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!
Vaše jízdní kolo a tento návod k použití odpovídají požadavkům normy EN ISO 4210-2.
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POPIS KOMPONENT

1 Rám:
 a horní rámová trubka
 b dolní rámová trubka
 c sedlová trubka
 d řetězová vzpěra zadní stavby
 e sedlová vzpěra zadní stavby
 
2 sedlo
3 sedlovka
4 sedlová objímka
5 zadní brzdový kotouč
6 kazeta pastorků
7 zadní měnič
8 řetěz
9 převodník
10 kliková souprava
11 pedál

12 představec
13 řídítka
14 ovládací páka brzdy
15 řadicí páčka
16 hlavové složení

17  Odpružená vidlice:
 I korunka
 II vnitřní noha
 III vnější noha
 IV patka

18 přední brzda
19 brzdový kotouč

 Kolo:
20 rychloupínák/výsuvný čep
21 ráfek
22 paprsek
23 plášť
24 náboj
25 ventilek

Tento symbol znamená možnost ohrožení 
Vašeho zdraví a života, nebudete-li postu-

povat podle pokynů resp. neučiníte-li odpovídající 
preventivní bezpečnostní opatření.

i Tento symbol informuje a zacházení s pro-
duktem nebo dotyčnou částí návodu k po-

užití, na niž má být zejména upozorněno.

! Tento symbol varuje před chybným chová-
ním, které má za následek věcné škody a 

škody na životním prostředí.

Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé 
popsány, když budou zobrazeny tyto symboly! 

UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLŮM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST:
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V této příručce je obsáhle popsána celá řada prací 
týkajících se údržby a oprav. Budete-li je provádět 
spolu s Vaším dítětem, musíte mít vždy na mysli, 
že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto 
dětského horského kola Canyon a nejsou uplatnitelné 
pro jiná kola. 

Kvůli celé řadě provedení a změnám modelu může 
dojít k tomu, že popsané práce nejsou úplně kom-
pletní. Mějte proto bezpodmínečně na zřeteli návody 
našich dodavatelů komponent, které jsou přiloženy v 
BikeGuardu.

Nezapomeňte, že mohou vysvětlivky a tipy na zákla-
dě různých vlivů, jako např. zkušeností a řemeslnické 
dovednosti provádějící osoby či použitého nářadí vy-
žadovat doplňky a tudíž přídavné (speciální) nářadí 
nebo nepopsaná opatření.

Na naší internetové stránce www.canyon.com najde-
te navíc četné servisní filmy, které Vás v souvislosti 
s menšími opravami či údržbami při práci podporují.
V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti se nepřeceňujte. 
Nejste-li si naprosto jisti nebo máte-li dotazy, obraťte 
se na naší servisní horkou linku (+420) 226 259 001!

Mějte na zřeteli: Tato příručka nemůže jak Vám tak ani 
Vašemu dítěti zprostředkovat schopnosti mechanika 
na jízdní kola. Ani příručka tlustá jako celý lexikon by 
nepokryla každou možnost kombinace existujících kol 
a součástí, které jsou k dispozici. Proto se tato příruč-
ka soustřeďuje na Vaše nové kolo a běžné součásti, a 
obsahuje nejdůležitější upozornění a výstrahy. Kromě 
toho také není k tomu, aby umožnila montáž celého 
jízdního kola ze soupravy rámu Canyon!

Nemůže Vaše dítě naučit na kole jezdit a naučit je 
dopravní předpisy. Proto se tato příručka soustřeďuje 
na nové kolo a nejdůležitější upozornění a výstrahy.
Jako při každém sportu se můžete i při jízdě na kole 
zranit. 

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU FIRMY 
CANYON,

v této příručce jsme pro Vás a Vaše dítě shrnuli 
mnoho tipů týkajících se obsluhy dětského horské-
ho kola Canyon a celou řadu zajímavých informací k 
cyklistické technice, údržbě a péči. Tuto příručku si 
důkladně pročtěte. Vyplatí se to, i když máte s kolem 
zkušenosti, protože už na něm jezdíte celý život. Cyk-
listická technika se v posledních letech velmi zdoko-
nalila. Předejte Vaše znalosti Vašemu dítěti. 

Aby mělo Vaše dítě z jízdy na jeho Canyonu vždy 
radost a pro jeho vlastí bezpečnost, přečtěte si spolu 
s ním důkladně celou příručku a věnujte mimořádnou 
pozornost zejména kapitole „Upozornění pro rodiče",

	 proveďte montáž přesně podle návodu k montáži v 
kapitole „Montáž podle BikeGuardu“,

	 mějte na zřeteli upozornění v kapitole „Před první 
jízdou" a řiďte se podle nich,

	 v kapitole „Účelové použití“ si přečtěte, k jakému 
použití je nové kolo Vašeho dítěte určeno a jaká je 
nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklista, oble-
čení a zavazadla)

	 a před každou jízdou proveďte spolu s Vaším dí-
tětem minimální kontrolu funkcí. Jak se má tato 
kontrola provádět najdete v kapitole „Před každou 
jízdou" v této příručce. Nedovolte Vašemu dítěti na 
kole jezdit, jestliže neměla kontrola stoprocentní 
výsledek!

Tato příručka tvoří spolu s kompletní verzí příručky 
pro horské kolo Canyon systém. Proto se v každém 
případě obeznamte s obsahem kompletní verze pří-
ručky pro horské kolo Canyon, kterou najdete na naší 
internetové stránce www.canyon.com. Dbejte také na 
přiložené návody k použití od výrobců komponent.

UVÍTÁNÍ

i Navštivte nás příležitostně na naší inter-
netové stránce pod www.canyon.com. 

Tam najdete novinky, upozornění a užitečné rady 
jakož i adresy našich odbytových partnerů. 

Vydavatel: 
CANYON Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz 

Servisní horká linka: (+420) 226 259 001
Fax pro objednávky: +49 261 40400-50
E-Mail: czechia@canyon.com

Dodávce jízdního kola musí být od výrobce přiloženy 
doplňující návody. Ohledně doplňujících návodů se 
obraťte také na www.canyon.com

Text, koncepce, fotografie a grafická úprava: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Stav: prosinec 2016, vydání 1

© Zveřejnění, patisk, překlad a rozmnožování, včetně 
jenom ve výňatcích a na elektronických médiích, ja-
kož i jakékoli jiné použití je bez písemného povolení 
autora zakázáno. 

UVÍTÁNÍ

Když necháte Vaše dítě na kolo sednout, musíte si 
být tohoto nebezpečí vědomi a musíte se s ním smí-
řit. Mějte vždy na mysli, že Vaše dítě nemá na kole 
k dispozici ochranná zařízení automobilu, jako např. 
karoserii nebo bezpečnostní vak. Proto dbejte na to, 
aby Vaše dítě vždy nosilo vhodnou ochrannou výstroj 
(helmu, brýle, pevnou obuv, těsně přiléhající kalhoty).

