PRIROČNIK ZA UPORABO

BIGFISH LINE

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNO! OPOZORILA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

Zelo pomembno je, da pred uporabo svojega zložljivega kolesa Bigfish skrbno preučite ta priročnik. Neupoštevanje napotkov v priročniku lahko privede do
hudih poškodb ali smrti. Vaša varnost je naša najvišja prioriteta, zato poskrbite, da boste pred uporabo zložljivega kolesa Bigfish navodila v celoti razumeli.

OPOZORILO

NE uporabljajte zložljivega kolesa
Bigfish, če ni v tehnično brezhibnem
stanju. Optimalno delovanje kolesa
je možno samo s pravilno uporabo in
vzdrževanjem.

POMEMBNO

Uporabnikova odgovornost je, da pred
prvo vožnjo prebere celoten priročnik
in skrbno sledi vsem navodilom za
sestavljanje in zlaganje kolesa. Vsi
zložljivi deli kolesa morajo biti pred
uporabo v sestavljenem oz. zloženem
položaju in pravilno pritrjeni v skladu z
navodili. Če kadarkoli niste prepričani,
kako kolo pravilno sestaviti ali zložiti,
nam pred uporabo pišite za pomoč
(info@bigfishbike.com) ali se obrnite na
vašega lokalnega prodajalca. Poskrbite
za to, da so vsi, ki jim posodite svoje
kolo, seznanjeni z njegovim delovanjem
ter s postopkom zlaganja in sestavljanja
kolesa. Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za materialno škodo ali
fizične poškodbe, nastale kot posledica
nepravilnega postopka zlaganja kolesa.

OPOZORILO

Vožnja s kolesom je lahko nevarna tudi
v optimalnih okoliščinah, zato za vašo
varnost priporočamo, da pri vožnji s
kolesom Bigfish nosite čelado, ki ustreza
vsem potrebnim varnostnim zahtevam.

OPOZORILO

Zložljivo kolo Bigfish je zasnovano in
namenjeno za mestno vožnjo oziroma
za vožnjo po gladkih površinah. Kolo
Bigfish NI zasnovano za izvajaje trikov
ali skokov, NI gorsko kolo in NI primerno
za vožnjo po neravnem terenu ali za
skakanje. Kolesa Bigfish NE uporabljajte
za strme spuste in na poteh, kjer kolo
nima popolnega stika s površino tal.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za poškodbe in/ali materialno škodo,
nastalo kot posledica nepravilne ali
ekstremne uporabe. Neupoštevanje
navodil za uporabo in nepravilno
vzdrževanje kolesa lahko privede do
poškodb in/ali materialne škode.

OPOZORILO

Tako kot vsa kolesa ima tudi zložljivo kolo
Bigfish sestavne dele, ki so podvrženi
visokim
obremenitvam
in
obrabi.
Različni materiali in sestavni se deli
lahko na obrabo in obremenitve odzivajo
na različne načine. Če je življenjska
doba posameznega sestavnega dela
presežena, lahko pride do nenadne
okvare
in
morebitne
poškodbe
uporabnika.
Kakršnekoli
razpoke,
praske ali spremembe barve na močno
obremenjenih delih kolesa so znak,
da je potrebno ustrezne sestavne dele
zamenjati.

Opomba: Ta priročnik ni zasnovan kot celovit priročnik za vzdrževanje in popravila. Za servis
in popravila se obrnite na vašega lokalnega prodajalca ali nam pišite na info@bigfishbike.com.
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OPOZORILO

Vaše zložljivo kolo mora pri uporabi
na javnih cestah v vsakih okoliščinah
(vključno s slabim vremenom in slabimi
svetlobnimi pogoji) ustrezati zahtevam
nacionalne
zakonodaje.
Mnoge
države zahtevajo uporabo posebnih
varnostnih pripomočkov oz. naprav. Vaša
odgovornost je, da se seznanite z zakoni
države, v kateri uporabljate kolo, in da
spoštujete ustrezno zakonodajo, vključno
z uporabo pravilne opreme za vas in vaše
kolo v skladu z zakonom.

OPOZORILO

Zložljivo kolo Bigfish NI namenjeno
otrokom do 12. leta starosti. Otroci,
starejši od 12 let, morajo kolo voziti pod
popolnim nadzorom staršev, skrbnikov
ali druge zakonsko odgovorne osebe.
Kot starš ali skrbnik ste odgovorni
za aktivnosti in za varnost svojih
mladoletnih otrok. Prepričajte se, da
je kolo ustrezno nastavljeno za otroka;
da je v dobrem stanju in pripravljeno
za varno uporabo; da tako vi kot vaš
otrok poznate in razumete navodila
glede varne uporabe kolesa Bigfish;
ter da tako vi kot vaš otrok poznate,
razumete in upoštevate lokalne prometne
predpise in zakone glede motornih vozil
in koles ter zdravorazumska načela
varnega in odgovornega kolesarjenja.
Preden svojemu otroku dovolite vožnjo s
kolesom Bigfish, morate kot starš skupaj
z njim prebrati ta priročnik ter preučiti
opozorila in postopke za uporabo in
zlaganje/sestavljanje
kolesa.
Kolo
Bigfish NI namenjeno prevozu otrok ali
namestitvi otroškega sedeža.

