zohledněte
nestandartní rozměry a konstrukci jízdního kola a dbejte aby během jízdy, nebo i při údržbě
nedošlo k zachycení. Nepodceňujte důležitost ochranných prvků, nejezděte bez přilby a dbejte
na to, aby bylo ruční kolo i jezdec dobře viditelní (reflexní, nebo výrazné oblečení a praporek
minimálně 1,5 m vysoký).
Našim cílem je váš zážitek z jízdy a bezpečný návrat.

Handbike vyrobil sociální podnik
Černí koně, z.s.
Cyrilovská 48
250 90 Jirny
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