Canyon team přeje Všemu dítěti mnoho zábavy s jeho 
dětským horským kolem Canyon! 

!
Tato příručka tvoří spolu s kompletní verzí 
příručky pro horské kolo Canyon systém. 

Proto se v každém případě obeznamte s obsahem 
kompletní verze příručky pro horské kolo Canyon, 
kterou najdete na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Přitom mějte vždy na zřeteli, 
že se u Vašeho kola Canyon jedná o dětské horské 
kolo, které je určeno pro jiné použití, než ostatní 
modely horských kol Canyon.

i Toto není žádný návod k sestavení nebo 
opravě jízdního kola z jednotlivých kompo-

nent! Změny technických detailů oproti údajům a 
zobrazením v příručce jsou vyhrazeny. Vaše jízdní 
kolo a tento návod k použití odpovídají požadav-
kům normy EN ISO 4210-2. Tento návod podléhá 
evropskému zákonodárství. 

V zájmu bezpečnosti Vašeho dítěte nepře-
ceňujte při montáži a seřizování Vaše 

schopnosti. Jste-li na pochybách, obraťte se na 
naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.
E-Mail: czechia@canyon.com

Dětská horská kola Canyon jsou high-end 
sportovní nářadí, představující lehkou kon-

strukci nejvyššího stupně inženýrství. Zacházejte 
s tím materiálem nejen Vy, ale i Vaše dítě jako 
profesionál. Nesprávné použití, neodborná montáž 
nebo nedostatečná údržba mohou bezpečnost 
kola narušit. Nebezpečí nehody!
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ PRO 
RODIČE
Děti jsou nejslabšími účastníky provozu. Hlavními 
důvody toho jsou nedostatečná zkušenost a výcvik, 
ale také jejich malá tělesná velikost, ztěžující jejich 
přehled a viditelnost pro jiné účastníky provozu.

Dětská horská kola Canyon se smí používat na dobře 
zpevněných cestách v terénu, přičemž smí kola ztra-
tit styk s cestou jenom pro přemožení malých nerov-
ností a výstupků. Dětská horská kola Canyon nejsou 
dimenzována pro jízdy v Bike Parks. To by mohlo mít 
za následek přetížení materiálu, což může mít za ná-
sledek selhání kol a tudíž nebezpečné pády. Dětské 
horské kolo Canyon obvykle nesplňuje požadavky 
pravidel silničního provozu resp. podobných pravidel 
či nařízení, podle nichž musí být jízdní kola vybavena 
odrazkami a aktivním osvětlovacím zařízením. Infor-
mujte se prosím, zda je účast na veřejném silničním 
provozu bez odpovídajícího vybavení v zemi, kde má 
být dětské horské kolo Canyon používáno, povolena.

Než necháte Vaše dítě na jeho novém dětském hor-
ském kole Canyon jezdit, investujte pro jeho bezpeč-
nost nejdříve nějaký čas do tréninku k ovládání kola 
a do jeho dopravní výchovy. Protože děti nejsou příliš 
pozorné, zvykněte si, dětské horské kolo Canyon pra-
videlně sami přezkoušet a v daném případě seřídit a 
udržovat. Nejste-li si naprosto jisti nebo máte-li do-
tazy, obraťte se na naší servisní horkou linku (+420) 
226 259 001!
V důsledku jejich koncepce a vybavení nejsou dětská 
horská kola Canyon určena k použití na veřejných sil-
nicích. Chcete-li Vaše dítě nechat se s jeho dětským 
horským kolem Canyon zúčastnit silničního provozu, 
musí být vybaveno k tomu předepsanými zařízeními. 
Další informace najdete v kapitole „Zákonné požadav-
ky V České republice" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon, kterou najdete na naší inter-
netové stránce www.canyon.com

!
Dbejte vždy také na to, aby Vaše dítě nosi-
lo kromě dobře pasující cyklistické helmy 

také nápadné, tzn. světlé oblečení. Doporučení 
hodné jsou také reflexní pruhy za účelem lepší 
viditelnosti.

!
Dbejte na to, aby cyklistická helma odpoví-
dala zkušební normě DIN EN 1078.

Dětské horské kolo Canyon obvykle nespl-
ňuje požadavky pravidel silničního provozu 

resp. podobných pravidel či nařízení, podle nichž 
musí být jízdní kola vybavena odrazkami a aktiv-
ním osvětlovacím zařízením. Informujte se pro-
sím, zda je účast na veřejném silničním provozu 
bez odpovídajícího vybavení v zemi, kde má být 
dětské horské kolo Canyon používáno, povolena.

Při výcviku brzdění je důležité Vaše dítě 
upozornit na to, že na mokré vozovce po-

klesne účinek brzdy a přilnavost plášťů, a že musí 
proto jezdit pomaleji a brzdit opatrněji.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Protože děti nejsou příliš pozorné, zvykněte si, dětské 
horské kolo Canyon pravidelně sami přezkoušet a v 
daném případě seřídit a udržovat. Nejste-li si napros-
to jisti nebo máte-li dotazy, obraťte se na naší servis-
ní horkou linku (+420) 226 259 001!

Uvědomte si, že musíte nejméně při prvních jízdách 
vyhovět Vaší povinnosti vykonávat dozor - a nemějte 
přemrštěné požadavky na Vaše dítě! Informujte se 
také o dopravních předpisech ve Vaší zemi. 

Než bude Vaše dítě na jeho dětském horském kole 
Canyon jezdit, je důležité, aby kolo spolehlivě ovlá-
dalo. Jako první kroky tímto směrem doporučujeme 
jízdy na koloběžce nebo kole s opěrnými kolečky, aby 
získalo dítě pocit pro rovnováhu.

Když si na to zvykne, je nutné Vašemu dítěti vysvětlit 
funkci brzdy a řazení, než Vaše dítě na dětské horské 
kolo Canyon nasedne. Cvičte s Vaším dítětem obslu-
hu funkčních prvků mimo silniční provoz, nejlépe na 
osamotnělém místě nebo na opuštěné cestě.

Když Vaše dítě dosáhne pokročilé zručnosti jízdy do 
takové míry, že bude schopno jezdit na kole i mimo 
prostory bez provozu, naučte je přejíždět obrubníky a 
koleje, tzn. přejíždět tyto překážky v pokud možno tu-
pém úhlu. Předtím se však musíte ujistit, že nehrozí 
žádné nebezpečí ani zezadu, ani zpředu.