OPOZORILO

Lastnik kolesa je odgovoren za njegovo
redno vzdrževanje z namenom ohranjanja
kolesa v brezhibnem stanju. Pri slabo
vzdrževanem kolesu se lahko zlomi ali
pokvari katerikoli od njegovih sestavnih
delov, kar lahko privede do nesreče. Če
je zložljivo kolo poškodovano, se lahko
zmanjša vaš nadzor nad njim, zaradi
česar lahko padete. Pred vsako uporabo
kolo v celoti in temeljito preglejte. Če kolo
ne deluje pravilno, ga NE uporabljate.
V primeru, da niste prepričani o
združljivosti,
pravilni
namestitvi,
delovanju in vzdrževanju kateregakoli
sestavnega dela in/ali dodatka, lahko
to povzroči hude poškodbe ali smrt.
Okvirja ali sestavnih delov kolesa
Bigfish NE spreminjajte ali modificirajte.
Spremembe lahko povzročijo poškodbe,
ki lahko privedejo do okvare in nesreče.
Priporočamo
uporabo
originalnih
nadomestnih delov, saj lahko le ti
zagotovijo optimalno delovanje in
varnost pri uporabi. Zamenjava sestavnih
delov vašega kolesa s čimerkoli drugim
kot z originalnimi rezervnimi deli lahko
ogrozi vašo varnost in izniči garancijo.
Nezdružljivi in/ali nepravilno nameščeni
dodatki lahko negativno vplivajo na
delovanje kolesa in so lahko nevarni.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za materialno škodo ali poškodbe,
nastale kot posledica poškodovanega ali
modificiranega kolesa.
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Opozorilo
Besedilo, označeno s tem simbolom,
vsebuje pomembna varnostna opozorila.
Tem sporočilom posvetite posebno
pozornost. V primeru neupoštevanja teh
opozoril obstaja velika verjetnost za hudo
nesrečo, poškodbo ali okvaro vašega
kolesa.

Varna uporaba
Besedilo, označeno s tem simbolom,
vsebuje
pomembne
nasvete
za
zagotovitev varne uporabe kolesa.

Nasvet
Besedilo, označeno s tem simbolom,
vsebuje uporabne informacije, ki vam
bodo olajšale uporabo kolesa.

26
		

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje Studio Moderna SA (Bigfish), njegove podružnice, hčerinske družbe ali distributerji (prodajalci) kolesa Bigfish niso v nobenem primeru, vključno, a ne izključno, zaradi
malomarnosti, odgovorni za kakršnokoli posledično škodo, nastalo kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe predmetov, ki so opisani v tem priročniku, tudi v primeru, da
so bili obveščeni o možnosti takšne škode. Veljavna zakonodaja morda ne dopušča omejitve ali izključitve odgovornosti za posledično škodo. V tem primeru zgornje omejitve ali
izključitve odgovornosti za vas morda ne veljajo.
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DOBRODOŠLI

Zložljiva kolesa Bigfish smo zasnovali tako, da so preprosta za zlaganje, enostavna
za transport in izvrstna za vožnjo. Prepričani smo, da se boste strinjali, da je kolo
Bigfish vse to. A preden se odpravite na pot, imate še en zelo pomemben opravek …
prebrati morate ta priročnik.
Priročnik vsebuje vse potrebne informacije za varno uporabo in vzdrževanje vašega
novega kolesa Bigfish.
V priročniku naj bi bilo vse, kar morate vedeti, če pa imate kakršnakoli dodatna
vprašanja, nam pišite na info@bigfishbike.com, obiščite podstran s pogostimi
vprašanji na naši spletni strani www.bigfishbike.com ali se za pomoč obrnite na
vašega lokalnega prodajalca.
Priročnik vsebuje tudi osnovna navodila za redno vzdrževanje in manjše prilagoditve
vašega kolesa. S poznavanjem in upoštevanjem varnostnih napotkov in navodil za
vzdrževanje boste zmanjšali možnosti za poškodbe ali okvaro vašega kolesa.

PRIDRUŽITE SE NAM

Želimo vam srečno vožnjo in vas prosimo, da svoje izkušnje v besedi in sliki delite na
strani Facebook.com/bigfishbike.si.and pictures at Facebook.com/bigfishbike.si.

Youtube.com/user/bigfishbike

Lep pozdrav,
ekipa Bigfish

Naša kolesa neprestano nadgrajujemo in izboljšujemo, zato si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnologije.
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Facebook.com/bigfishbike
Flickr.com/photos/bigfishbike

Twitter.com/bigfishbike

SPOZNAJTE SVOJ BIGFISH
Seznanite se s sestavnimi deli svojega zložljivega kolesa Bigfish. Na ta način si boste olajšali njegovo uporabo, vzdrževanje
in odpravljanje težav.
A.

večnamenski nosilec krmila

B.

gumbi za sestavljanje in zlaganje krmila

C.

gumbi za sestavljanje in zlaganje sprednjega kolesa

D.

objemka za sedež

E.

okrogli varnostni zatič ‘Pull Release’

F.