Buďte příkladem, když jde o nošení cyklistické helmy 
a používání cyklistických stezek. Doporučení hodná je 
také účast dítěte na dopravní výchově, kterou nabízí 
školy a svazy dopravy.

!
Děti jsou také ješitné. Kupte tudíž cyklis-
tickou helmu, která se Vašemu dítěti líbí. Z 

toho důvodu a za účelem zjištění správné velikos-
ti vezměte Vaše dítě k nákupu s sebou. Bude-li se 
helma líbit a dobře pasovat, zvýšíte šanci, že bude 
tato životně důležitá ochrana také nošena. Dbejte 
nato, aby byl řemínek vždy uzavřený!

!
Nechte si při koupi helmy vysvětlit, jak se 
nechají přídržné řemínky přizpůsobit na 

hlavu. Jenom dobře pasující helma může v přípa-
dě nehody zaručit její plnou ochranu!

Dbejte na to, aby byla cyklistická helma 
používána jenom pro jízdu na kole. V dů-

sledku nešťastných situací se může helma při 
hraní na dětském hřišti zachytit např. na šplhadle 
a řemínky helmy mohou být příčinou uškrcení.

Děti nemají jezdit v blízkosti strží, schodů 
či bazénů a na cestách, používaných auto-

mobily.
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ÚČELOVÉ POUŽITÍ

Za účelem definice rozdílných typů jízdních kol jsme naše kola rozčlenili na různé kategorie. Účelem toho, že 
definujeme již ve vývoji našich kol různé, na obvyklé namáhání sladěné zkušební požadavky, je pozdější záruka 
maximální bezpečnosti při použití našich kol.

Proto je velice důležité, aby se kola nepoužívala mimo účelové použití, protože by jinak mohlo dojít k překročení 
meze zatížení a poškození rámu či jiné komponenty. To může mít za následek těžké pády. 

Maximální celková hmotnost pro dětské horské kolo Canyon s cyklistou včetně zavazadla nesmí přesahovat  
40 kg resp. u našich jízdních kol s 24" koly 80 kg včetně zavazadla (batoh, měchýř na pití atd.). 

Do které kategorie Vaše dětské horské kolo Canyon patří můžete zjistit na základě označení rámu dle násle-
dujících symbolů. Nebude-li Vám jasné, do které kategorie Vaše kolo patří, obraťte se kdykoli na naše servisní 
středisko.

KATEGORIE YOUTH

Kola kategorie „Youth" jsou zamýšlena pro děti. Používají se na dobře 
zpevněných cestách v terénu, přičemž smí kola ztratit styk s cestou je-
nom pro přemožení malých nerovností a výstupků.

Maximální celková hmotnost pro kola této kategorie do nejvýše 20" nesmí 
přesahovat 40 kg a pro naše jízdní kola s 24" koly 80 kg včetně cyklisty 
se zavazadlem (batoh, měchýř na pití atd.).

Děti nesmí nikdy jezdit bez dozoru. Až do zaručeně bezpečné a samo-
statné jízdy má být vždy zajištěna instrukce a dozor. Dbejte na to, aby se 
Vaše dítě vyhýbalo nebezpečným místům jako strmým svahům, silnicím, 
schodům a tokům. Dětská horská kola Canyon této kategorie nejsou di-
menzována pro jízdy v Bike Parks. To by mohlo mít za následek přetížení 
materiálu, což může mít za následek selhání kol a tudíž nebezpečné pády 
s nepředvídanými následky.

S jejich základním vybavením nejsou dětská horská kola Canyon dimen-
zována pro účast na silničním provozu. Dbejte vždy na nošení nezbytného 
a doporučeného ochranného oblečení (jako helmy, rukavic, chráničů atd.).

ÚČELOVÉ POUŽITÍ

i  Dbejte také na naši vždy aktuální 
 internetovou stránku www.canyon.com. 
Tam jsou našim modelům přiřazeny rozsahy pou-
žití také graficky.

Montáž nosiče zavazadel není dovolena. 
Chce-li Vaše dítě vzít s sebou zavazadlo, 

má k tomu používat výhradně speciální batoh pro 
jízdní kola.

!
 Dětské sedačky jsou všeobecně zakázány.

! Dětské přívěsné vozíky za kolo jsou všeo-
becně zakázány.

! Nepoužívejte dětské horské kolo Canyon ve 
spojení s trenérem, v němž by bylo něja-

kým způsobem upnuto.

ÚČELOVÉ POUŽITÍ
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PŘED PRVNÍ JÍZDOU

!
Nezapomeňte, že může být přiřazení brz-
dových pák od země k zemi jiné! Kontro-

lujte, kterou pákou se ovládá která brzda. Neodpo-
vídá-li to zvyklostem Vašeho dítěte, nechte 
přiřazení v daném případě změnit! 

PŘED PRVNÍ JÍZDOU
NEŽ NECHÁTE VAŠE DÍTĚ VYJET NA KOLE, MUSÍTE 
SPOLU S NÍM PŘEKOTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

1. Jelo již někdy Vaše dítě na horském kole? Neza-
pomeňte, že jízda v terénu vyžaduje mimořádnou 
koncentraci, tělesnou zdatnost a výcvik. Seznamte 
Vaše dítě s jeho novým horským kolem pozvol-
na na místě bez dopravního ruchu. Jeďte s Vaším 
dítětem pomalu odlišným terénem, aby si na to 
zvyklo. Přihlaste Vaše dítě do technického kursu. 
Více informací na www.canyon.com

2. Je Vaše dítě obeznámeno s brzdovou soustavou? 
Dětská horská kola Canyon se obvykle dodávají 
konfigurovaná tak, že se přední brzda ovládá le-
vou brzdovou pákou. Překontrolujte, zda Vaše dítě 
může brzdu předního kola ovládat stejnou brzdo-
vou pákou, na níž je zvyklé. Není-li tomu tak, mu-
síte nové uspořádání s Vaším dítětem náležitě tré-
novat, protože nerozvážné použití brzdy předního 
kola může mít za následek pád. V daném případě 
nechte přiřazení brzdových pák změnit odborní-
kem.

 
Moderní brzdy mohou mít za jistých okolností 
mnohem silnější brzdný účinek než brzda dosa-
vadního kola Vašeho dítěte! 

 
Nechte Vaše dítě provést několik zkušebních brz-
dění pod Vaším dozorem! Tak si může Vaše dítě 
pozvolna zvyknout na maximální možné zpoždění. 
Více informací k brzdám najdete v kapitole „Brz-
dová soustava“. 

3. Je Vaše dítě obeznámeno s druhem řazení a způ-
sobem jeho funkce? Obeznamte Vaše dítě s řa-
zením na místě bez dopravního ruchu. Vysvětlete 
Vašemu dítěti, že nesmí řadit současně vpředu a 
vzadu, a že během řazení nemá šlapat silně do 
pedálů. Více informací k řazení najdete v kapitole 
„Řazení“. 

Dětská horská kola Canyon jsou špičkovým 
sportovním nářadím, představujícím leh-

kou konstrukci nejvyššího stupně inženýrství. Za-
cházejte s tím materiálem nejen Vy, ale i Vaše dítě 
jako profesionál. Nesprávné použití, neodborná 
montáž nebo nedostatečná údržba mohou bez-
pečnost kola narušit. Nebezpečí nehody!

PŘED PRVNÍ JÍZDOU

4. Jsou sedlo a řídítka správně nastavené? Postav-
te Vaše dítě nad horní rámovou trubku jeho kola 
a překontrolujte, zda má v rozkroku nejméně píď 
volného prostoru. Pokud tomu tak není, přečtěte 
si prosím rozšířené kapitoly v zadní části návo-
du nebo se obraťte na naši servisní horkou linku 
(+420) 226 259 001. Při jízdě s příliš velkým rá-
mem může při rychlém sestoupení z kola dojít ke 
zraněním!

 Sedlo má být nastaveno tak, aby Vaše dítě mohlo 
právě ještě dosáhnout patou pedálu v jeho nejnižší 
poloze. Překontrolujte, zda Vaše dítě ještě dosáhne 
špičkami chodidel až na zem, když sedí na sedle. 
Další informace týkající se pozice najdete v kapi-
tole „Přizpůsobení dětského horského kola Canyon 
na Vaše dítě“.

5. Dbejte na to, aby Vaše dítě používalo jeho Canyon 
jenom v souladu s jeho určením! Vysvětlete Va-
šemu dítěti, že některý jízdní kousek profesionála 
vypadá jednoduchý, vyžaduje však ve skutečnosti 
dlouhý trénink a mnoho zkušeností. Dbejte na to, 
aby Vaše dítě nepřecenilo jeho jízdní schopnosti. 
Dětská horská kola Canyon jsou zpravidla dimen-
zována na celkovou hmotnost (cyklista, kolo a za-
vazadlo dohromady) 40 kg resp. 80 kg (u 24" kol). 
Tato mez nesmí být v žádném případě překročena. 
Bližší informace týkající se účelu použití si přečtě-
te v kapitole „Účelové použití“. 

6. Jsou části dětského horského kola Canyon z kar-
bonu? Mějte na zřeteli, že tento materiál vyžaduje 
mimořádnou péči a opatrné použití. V každém pří-
padě si přečtěte kapitolu „Zvláštnosti karbonového 
materiálu“.

7. Pokud jste pro Vaše dítě koupili jízdní kolo s odpru-
žením, překontrolujte spolu s Vaším dítětem tlak 
vzduchu ve vidlici. V daném případě použijte k 
nastavení hustilku, přiloženou v BikeGuardu. Ne-
správné nastavení může mít za následek chybnou 
funkci nebo poškození odpružené vidlice. V kaž-
dém případě se zhorší jízdní vlastnosti a Vaše dítě 
nedosáhne maximální jízdní bezpečnosti. Další 
informace najdete v kapitole „Odpružená vidlice“.

!
Další technické informace k Vašemu dět-
skému horskému kolu Canyon najdete v 

kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com. 
Přitom mějte vždy na zřeteli, že se u Vašeho kola 
Canyon jedná o dětské horské kolo, které je urče-
no pro jiné použití, než ostatní modely horských 
kol Canyon.
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PŘED KAŽDOU JÍZDOU 

PŘED KAŽDOU JÍZDOU 
PŘED KAŽDOU JÍZDOU MUSÍTE SPOLU S VAŠÍM DÍTĚ-
TEM PŘEKONTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY: 

1. Jsou rychloupínáky na sedlovce jakož i výsuvné 
čepy a nápravové matice kol řádně uzavřené? Po-
drobnější v kapitole „Zacházení s rychloupínáky a 
výsuvnými čepy kol“. 

2. Jsou pláště v dobrém stavu a mají dostatečný tlak 
vzduchu? Protočte obě kola, abyste mohli pře-
kontrolovat vycentrování. Přitom je možné zjistit 
i bočně prasklé pláště, zlomené osy a přetržené 
paprsky včas. Podrobnější v kapitole „Kola - pláště, 
duše a tlak vzduchu" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com

3. Proveďte na nepohybujícím se kole zkoušku brzd 
silným přitažením brzdové páky k řídítkům. Po 
malém stisknutí páky musíte cítit působiště tla-
ku; páka se však přitom nesmí dotknout řídítek! 
U hydraulických kotoučových brzd nesmí unikat 
žádná kapalina. Další upozornění týkající se téma 
„Brzdy" najdete v kapitole „Brzdová soustava" v 
kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com

4. Jestliže chce Vaše dítě jezdit po veřejných silnicích 
nebo za tmy, přezkoušejte osvětlovací zařízení. Viz 
kapitola „Zákonné požadavky V České republice" v 
kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com 

5. Nechte dopadnout dětské horské kolo Canyon z 
malé výšky na zem. Lokalizujte případné rachoce-
ní. V daném případě překontrolujte ložiska a šrou-
bová spojení. 

Nejsou-li rychloupínáky, výsuvné čepy kol 
a nápravové matice řádně uzavřené, mo-

hou se části jízdního kola uvolnit.  
Nebezpečí pádu!

Nedovolte Vašemu dítěti na kole jezdit, 
jestliže dětské horské kolo Canyon jedno-

mu z těchto bodů nevyhovuje! 

PŘED KAŽDOU JÍZDOU 

6. Nejdůležitější příslušenství pro příjemný výlet na 
kole je malá taštička na nářadí, kterou můžete při-
pevnit pod sedlo kola Vašeho dítěte. Ta má obsa-
hovat dvě plastová páčidla na pneumatiky, obvyklé 
inbusové klíče, náhradní duši, záplaty, trochu pe-
něz a v daném případě mobilní telefon. Připevněte 
k rámu také hustilku.

7. Dejte Vašemu dítěti s sebou také solidní zámek pro 
případ, že bude chtít jeho Canyon odstavit. Jenom 
Canyon připevněný k nepohyblivému předmětu je 
chráněn proti zneužití cizími.