pomožna kolesca/vodilo verige

5

A

G. napenjalnik verige

d
b

c
G

e
F
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PRVI KORAKI
Vaše novo zložljivo kolo Bigfish je
bilo pred dostavo vam ali vašemu
prodajalcu v celoti sestavljeno in
nastavljeno v tovarni.
Kolo previdno vzemite iz škatle, da
ne opraskate okvirja. Odstranite
zaščitno embalažo. Preglejte kolo
ter vse dodatke in sestavne dele
in se prepričajte, da ne manjka
nobena komponenta. Preden škatlo
odvržete, se prepričajte, da v njej ni
več nobenih delov. Preden začnete
uporabljati svoje novo kolo, si
vzemite si čas in skrbno preberite
priročnik za uporabo ter navodila za
sestavljanje in zlaganje kolesa.
PAKIRNI SEZNAM
V škatli boste našli:
Zložljivo kolo Bigfish, zloženo
Kolo je v celoti sestavljeno in
nastavljeno
Paket Bigfish, ki vsebuje:
• priročnik za uporabo,
• odsevnike.
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POSKRBITE ZA USTREZNE
NASTAVITVE KOLESA
Prepričajte se, da se na svojem
zložljivem kolesu počutite udobno.
Za varno in udobno vožnjo mora
biti med mednožjem kolesarja in
zgornjo cevjo okvirja najmanj 25−50
mm razdalje, kadar kolesar stoji
z okvirjem med nogami z obema
stopaloma v celoti na tleh. Dolžina
nog kolesarja ne sme biti manjša
kot 675 mm. Za maksimalno udobje
in učinkovitost pri vožnji si lahko
nastavite sedež po višini (stran 18).
Zložljivo kolo Bigfish je izdelano za
največjo skupno težo kolesarja in
prtljage 100 kg.
Pomembno je, da se pred prvo
uporabo
poučite
o
celotnem
postopku sestavljanja in zlaganja
kolesa.
Da
boste
postopek
sestavljanja in zlaganja popolnoma
obvladali,
natančno
sledite
navodilom na naslednjih straneh.

PREGLED IN PRILAGODITVE KOLESA
Da se prepričate o varnosti in brezhibnem stanju
kolesa Bigfish, pred vsako uporabo preverite
mehanizem za sestavljanje in zlaganje kolesa,
zavore, prestave, kolesa in pnevmatike, krmilni
sistem, verigo, vilice, okvir in druge sestavne
dele kolesa. Če kolo ne deluje pravilno, se
obrnite na vašega prodajalca ali nam pišite na
info@bigfishbike.com.
Priporočamo, da po kratkem uvodnem
obdobju uporabe (po 4−8 tednih oziroma
po prevoženih 100 kilometrih) kolo pripeljete
na servis. Redni pregledi vašega kolesa
zagotavljajo zanesljivo delovanje in užitek v
vožnji.
Ta priročnik NI zasnovan kot celovit priročnik
za vzdrževanje in popravila. V primeru
manjših težav za popravilo sledite nasvetom
za nastavitve v poglavju Pomembna
opozorila. Če imate težave z nastavitvami
ali če imate kakršnakoli vprašanja glede
nastavitev ali popravil, kolo odpeljite k
vašemu prodajalcu ali nam pišite neposredno
na info@bigfishbike.com.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE IN ZLAGANJE KOLESA
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Vaše zložljivo kolo Bigfish je opremljeno s tehnologijo SFT (Smart Folding Technology), edinstvenim patentiranim sistemom
za zlaganje krmila, sprednjega kolesa in zadnjega kolesa. Da boste postopek sestavljanja in zlaganja popolnoma obvladali,
natančno sledite navodilom na naslednjih straneh.
Pred vašo prvo vožnjo je nujno, da preverite delovanje tehnologije SFT. Postopek preverjanja je potrebno preveriti pred
vsako naslednjo vožnjo.
Sistem SFT deluje s preprostim pritiskanjem in vlečenjem gumbov. Postopek sestavljanja in zlaganja kolesa lahko poteka v
poljubnem vrstnem redu.

Nepravilna sestavitev ali uporaba
kolesa Bigfish lahko privede do
nenadne zložitve kolesa med vožnjo,
kar lahko povzroči hude poškodbe
ali smrt in/ali okvaro kolesa. Pazljivo
preberite in upoštevajte ta navodila,
da se boste v celoti podučili o
postopku sestavljanja in zlaganja
kolesa in s tem zmanjšali možnosti
za poškodbe ali smrt. Proizvajalec
ne
prevzema
odgovornosti
za
kakršnokoli materialno škodo in/ali
poškodbe, nastale zaradi nepravilno
sestavljenega ali zloženega kolesa.
Nikoli ne poskušajte voziti kolesa
Bigfish brez pravilno sestavljenih
delov sistema SFT.
Nikoli ne poskušajte nositi ali kako
drugače prestavljati kolesa Bigfish
brez pravilno zloženih delov sistema
SFT.
FOLDING BIKE
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NEVARNI DELI
Pri zložljivem kolesu Bigfish obstaja nevarnost poškodbe prstov. Zato vas prosimo, da pazljivo preberete navodila in
da ste pozorni na dele kolesa, ki so na spodnji sliki označeni z znakom za previdnost.
Pri sestavljanju in zlaganju kolesa držite prste stran od nevarnih delov kolesa.
1. ZGLOB SPREDNJIH VILIC
2. ZADNJE VILICE

1

2
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NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
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Spodaj so navedeni koraki za pravilno sestavitev kolesa Bigfish. Vrstni red korakov ni pomemben. Postavite se na levo stran kolesa na ravno
površino.
NASVET: Preden začnete sestavljati kolo, pedala postavite v vodoraven položaj z levim pedalom naprej.

KRMILO
A: Pritisnite na gumb na krmilni ročki in krmilo prestavite v sestavljeni položaj. Postopek ponovite na drugi krmilni ročki. B: Gumb MORA
skočiti nazaj v svoj prvotni položaj (vidna zelena oznaka). C: Z nosilcem krmila pritrdite skupaj krmilni ročki (izognite se jeklenim pletenicam).
Varna uporaba: Prepričajte se, da je zelena oznaka na obeh gumbih krmilnih ročk vidna. Prepričajte se, da je nosilec krmila pravilno
pritrjen.
Če zelena varnostna oznaka na gumbih ni vidna, poskusite ponovno, tako da gumba skočita nazaj v svoj prvotni položaj in zelena oznaka postane vidna.
Če težave ne morete odpraviti ali če je nosilec krmila na kakršenkoli način pokvarjen ali poškodovan, kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k
vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite na at info@bigfishbike.com.