!
Abyste se vyvarovali poškození dětského 
horského kola Canyon, dodržujte maximál-

ní celkovou váhu a předpisy pro transport zavaza-
del v kapitole „Účelové použití“. Navíc si před 
transportem kola autem či letadlem přečtěte ka-
pitolu „Transport Vašeho kola Canyon" v komplet-
ní verzi příručky k horskému kolu na naší interne-
tové stránce www.canyon.com

Dětské horské kolo Canyon bude silně na-
máháno vlivy podloží a silami, kterými 

bude Vaše dítě na kolo působit. Na tuto dynamic-
kou námahu reagují odlišné komponenty opotře-
bením a únavou. Kontrolujte dětské horské kolo 
Canyon spolu s Vaším dítětem pravidelně na pří-
znaky opotřebení, ale také na škrábance, zkřivení, 
změnu barvy nebo počínající trhliny. Komponenty, 
jejichž doba upotřebitelnosti je překročena, mohou 
náhle selhat. Nechte na dětském horském kole 
Canyon provádět pravidelné inspekce, aby bylo 
možné nejisté součásti v daném případě vyměnit. 
Bližší informace týkající se péče a provozní bez-
pečnosti najdete v kapitolách „Všeobecná upozor-
nění k péči a inspekce“, „Doporučené utahovací 
momenty šroubů“ a „Intervaly servisu a údržby“.

!
Zvykněte si na to, provádět kontrolu dle 
kapitoly „Před každou jízdou" spolu s Va-

ším dítětem. Tak se Vaše dítě naučí s kolem 
správně zacházet a Vy můžete eventuálně zjistit 
vady, ke kterým došlo během jízdy.

!
Povzbuďte Vaše dítě, aby Vás informovalo, 
jestliže na jeho kole něco dále nefunguje. 

Vadu okamžitě odstraňte nebo se obraťte na naši 
servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

!
Tato příručka tvoří spolu s kompletní verzí 
příručky pro horské kolo Canyon systém. 

Proto se v každém případě obeznamte s obsahem 
kompletní verze příručky pro horské kolo Canyon, 
kterou najdete na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Přitom mějte vždy na zřeteli, 
že se u Vašeho kola Canyon jedná o dětské horské 
kolo, které je určeno pro jiné použití, než ostatní 
modely horských kol Canyon.
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MONTÁŽ PODLE 
 BIKEGUARDU
Provádějte montáž z BikeGuardu spolu s Vaším dítě-
tem. Tak se Vaše dítě naučí s jízdním kolem správně 
zacházet.

Montáž z BikeGuardu není žádné kouzlo, ale přes-
to musíte postupovat rozvážně a pečlivě. Neodborná 
montáž může mít za následek, že nebude jízdní kolo 
bezpečné.

Nejprve bychom Vás chtěli obeznámit s částmi nové-
ho dětského horského kola Canyon.

Rozklopte přední stránku obálky příručky k dětské-
mu horskému kolu. Zde najdete dětské horské kolo 
Canyon, zobrazující všechny důležité komponenty. 
Nechte tuto stránku při čtení rozklopenou. Tak bude-
te moci v textu zmíněné komponenty rychle nalézt.

Obrázek ukazuje libovolné dětské horské kolo Canyon 
- ne každé kolo vypadá stejně.

Nejprve otevřete BikeGuard.

Otevřete BikeGuard na jedné straně, vytáhněte opa-
trně vnitřní obal z vnějšího a vnější obal odstavte 
na stranu.

KONTROLA OBSAHU BIKEGUARDU VŠEOBECNÉ K MONTÁŽI DĚTSKÉHO HORSKÉHO KOLA 
CANYON

Dětské horské kolo Canyon bylo ve výrobě úplně 
smontováno a absolvovalo zkušební jízdu. Kolo plní 
po vykonání níže vysvětlených montážních kroků a 
bez dalších seřizovacích prací plně svoji funkci. Ne-
chte Vaše dítě po ukončení prací provést za Vaší pří-
tomnosti na nefrekventovaném místě nebo na osa-
mělé cestě zkušební jízdu.

Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v 
této činnosti nejste vycvičeni nebo nemáte dostatečné 
zkušenosti, přečtěte si rozšířené kapitoly v zadní části 
kompletní verze příručky k horskému kolu Canyon na 
naší internetové stránce www.canyon.com. Dbejte také 
na návody k použití od výrobců komponent.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU

V BikeGuardu se nachází předem smontovaná rámová 
souprava s jíž zamontovaným sedlem a sedlovkou ja-
kož i zadním kolem a samostatné přední kolo.

Na odkládací ploše nad zadním kolem se nachází Tool 
Kit. V Tool Kitu se nachází všechny malé díly (např. 
rychloupínáky či výsuvné čepy kol, eventuálně pe-
dály) a momentový klíč Canyon včetně bitů, klíč na 
pedály, příručka k dětskému horskému kolu a eventu-
álně hustilka na vidlice, montážní pasta Canyon jakož 
i souprava se zářiči a odrazkami a návody od výrobců 
komponent.

Používejte k tomu nůž na koberce či ob-
dobný nůž s krátkou čepelkou. Při práci na 

samotném kole nemáte používat žádný nůž.

Nepracujte na kole s nožem na koberce 
sami. Mohli byste komponentu poškodit 

nebo sebe zranit. Kde je nutné, střihejte nůžkami.

SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ

!
Neupínejte dětské horské kolo Canyon pro 
montáž do montážního stojanu za trubku 

rámu nebo za karbonovou sedlovku, nýbrž za pa-
sující hliníkovou sedlovku. 

i Podělte se o radost z nového dětského 
horského kola Canyon a požádejte pomoc-

níka, aby Vám a Vašemu dítěti při rozbalování z 
BikeGuardu a při montáži pomohl.

Před první jízdou proveďte spolu s Vaším dítětem v 
kapitole „Před každou jízdou" popsané kontrolní práce.

Nejlépe použijte montážní stojan, který upne rám 
uvnitř na třech bodech, nebo požádejte pomocníka, 
aby dětské horské kolo Canyon držel, zatímco je bu-
dete spolu s Vaším dítětem montovat.

(1)

(2)

(4)

(3)

K montáži Vašeho nového dětského horského kola 
Canyon potřebujete následující nástroje, které najde-
te v Tool Kitu:
	 momentový klíč Canyon včetně bitů (1)
	 klíč na pedály (2)
	 eventuálně montážní pastu Canyon (3)
	 eventuálně hustilku na vidlice (4)

Obsáhlé informace:
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K pokud možno spolehlivé fixaci dvou komponent, 
považujeme my u firmy Canyon použití momentového 
klíče za nevyhnutelné.

Překročení maximálního utahovacího momentu uta-
hovacích šroubů (např. na sedlovce nebo na sedlové 
objímce) má za následek příliš vysokou sílu sevření. 
Ta může být příčinou selhání komponenty a z toho 
důvodu představuje vysoké riziko nehody. Navíc za-
nikne v takovém případě záruka na výrobek. Příliš 
volné nebo nadměrně utažené šrouby mohou být 
příčinou selhání a tudíž nehody. Dodržujte firmou 
Canyon předepsané utahovací momenty přesně.