A

b
2

c
1

zelena oznaka je vidna
na obeh gumbih

1

2
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NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
SPREDNJE KOLO
A: Hkrati pritisnite oba gumba na sprednjih vilicah in premaknite kolo navzven v položaj za vožnjo. B: Gumba MORATA skočiti nazaj v svoj
prvotni položaj (vidna zelena varnostna oznaka).
Varna uporaba: Prepričajte se, da je zelena oznaka na obeh gumbih krmilnih ročk vidna.
Če zelena varnostna oznaka na gumbih ni vidna, poskusite ponovno, tako da gumba skočita nazaj v svoj prvotni položaj in zelena oznaka postane vidna.
Če težave ne morete odpraviti, kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite na info@bigfishbike.com.

A

b
1
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2

zelena oznaka je vidna
na obeh gumbih
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ZADNJE KOLO
A: S palcem in kazalcem leve roke primite zadnjo stran blatnika na zadnjem kolesu in kolo rahlo povlecite proti sedežni cevi. Nato z desno roko
izvlecite okrogli varnostni zatič ‘Pull Release’, da sprostite zadnje kolo. Spustite varnostni zatič ‘Pull Release’. B: Primite sedežno cev in okvir
kolesa povlecite navzgor, da se zaskoči na svoje mesto. Varnostni zatič ‘Pull Release’ mora skočiti nazaj v svoj prvotni položaj.
Varna uporaba: Prepričajte se, da je rdeči kvadratek na okroglem varnostnem zatiču ‘Pull Release’ v celoti skrit.
Če je pri sestavljenem ali zloženem kolesu viden še tako majhen del rdečega kvadratka na okroglem varnostnem zatiču ‘Pull Release’, kolo NI pravilno
sestavljeno oz. zloženo. V tem primeru poskusite ponovno, da se varnostni zatič ‘Pull Release’ vrne nazaj v svoj prvotni položaj in da je rdeči kvadratek v
celoti skrit. Če težave ne morete odpraviti, kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite na
info@bigfishbike.com.
Med sestavljanjem zadnjega kolesa NE imejte prstov v nevarnem delu pod okroglim varnostnim zatičem ‘Pull Release’! To lahko povzroči resne poškodbe.

A

B

rdeči kvadratek na
okroglem varnostnem
zatiču ‘Pull Release’
je v celoti skrit

3

1

rdeči kvadratek

2
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NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
SEDEŽ IN PEDALA
A: Odprite ročico sedežne objemke, nastavite sedež na želeno višino (sedeža NE dvigajte nad oznako za maksimalno visok položaj!) in ga
trdno pričvrstite.
B: Sestavite pedala tako, da jih povlečete v položaj za vožnjo.
Varna uporaba: Prepričajte se, da je sedežna objemka pravilno zaprta.
Če je ročica sedežne objemke poškodovana ali ni pravilno zaprta, kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam
pišite na info@bigfishbike.com.

Vaše zložljivo kolo Bigfish je sedaj v celoti sestavljeno in pripravljeno na uporabo.
NASVET: Kolo lahko sestavite v poljubnem vrstnem redu.

A

b

1
1
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NAVODILA ZA ZLAGANJE
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Spodaj so navedeni koraki za pravilno zložitev kolesa Bigfish. Vrstni red korakov ni pomemben. Postavite se na levo stran kolesa na ravno
površino.
NASVET: Preden začnete sestavljati kolo, pedala postavite v vodoraven položaj z levim pedalom naprej.

PEDALA IN SEDEŽ
A: Zložite pedala. B: Sprostite sedežno objemko, sedež potisnite navzdol in ga pričvrstite z ročico sedežne objemke.

A

b

1

2
1

2

3
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NAVODILA ZA ZLAGANJE
ZADNJE KOLO
Kolo postavite v položaj za vožnjo. A: Rahlo dvignite sedežno cev in z desno roko izvlecite okrogli varnostni zatič ‘Pull Release’. Kolo se postavi
na pomožna kolesca. Sprostite okrogli varnostni zatič ‘Pull Release’. B: Dvignite zadnje kolo proti sedežni cevi in ga pritrdite na svoje mesto.
Okrogli zatič MORA skočiti nazaj v svoj prvotni položaj.
Varna uporaba: Prepričajte se, da je rdeči kvadratek na okroglem varnostnem zatiču ‘Pull Release’ v celoti skrit.

rdeči kvadratek

A
1

FOLDING BIKE

2

b
rdeči kvadratek na
okroglem varnostnem
zatiču ‘Pull Release’
je v celoti skrit

NAVODILA ZA ZLAGANJE
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SPREDNJE KOLO
A: Hkrati pritisnite oba gumba na sprednjih vilicah in premaknite kolo navznoter proti okvirju. B: Gumba MORATA skočiti nazaj v svoj prvotni
položaj (zelena varnostna oznaka mora biti vidna).
Varna uporaba: Prepričajte se, da je zelena oznaka na obeh gumbih vidna.

Če zelena varnostna oznaka na gumbih ni vidna, poskusite ponovno, tako da gumba skočita nazaj v svoj prvotni položaj. Če težave ne morete odpraviti,
kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite nat info@bigfishbike.com.

A

b
1
zelena oznaka je vidna
na obeh gumbih

2
FOLDING BIKE
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NAVODILA ZA ZLAGANJE
KRMILO
A: Nosilec krmila ‘Press and Pull’ istočasno pritisnite na zgornji in spodnji strani ter ga povlecite ven, da ga odprete. B: Nato pritisnite gumb
na krmilni ročki in krmilo zložite v okvir. Postopek ponovite z drugo krmilno ročko. C: Krmilo je pravilno zloženo, če gumba skočita nazaj v svoj
prvotni položaj (zelena varnostna oznaka mora biti vidna).
Varna uporaba: Prepričajte se, da je zelena oznaka na obeh gumbih vidna.
Če zelena varnostna oznaka na gumbih ni vidna, poskusite ponovno, tako da gumba skočita nazaj v svoj prvotni položaj. Če težave ne morete odpraviti,
kolesa NE uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite na info@bigfishbike.com.

b

A

C

1
2
1

2

FOLDING BIKE

zelena oznaka je vidna
na obeh gumbih

NAVODILA ZA ZLAGANJE

17

Vaše kolo je sedaj v celoti zloženo in pripravljeno za shranjevanje ali prevoz. Nasvete za shranjevanje in prevoz si lahko ogledate na
straneh 23 in 24.
NASVET: Kolo lahko zložite v poljubnem vrstnem redu.

FOLDING BIKE
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POMEMBNA OPOZORILA
SEDEŽ
VIŠINA

Za optimalno vožnjo višino sedeža
prilagodite svoji višini. Za najudobnejši
položaj med vožnjo in optimalno
učinkovitost poganjanja pedal mora
biti višina sedeža nastavljena glede
na dolžino kolesarjevih nog. Ustrezna
višina sedeža ne bi smela povzročati
obremenitve nog zaradi prekomernega
iztegovanja, boki pa se med kolesarjenjem ne bi smeli zibati iz ene strani na
drugo. Medtem ko sedite na kolesu, ki
ima eno pedalo na najnižji točki, na to
pedalo postavite peto noge. Pri pravi
višini sedeža bo v tej poziciji koleno
rahlo pokrčeno.

Če sedežna opora iz okvirja kolesa sega preko
oznake ‘minimum insertion’, se sedežna
opora lahko zlomi. Kolesarjenje s previsoko
nastavljenim sedežem je nevarno – povzroči
lahko poškodbo in/ali okvaro kolesa ali pa
nestabilen položaj vožnje in s tem nesrečo.
Pri vožnji z neustrezno vpeto sedežno oporo
se lahko sedež premika ali vrti, zaradi česar
lahko izgubite nadzor nad kolesom in padete.
Zato poskrbite, da boste znali sedežno oporo
pravilno vpeti.

Če je sedežna objemka zlomljena ali
na kakršenkoli način poškodovana,
kolo ni varno za uporabo. Odpeljite
ga v popravilo k vašemu lokalnemu
prodajalcu
ali
nam
pišite
na
info@bigfishbike.com. Pred vožnjo
se prepričajte, da je ročica sedežne
objemke pravilno zaprta. Nezadostno
zaprta ročica sedežne objemke lahko
povzroči izgubo nadzora in padec.

NAKLON

Naklon vašega sedeža naj bi bil
vodoraven, a se boste morda želeli
poigrati z nastavitvami. Za nastavitev
naklona sedeža uporabite Imbus ključ
velikosti 6 ali kolo odpeljite k vašemu
prodajalcu, da vam ga pravilno nastavi.
Po vsaki nastavitvi naklona sedeža
se prepričajte, da je mehanizem za
nastavitev ustrezno privijačen, da se
izognete nenadnemu nagibu sedeža.
Pravilna namestitev naklona sedeža je
v veliki meri odvisna od vaših osebnih
preferenc.

Sedeža v nobenem primeru ne nastavite
nad najvišji dovoljen položaj, označen
na sedežni opori.
Če sedeža ne morete nastaviti dovolj
visoko, ne da bi presegli maksimalno
dovoljeno višino, si morate kupiti daljšo
sedežno oporo (premer sedežne opore
naj bo 27,2 mm).

- nastavitev višine sedeža FOLDING BIKE

Poučite se o pravilni metodi fiksiranja
sedežne opore z ročico sedežne
objemke. Pred vsako vožnjo s kolesom
Bigfish preverite, če je sedežna opora
trdno fiksirana.

NE nanašajte masti na sedežno oporo, ker je
podložka sedežne opore plastična.

POMEMBNA OPOZORILA
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ZAVORE
Z levo zavorno ročico upravljate
sprednje zavore, z desno zavorno
ročico pa zadnje zavore.
OPOMBA: Če ste kolo kupili v
Združenem kraljestvu, na Japonskem
ali v Avstraliji, so vaše zavore lahko
nameščene obratno. Z desno zavorno
ročico upravljate sprednje zavore, z levo
zavorno ročico pa zadnje zavore. Vse
zavore morajo biti nameščene v skladu
z lokalnimi predpisi.

Bodite pozorni na to, da hkrati uporabljate
sprednje in zadnje zavore in se izogibajte
samostojnemu blokiranju sprednjega kolesa,
saj lahko to povzroči izgubo nadzora nad
krmiljenjem in padec. Vaša zavorna pot se bo
v mokrem vremenu podaljšala.

Preverite delovanje zavor: Pritisnite
na vsako od zavornih ročic in se
prepričajte, da pride do blokade koles
in da zavorne obloge dovolj močno
stisnejo obroč, da se kolo ustavi. Zavore
obloge morajo biti nastavljene tako, da
so 1−2 mm oddaljene od obroča, kadar
so zavorne ročice sproščene. Zavorne
obloge morajo biti centrirane na obroč.

NE uporabljajte kolesa Bigfish, če zavore ne
delujejo pravilno. Za preizkus zavor pritisnite
zavorne ročice medtem ko poskušate
potiskati kolo in se prepričajte, da zavore kolo
ustavijo.