Vsaďte pasující bit do upínacího přípravku momento-
vého klíče Canyon.

Zaveďte vnitřní šestihran úplně do hlavy šroubu.

Otáčejte pomalu rukojetí momentového klíče Canyon. 
Když se bude šroub utahovat, bude se pohybovat 
ukazatel na stupnici. Ukončete otáčení, jakmile do-
sáhne ukazatel hodnotu předepsaného utahovacího 
momentu.

POUŽÍVÁNÍ MOMENTOVÉHO KLÍČE CANYON

K montáži používejte momentový klíč 
Canyon, který je přiložen v BikeGuardu.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Karbonové komponenty jsou choulostivé především 
na škody, které byly způsobeny nadměrnou silou 
sevření. Montážní pasta Canyon vytváří dodatečnou 
adhezi mezi povrchy a tudíž dovolí až o 30% nižší 
potřebnou sílu sevření.

To má smysl zejména na úsecích upnutí trubky 
sloupku vidlice a představce a sedlovky a sedlové 
trubky – dvou úsecích upnutí, kde může příliš vysoká 
síla sevření komponenty zničit, na základě čehož mo-
hou selhat a záruka zanikne. 

Použitím montážní pasty Canyon se v důsledku sní-
žení síly sevření předejde eventuálnímu zničení kar-
bonových vláken. Navíc se vyloučí časté cvakání na 
místech sevření. 

Kromě toho je zaručena maximální ochrana proti ko-
rozi, která je účinná i za vlhkých podmínek. Montážní 
pastu Canyon lze použít pro všechna karbonová a 
hliníková spojení. Je pro tento účel ideální, protože 
nevytvrdne.

POUŽÍVÁNÍ MONTÁŽNÍ PASTY CANYON

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

i U sedlovek horského kola používejte zá-
sadně montážní pastu, jejíž předností je 

bezpečné uložení. Když se mění výška sedlovky, 
povrch se trochu poškrabe. To je normální opotře-
bení a nepředstavuje to žádný důvod k reklamaci.

Než montážní pastu Canyon nanesete, odstraňte 
částice nečistoty a zbytky maziv z upravovaného po-
vrchu. Poté naneste štětcem nebo jelenicí tenkou a 
stejnoměrnou vrstvu montážní pasty Canyon na vy-
čištěné povrchy. 

Pak montujte komponenty podle předpisu. 

Používejte momentový klíč Canyon a nikdy nepřekra-
čujte předepsaný maximální utahovací moment šrou-
bů. Přebytečnou montážní pastu Canyon odstraňte a 
sáček pečlivě uzavřete. 
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VYBALENÍ

Uchopte pevně přední kolo. Opatrně otevřete pásek se 
suchým zipem, který připevňuje přední kolo k horní 
rámové trubce. Odložte přední kolo opatrně na stranu.

i
Uschovejte všechny části balení a celý 
 BikeGuard na suchém místě. Tak budete 

mít po ruce vše, co budete potřebovat pro even-
tuální odeslání nebo cestu.

Vezměte lepenkovou krabici s Tool Kitem z odkláda-
cí plochy nad zadním kolem a Tool Kit odložte na 
stranu.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Nyní vyjměte opatrně rám z držáku BikeGuardu a 
bezpečně jej odstavte. Eventuálně požádejte pomoc-
níka, aby jízdní kolo podržel.

i Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je 
na montážním stojanu nebo pokud budete 

mít pomoc.

Obsáhlé informace:

Vyjměte rychloupínák předního kola z Tool Kitu. Od-
šroubujte pojistnou matici a stáhněte z rychloupíná-
ku jednu z pružin.

Zasuňte rychloupínák do duté osy předního kola.

Na každé straně náboje se musí nacházet po jedné 
pružině. Dbejte na to, aby pružina s malým průmě-
rem ukazovala na obou stranách rychloupínáku k ose 
náboje. Ovládací páka rychloupínáku se montuje na 
levou stranu (protilehlá strana řetězového pohonu).

Přední kolo s rychloupínákem

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

MONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA

Nyní odstraňte zajištění pro přepravu z brzdy před-
ního kola. Bližší informace k brzdám najdete v kapi-
tole „Brzdová soustava" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Dbejte také na návod k použití od 
výrobce komponenty.

U kotoučových brzd překontrolujte před montáží kola, 
zda sedí brzdová obložení přesně v upevněních ve 
třmenu kotoučové brzdy. Lze to vidět podle toho, že 
je skulina mezi obloženími paralelní. 

Chybně zamontovaná kola mohou být pří-
činou těžkých pádů a úrazů! V případě i 

nejmenších pochyb nebo máte-li dotazy se obrať-
te na naší servisní horkou linku (+420) 226 259 
001.



18 19

CZ

Utáhněte pojistnou matici rychloupínáku jenom o 
dvě otáčky. Další informace týkající se rychloupínáků 
najdete v kapitole „Zacházení s rychloupínáky a vý-
suvnými čepy kol“. Dbejte také na návod k použití od 
výrobce komponenty.

Poté překontrolujte, zda sedí přední kolo uprostřed 
vidlice. Dbejte na správné usazení rychloupínáku a 
patkových pojistek.

Po montáži kola a zavření rychloupínáku zatáhněte 
několikrát za brzdovou páku a poté kolo protočte.

Opatrně odstraňte ochrannou lepenku, která upevňu-
je přední kolo a řídítka. 

Zamontujte přední kolo a dbejte na to, abyste zasu-
nuli brzdový kotouč mezi brzdová obložení. Zavřete 
rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně upevněno. 
Nejdříve si přečtěte kapitolu „Zacházení s rychloupí-
náky a výsuvnými čepy kol“.

Nadzvedněte kolo a silněji na ně shora klepněte. Kolo 
musí být spolehlivě upevněno a nesmí klepat.

!
Nová obložení kotoučových brzd je nutné 
„zajet", aby dosáhla optimálních hodnot 

zpomalení. Další informace najdete v kapitole 
„Brzdová soustava" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové strán-
ce www.canyon.com

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Brzdový kotouč přitom nesmí brousit o třmen koto-
učové brzdy a zpravidla ani o brzdová obložení.

Obsáhlé informace:

Vyrovnejte přední kolo mezi patkami vidlice a prostr-
čte čep kola zleva patkami a nábojem kola.

Přední kolo s výsuvným čepem

Stiskněte několikrát brzdovou páku, aby byla brzda v 
provozuschopném stavu. Po maximálně třetině délky 
zdvihu páky musí být zřetelný bod působiště tlaku. 
Nadzvedněte kolo a silněji na ně shora klepněte. Kolo 
musí být spolehlivě upevněno a nesmí klepat.