Preglejte,
če
so
pnevmatike
poškodovane ali če imajo obrabljene
dele. Prepričajte se, da so obroči čisti.
Za čiščenje obročev uporabite vlažno
krpo. Za redne preglede obročev
odpeljite kolo k vašemu lokalnemu
prodajalcu.

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
Pri popolnoma napolnjenih pnevmatikah
je udobje med vožnjo večje, obraba
pnevmatik počasnejša in možnost za to,
da pnevmatike počijo, manjša. Zračni
tlak v pnevmatikah med daljšimi obdobji
neuporabe pada. Če kolo dlje časa stoji
na praznih pnevmatikah, se lahko te
poškodujejo.
Redno preverjajte tlak v pnevmatikah
in jih po potrebi dodatno napolnite
z zrakom. Za polnjenje pnevmatik
uporabite tlačilko, ki je primerna za
ventil Schrader (ventil za avtomobilske
pnevmatike). Vsaj enkrat mesečno
preverite, da je zračni tlak v pnevmatikah
pravilen (2,4−3,1 bara oz. 35−45 PSI).

Obroči in zavorne obloge v nobenem primeru
ne smejo priti v stik z mazivi ali mastnimi
snovmi. Prepričajte se, da na kolesih ni
nezadostno pritrjenih ali poškodovanih
naper. Če odkrijete nezadostno pritrjene
ali poškodovane napere, kolesa Bigfish
ne uporabljajte. Odpeljite ga v popravilo k
vašemu lokalnemu prodajalcu ali nam pišite
na info@bigfishbike.com.

Priporočljivo je, da sestavne dele, ki so
izpostavljeni visokemu trenju (zavorne
obloge, pnevmatike), redno menjate.

Kolo uporabljajte le takrat, ko je zračni
tlak v pnevmatikah pravilen in ob zadostni
globini profila pnevmatik. Vožnja s premalo
napolnjenimi pnevmatikami in/ali vožnja čez
robnike, ostre prepreke ipd. lahko poškoduje
pnevmatike in obroče.
FOLDING BIKE
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POMEMBNA OPOZORILA
LUČI IN ODSEVNIKI
Vašemu zložljivemu kolesu Bigfish so
priloženi sprednji in zadnji odsevniki ter
odsevniki za kolesa.
Uporabljajte sprednje in zadnje luči na
kolesu ter odsevnike, še posebej pri
vožnji v slabih svetlobnih pogojih in v
oblačnem vremenu.
Odsevniki za kolo so zasnovani tako,
da prestrezajo in odbijajo svetlobo avtomobilskih žarometov in uličnih svetilk,
tako da vas lahko drugi udeleženci
v prometu vidijo in prepoznajo kot
premikajočega se kolesarja. Odsevniki
so pomemben, zakonsko predpisan
varnostni pripomoček, zato morajo biti
vedno dobro pritrjeni in v brezhibnem
stanju.
V rednih časovnih presledkih preverjajte
vse odsevnike, nosilce in opremo za
nameščanje. Če najdete kakršnekoli
znake poškodb ali obrabe, jih takoj
zamenjajte. Redno preverjajte, če so
odsevniki čisti in zanesljivo nameščeni
v pravilnem položaju.
Priporočamo, da imate na svojem
kolesu vedno nameščene luči. Vožnja
brez luči v slabih svetlobnih pogojih je
nevarna in zakonsko prepovedana.

NAMESTITEV ODSEVNIKOV

Prozorni sprednji odsevnik namestite na
os krmila ali na krmilo (A) tako, da bo
vzporedno s tlemi in obrnjen naravnost
naprej. To bo nasproti vozečim voznikom
omogočilo, da vas vidijo.

NE odstranjujte odsevnikov ali nosilcev odsevnikov s kolesa.
Odsevniki so sestavni del varnostnega sistema kolesa. Če
jih odstranite, vas bodo drugi udeleženci v prometu slabše
videli. Trk z drugimi vozili lahko povzroči resne poškodbe ali
smrt.

Rdeči zadnji odsevnik namestite
na sedežno oporo (B) tako, da bo
vzporedno s tlemi in obrnjen naravnost
nazaj. To bo voznikom, ki se vam
približujejo od zadaj, omogočilo, da vas
vidijo.

Odsevniki NISO nadomestilo za luči. Vožnja v slabih
svetlobnih pogojih (ponoči, v mraku, v oblačnem vremenu
ipd.) brez ustreznega sistema razsvetljave na kolesu in brez
odsevnikov je nevarna, pogosto nezakonita in lahko povzroči
resne poškodbe in/ali smrt. Če se odločite za vožnjo v slabih
svetlobnih pogojih, se prepričajte, da vaše kolo in oprema
ustreza vsem lokalnim predpisom glede nočne vožnje.

Odsevnika za kolesa namestite na
sprednje in zadnje kolo (C). Vsak
odsevnik namestite med dve naperi.
Odsevniki na pedalih so že nameščeni
(D).
Če niste prepričani, kako pravilno
namestiti odsevnike na kolo, se
za nasvete obrnite na poklicnega
serviserja. Preverite, če so odsevniki
zanesljivo nameščeni na kolo.
Prepričajte se, da luči, ki jih uporabljate,
delujejo pravilno in da so baterije
napolnjene.

a
b
a

c

c

d
FOLDING BIKE
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zmanjša. To lahko popravite tako, da
rumeno oznako (1) centrirate med dve
sosednji navpični črtici.

NOTRANJE PRESTAVNO PESTO

Zložljiva kolesa Bigfish imajo notranje
prestave. S takšnimi kolesi med
prestavljanjem ni priporočljivo poganjati
pedal. Prestavljate pa lahko medtem ko
je kolo na mestu ali pa v teku. Na vrtljivi
prestavni ročici so označene številke od
številke 1 navzgor. ‘1’ pomeni najnižjo
prestavo (za počasnejšo vožnjo, vožnjo
v klanec navzgor in za lažje poganjanje
pedal). Navzgor in navzdol lahko
prestavljate z vrtenjem notranjega dela
ročaja na kolesu.

PRILAGAJANJE PRESTAV

Med normalno uporabo prestav se lahko
zgodi, da se natančnost prestavljanja

Vrtljivo
prestavno
ročico
najprej
prestavite v 2. prestavo. Če rumena
oznaka ni na sredini med dvema
navpičnima črticama, popustite vijak
(2) z viličastim ključem velikosti 10 in ga
nastavite s pomočjo ročnega vijaka (3).
Nazadnje obrnite vijak v smeri urnega
kazalca, dokler rumena oznaka ni zopet
na sredini med obema navpičnima
črticama.

AVTOMATSKO NOTRANJE
PRESTAVNO PESTO

Vaše zložljivo kolo Bigfish ima lahko
avtomatsko notranje prestavno pesto.
V tem primeru prilagajanje prestav ni
potrebno.

3
2

Set

(ZA MODELE KOLES Z VEČ
PRESTAVAMI)

Set

Set
Set

1
Set

- prilagajanje prestav -

Set

VERIGA
Veriga kolesa mora biti nameščena
dovolj tesno, da se med uporabo
ne sname. Napenjalnik verige med
postopkom zlaganja kolesa verigo drži
napeto.

NASTAVLJANJE VERIGE
(ZA MODELE KOLES S FIKSNIM PRESTAVNIM
RAZMERJEM IN ZA MODELE KOLES Z
NOTRANJIMI PRESTAVAMI)

Kolo obrnite na glavo. Praviloma bi se
morala veriga na sredini med sprednjim
in zadnjim zobnikom premikati približno
12 mm navzgor in navzdol. Verigo na
sredini premaknite gor in dol ter bodite
pozorni na dolžino premika.
Če je premik krajši ali daljši od približno
12 mm, verigo prilagodite. Odvijte matice
na zadnji osi in kolo premaknite naprej
(za manj napeto verigo) oziroma nazaj
(za bolj napeto verigo). Ko nastavite
pravilno napetost verige, poženite
pedala in preverite, če med vrtenjem
pedal opazite kakršnakoli premalo ali
preveč napeta mesta. Če je potrebno,
ponovno nastavite verigo tako, da se bo
na najtesnejšem mestu veriga premikala
samo za 6 mm. Nazadnje matice na
zadnji osi privijte nazaj. Prepričajte
se, da je veriga pravilno nameščena
(napenjalnik in vodilo verige morata
verigo med zlaganjem držati napeto).
FOLDING BIKE
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POMEMBNA OPOZORILA
KRMILO

NADOMESTNI DELI

VIŠINA

Številni deli vašega zložljivega kolesa
Bigfish, kot so okvir, vilice, krmilo, os
krmila, sedežna opora, ročice, pedala,
obroči, veriga, zavorne ročice, jeklene
pletenice zavor ipd., so nepogrešljivi
za varnost. Za takšne dele kolesa
priporočamo le originalne nadomestne
dele, saj lahko le ti zagotovijo optimalno
delovanje in varnost med vožnjo. Če
niste prepričani, kakšno velikost ali tip
nadomestnega dela potrebujete, se za
pomoč obrnite na vašega lokalnega
prodajalca ali nam pišite na
info@bigfishbike.com.

Višina krmila je nastavljena v optimalen
položaj za večino ljudi. Višine krmila se
ne da prilagajati.

NAKLON

Zaradi specifike zložljivih krmilnih ročk
spreminjanje in prilagajanje naklona
krmila ni možno.

Nikoli ne uporabljajte kolesa, če je os krmila
dvignjena nad oznako za maksimalno
dovoljeno višino.

KRMILJENJE

Prepričajte se, da sta krmilo in os krmila
pravilno nastavljena in pričvrščena,
in da je možno normalno krmiljenje.
Prepričajte se, da sta krmilni ročki v
ustreznem položaju glede na vilice in
glede na smer vožnje. Preverite, če je
mehanizem za zaklepanje krmilnega
ležaja pravilno nastavljen in pričvrščen.

FOLDING BIKE

NASVETI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
VZDRŽEVANJE

Da bo vaše zložljivo kolo Bigfish v
dobrem stanju še leta po nakupu,
upoštevajte spodnje napotke. Najboljši
način za zaščito vašega kolesa pred
obrabo je redno čiščenje in vzdrževanje.

Kolesa Bigfish NE perite z visokotlačnimi
vodnimi čistilniki. Kolesa NE čistite s parnimi
čistilniki.

Kolo očistite z vlažno krpo, namočeno
v blago mešanico vode in detergenta.
Obrišite ga s suho krpo. Za čiščenje
plastičnih delov in gumijastih pnevmatik
uporabite milo in vodo.
Redno čiščenje in vzdrževanje je še
posebej pomembno, kadar kolo Bigfish
uporabljate pozimi ali na območju z
ekstremno visoko vsebnostjo soli v
zraku. Sol in umazanija lahko prideta
v ležaje ter napadeta lak in površino
vijakov.
Pri vožnji na obalnih območjih je
vaše kolo izpostavljeno soli, ki je zelo
korozivna. Svoje kolo redno čistite, vse
nelakirane dele pa namažite ali napršite
s sredstvom proti rjavenju.
Prepričajte se, da so obroči suhi in da
je učinkovitost zaviranja nezmanjšana.