Když zabere závit čepu do závitu pravé rozvidlené 
opěrky, utáhněte čep předepsaným utahovacím mo-
mentem. K tomu použijte momentový klíč Canyon.

Vyjměte výsuvný čep pro přední kolo z Tool Kitu s 
drobnými díly.

Vsaďte kolo do vidlice a zaveďte současně brzdový 
kotouč do třmenu kotoučové brzdy.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Chybně zamontovaná kola mohou být pří-
činou těžkých pádů a úrazů! V případě i 

nejmenších pochyb nebo máte-li dotazy se obrať-
te na naší servisní horkou linku (+420) 226 259 
001.

i
Výrobci systémů výsuvných čepů přikláda-
jí obvykle obsáhlé návody. Před demontáží 

kola či prováděním údržby si je pozorně pročtěte.
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Při montáži pedálů si nejdřív prohlédněte nápis na 
osách. „R" znamená pravý a „L" levý pedál. 

Mějte na zřeteli, že má levý pedál levotočivý závit, 
tudíž v protisměru obvyklého závitu, což znamená, 
že se musí zašroubovat v protisměru hodinových ru-
čiček.

Před zašroubováním závity pedálů natřete lehce běž-
ným montážním tukem.

Přeřaďte postupně do všech rychlostních stupňů a 
ujistěte se, že se zadní měnič nemůže dostat do sty-
ku s paprsky kola, nebo že nemůže řetěz spadnout 
dovnitř, směrem k paprskům, když řetěz běží přes 
největší ozubené kolečko.

Nadzvedněte dětské horské kolo Canyon za sedlo a 
otáčejte kliky. Přezkoušejte funkci řazení. Další infor-
mace k seřízení řazení najdete v kapitole „Řazení".

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Po montáži kol proveďte zkoušku brzd na 
stojícím kole. Působiště tlaku musí být zře-

telné dříve, než se brzdová páka dotkne řídítek. U 
hydraulických brzd v daném případě páku několi-
krát stiskněte, aby vzniklo solidní působiště tlaku.

MONTÁŽ PEDÁLŮ

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Po 100 km jízdy pevné utažení pedálů zno-
vu překontrolujte. Pedály by se mohly 

uvolnit, zničit závit a eventuálně být příčinou 
pádu. Překontrolujte také pevné utažení všech 
ostatních šroubů, odpovídající předepsaným uta-
hovacím momentům.

Zašroubujte pedály o první dvě až tři otáčky do závitu 
klik ručně. Teprve potom používejte klíč na pedály a 
oba pedály pevně utáhněte.

Některé typy pedálů se musí utáhnout inbusovým 
klíčem z vnitřní strany.

Zjistěte si vnitřní délku nohy pomocí KidFit systému 
integrovaného v balení. 

Bližší informace týkající se správného posedu najdete 
také v přiložené příručce Quick Start. 

Pro další postup si přečtěte kapitolu „Přizpůsobení 
dětského horského kola Canyon na Vaše dítě“.

NASTAVENÍ SEDLA A SEDLOVKY

!
Mějte na zřeteli upozornění v kapitole „Na-
stavení správného posedu“ a přípustné 

utahovací momenty šroubů v kapitole „Všeobecná 
upozornění k péči a inspekce“ a dbejte rovněž na 
implicitní hodnoty na samotných komponentách.

!
Nezasunujte sedlovku do sedlové trubky 
více než je nutné. Montážní pasta sedlovku 

lehce poškrabe. To není důvod pro reklamaci.
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MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Sedlo vyrovnejte a nezavírejte rychloupínák nebo 
neutahujte šroub objímky sedlové trubky příliš pev-
ně, tzn. ne více než maximálně přípustný utahovací 
moment. V daném případě použijte momentový klíč 
Canyon. Upozornění týkající se rychloupínáků najdete 
v kapitole „Zacházení s rychloupínáky a výsuvnými 
čepy kol“.

V daném případě odstraňte ochrannou fólii ze sedla.

Pohlédněte dopředu přes špičku sedla. Je sedlo pří-
mé?

Nenanášejte žádný tuk či olej na upínací 
úseky z karbonu!

NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

Nastavujte řídítka se zamontovaným přením kolem 
a správným tlakem vzduchu. Brzdové páky ukazují u 
horského kola, připraveného k jízdě, lehce dolů. Když 
sedí Vaše dítě na sedle, má tvořit natažená paže a 
prsty na brzdové páce přímku.

Konce řídítek horských kol jsou většinou lehce ohnu-
té. Zápěstí Vašeho dítěte jsou pak automaticky uvol-
něná a ne příliš vytočená ven. 

i Bližší informace týkající se nastavení řídí-
tek najdete v kapitole „Přizpůsobení dět-

ského horského kola Canyon na Vaše dítě“.

NAHUSTĚNÍ ODPRUŽENÉ VIDLICE

Nikdy nenechte Vaše dítě jet na dětském 
horském kole Canyon, jestliže je na sedlov-

ce vidět označení MIN/MAX.

i
V balení integrovaný KidFit systém pomá-
há Vám a Vašemu dítěti při nastavení 

správné výšky posedu. Doplňující informace na-
jdete v přiložené příručce Quick Start.

Některá dětská horská kola Canyon jsou vybavena 
odpruženými vidlicemi.

Pro přepravu byl vzduch z odpružené vidlice úplně 
vypuštěn. Musíte proto odpruženou vidlici dětského 
horského kola Canyon nahustit na odpovídající tlak.

Další informace k odpružené vidlici najdete v kapi-
tole „Odpružená vidlice" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Dbejte také na návod k použití od 
výrobce komponenty.

Nebo si změřte si výšku posedu na dosavadním jízd-
ním kole Vašeho dítěte od středu středového uložení 
k horní hraně středu sedla. Tento posed pak převez-
měte pro nové dětské horské kolo Canyon.

Zasuňte sedlovku až na potřebnou výšku posedu do 
sedlové trubky.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Nesprávné nastavení odpružené vidlice 
může mít za následek chybnou funkci 

nebo poškození odpružené vidlice.

i
Před nahuštěním a před první jízdou si 
bedlivě přečtěte kapitolu „Odpružená vidli-

ce" v kompletní verzi příručky k horskému kolu 
Canyon a návod výrobce vidlice!

Otevřete víko na odpružené vidlici.

Našroubujte přesuvnou matici hadičky na ventil.

Nahustěte odpruženou vidlici speciální, v BikeGuar-
du přiloženou hustilkou podle doporučení výrobce k 
nastavení tuhosti pružiny. Nejste-li si naprosto jisti 
nebo máte-li dotazy, obraťte se na naší servisní hor-
kou linku (+420) 226 259 001.