Po izpostavljenosti dežju svoje kolo
posušite in ga namažite ali napršite s
sredstvom proti rjavenju.
Če je lak spraskan ali oluščen do kovine,
za preprečevanje rjavenja uporabite
korektor laka.

MAZANJE

Mazanje sestavnih delov je nujno za
delovanje in optimalno življenjsko
dobo vašega zložljivega kolesa ter
za preprečevanje rjavenja. Za jeklene
pletenice in dele pogonskega sklopa
uporabljajte
vazelinsko
olje.
Za
mazanje verige je priporočljivo uporabiti
posebno, temu namenjeno vrsto olja.
Če je bilo kolo izpostavljeno vodi ali
pesku, v vsakem primeru pa vsaj na
vsakih 100 prevoženih kilometrov, kolo
obrišite do čistega in rahlo namažite
verigo s suhim mazivom ali z mazivom za
verige na sintetični osnovi. Pomembno
je, da odvečno olje obrišete. Po vsakem
čiščenju namažite zavore. Nanesite
kapljico olja na konec jeklene pletenice
na zavornih čeljustih in obrišite odvečno
olje.
Takoj po pranju kolesa posušite in
naoljite dele pogonskega sklopa, verigo
in tečaje zavor.
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NE nanašajte masti na sedežno oporo, ker je
podložka sedežne opore plastična. NE mažite
gumbov in okroglega varnostnega zatiča ‘Pull
Release’.

SHRANJEVANJE

Zložljivo kolo Bigfish imejte shranjeno
pod streho v suhem prostoru, stran od
sonca in vremenskih vplivov. Izogibajte
se temu, da ga puščate na dežju ali da
ga izpostavljate korozivnim snovem.
Preden kolo pospravite za daljši čas,
ga dobro očistite. Spustite zračni
tlak v pnevmatikah na polovico in
kolo obesite tako, da se ne dotika tal.
Prosimo upoštevajte, da vaša garancija
ne krije površinskega rjavenja, korozije,
poškodb na laku in kraje.

REZERVNI DELI

Priporočamo, da uporabljate samo
ustrezne rezervne dele (pnevmatike,
cevi, torni sestavni deli zavor …). Če
niste prepričani, kakšno velikost ali tip
nadomestnega dela potrebujete, se za
pomoč obrnite na vašega lokalnega
prodajalca ali nam pišite na
info@bigfishbike.com.

FOLDING BIKE

24

TRANSPORT KOLESA
VLEKA ALI POTISK PO ZADNJEM
KOLESU

Da bi bilo vaše zložljivo kolo Bigfish v
zloženem stanju čim bolj mobilno, smo
ga oblikovali tako, da ga lahko med hojo
vlečete za seboj po zadnjem kolesu.
Nekateri ga raje potiskajo pred seboj v
pokončnem položaju, drugi vlečejo za
seboj kot voziček. Poskusite in videli
boste, kaj vam najbolj odgovarja.

PRENAŠANJE

Prenašanje zložljivega kolesa Bigfish
je pri kratkih do srednjih razdaljah zelo
enostavno. Kmalu boste našli način
prenašanja, ki vam najbolj odgovarja
.

POKRIVALO

Kolo Bigfish ima trpežno pokrivalo
(na voljo posebej), ki kolo ščiti pred
umazanijo in je enostavno za prenašanje
in shranjevanje. Nekatera prevozna
podjetja zahtevajo, da je kolo pokrito,
in pokrivalo je zelo preprost način za to.
Hitro se zloži v kompaktno torbico, ki se
lahko s sprimnim trakom (ježkom) pritrdi
na sedež kolesa.
NASVET: Obiščite našo spletno
stran www.bigfishbike.com za
ostale dodatke.

- vleka po zadnjem kolesu -

FOLDING BIKE

VREDNOSTI NAVORA
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Vrednosti navora so standardne mere za določanje stopnje privitja posameznega vijaka. Če so vrednosti navora podane, morate za privitje
vijaka z ustreznim navorom uporabiti momentni ključ.

Vijak opore krmila
12−14 Nm

Vijak sedežnega
ogrodja 8−10 Nm

Pivot vijak sprednjih
vilic 8−12 Nm

Pedala/ročica
37−42 Nm

Pivot vijak zadnjih
vilic 19−22 Nm

FOLDING BIKE
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POTRDILO O NAKUPU
Izpolnite takoj po nakupu in shranite kot potrdilo o nakupu.

PROSIMO, SHRANITE RAČUN KOT DOKAZILO O NAKUPU IN ZA MOREBITNE GARANCIJSKE ZAHTEVKE.
IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
DATUM NAKUPA:
KRAJ NAKUPA:
MODEL KOLESA:
BARVA:
SERIJSKA ŠTEVILKA:
prostor za vaš račun

Vaše zložljivo kolo Bigfish ima svojo
lastno edinstveno serijsko številko.
Vtisnjena je na okvir pod osjo gonilke.
Prepišite serijsko številko za primer, da
kolo izgubite ali vam ga ukradejo.

FOLDING BIKE

- lokacija serijske številke -
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KONTAKTIRAJTE NAS

PRIDRUŽITE SE NAM

www.bigﬁshbike.com

Facebook www.facebook.com/bigﬁshbike

info@bigﬁshbike.com

Flickr www.ﬂickr.com/photos/bigﬁshbike

Studio Moderna SA
Via Ferruccio Pelli 13

YouTube www.youtube.com/user/bigﬁshbike
Twitter www.twitter.com/bigﬁshbike

6900 Lugano
Switzerland

Za več informacij o kolesih Bigﬁsh obiščite našo spletno
stran, prenesite naš razširjeni katalog in preverite našo
ostalo ponudbo.