VYBAVENÍ PRO ÚČAST NA SILNIČNÍM PROVOZU

Chcete-li dětské horské kolo Canyon vybavit pro 
účast na silničním provozu, mějte na zřeteli příslušná 
nařízení v zemi, v níž budete kolo používat. Přísluš-
ná upozornění najdete v kapitole „Zákonné požadav-
ky V České republice" v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com

Dětské horské kolo Canyon obvykle nespl-
ňuje požadavky pravidel silničního provozu 

resp. podobných pravidel či nařízení, podle nichž 
musí být jízdní kola vybavena odrazkami a aktiv-
ním osvětlovacím zařízením. Informujte se pro-
sím, zda je účast na veřejném silničním provozu 
bez odpovídajícího vybavení v zemi, kde má být 
dětské horské kolo Canyon používáno, povolena.
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Po montáži kola a zavření rychloupínáku nechte Vaše 
dítě zatáhnout několikrát za brzdovou páku a poté 
kolo protočte. 

Brzdový kotouč přitom nesmí brousit o třmen koto-
učové brzdy a zpravidla ani silně o brzdová obložení. 
Protočte obě kola a překontrolujte, zda jsou řádně 
vycentrovaná.

KONTROLA A NASTAVENÍ

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Po montáži kol proveďte spolu s Vaším dítětem 
zkoušku brzd na stojícím kole. Páka musí vykazovat 
působiště tlaku a nesmí se nechat přitáhnout tak, 
aby se dotkla řídítek. Další informace najdete v ka-
pitole „Brzdová soustava" v kompletní verzi příručky 
k horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com

Spolu s Vaším dítětem kontrolujte funkci řazení. Pře-
řaďte na dětském horském kole Canyon postupně do 
všech rychlostních stupňů a ujistěte se, zda je zajiš-
těno, aby se zadní měnič nedostat do styku s paprsky 
kola, nebo že nemůže řetěz spadnout dovnitř, když 
řetěz běží přes největší ozubené kolečko.

Další informace k nastavení řazení najdete v kapitole 
„Řazení" v kompletní verzi příručky k horskému kolu 
Canyon na naší internetové stránce www.canyon.com

!
Nová obložení kotoučových brzd je nutné 
„zajet".

Proveďte spolu s Vaším dítětem úpravy posedu, pozi-
ce držení jakož i kontrolu řídítek, rukojetí a sedlovky 
ohledně bezpečného upevnění, jak je popsáno v ka-
pitole „Přizpůsobení dětského horského kola Canyon 
na Vaše dítě“.

Sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně až pod 
úroveň horní rámové trubky resp. až ke značce MIN/
MAX na sedlovce. 

Nikdy nenechte Vaše dítě jet na dětském 
horském kole Canyon, jestliže je na Vaší 

sedlovce vidět označení MIN/MAX.

MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 

Nahustěte obě pneumatiky maximálně na tlak, uve-
dený na boku pláště. Více k téma Pláště a duše na-
jdete v kapitole „Kola - pláště, duše a tlak vzduchu" v 
kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon na 
naší internetové stránce www.canyon.com

Na závěr montáže proveďte svědomitě kontroly po-
psané v kapitole „Před první jízdou“ a „Před každou 
jízdou".

Po 100 až 300 km překontrolujte znovu 
pevné utažení všech šroubů podle mo-

mentových údajů. Více k tomuto téma najdete v 
kapitolách „Všeobecná upozornění k péči a in-
spekce“, „Doporučené utahovací momenty“ a „In-
tervaly servisu a údržby“.

Po montáži a kontrolách proveďte spolu s 
Vaším dítětem zkušební jízdu na nefrek-

ventovaném místě nebo na osamělé cestě! Dojde-
-li k výskytu chyb při montáži nebo při nastavení 
za jízdy v terénu, může to mít za následek ztrátu 
jízdní kontroly!
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BALENÍ DĚTSKÉHO 
HORSKÉHO KOLA 
CANYON
Když budete dětské horské kolo Canyon balit, např. 
abyste je zaslali do naší dílny kvůli inspekci nebo 
když budete na cestách, musíte dbát na několik věcí, 
aby se dětské horské kolo Canyon dostalo v pořádku 
na místo určení.

Při balení se vždy řiďte podle instrukcí v kapitole 
„Montáž podle BikeGuardu". Měli byste kolo odeslat 
zabalené tak, jak jste dětské horské kolo Canyon do-
stali.

Návod k zabalení, který Vám krok za krokem vysvět-
luje, jak dětské horské kolo Canyon zabalit, najdete 
také na naší internetové stránce www.canyon.com!

Pokud budete cestovat letadlem, zabalte dětské hor-
ské kolo Canyon buď do BikeGuardu Canyon, nebo po-
užijte vhodný kufr na kola, např. Canyon BikeShuttle. 

Při přepravě autem dbejte na bezpečné a proti skluzu 
zajištěné uložení. Nejste-li si naprosto jisti nebo má-
te-li dotazy, obraťte se na naší servisní horkou linku 
(+420) 226 259 001.

Dbejte na to, aby se při přepravě autem na 
kole nenacházely žádné součástky (nářadí, 

zavazadlové tašky atd.), které by se mohly uvolnit. 
Nebezpečí nehody!

Nevkládejte jízdní kolo nebo jeho díly do 
vnitřního prostoru Vašeho auta volné. Po-

souvající se díly mohou ohrozit Vaši bezpečnost.

!
Nebude-li dětské horské kolo Canyon za-
baleno pro přepravu podle přiloženého ná-

vodu k balení, nemáte žádný nárok na náhradu 
eventuálně vzniklých dopravních škod firmou 
Canyon Bicycles GmbH.

!
U velkoobjemových rámových trubek hrozí 
od většiny svorek nosičů kol nebezpečí po-

mačkání! Z toho důvodu mohou karbonové rámy 
při dalším použití náhle selhat, rámy z hliníku se 
velice lehce vyboulí. V prodejnách příslušenství 
pro auta jsou však k dostání speciální, pasující 
modely.

ZABALENÍ RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL

ZACHÁZENÍ S RYCH-
LOUPÍNÁKY A VÝSUV-
NÝMI ČEPY KOL
Navzdory jednoduchého zacházení s rychloupínáky 
dochází stále znovu k nehodám zaviněným nespráv-
nou manipulací. 

Rychloupínák sestává v podstatě ze dvou ovládacích 
prvků: 
	 Ruční páka na jedné straně náboje: Ta převádí zaví-

rací pohyb přes výstředník na sílu sevření.
	 Pojistná matice na druhé straně náboje kola: Její 

pomocí se na závitové tyči nastavuje předpětí.

POSTUP PRO BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ KOLA

	 Otevřete rychloupínák. Nyní má být čitelný nápis 
„OPEN“.

	 Otočte páku opět ve směru upínací pozice; znatel-
né podle toho, že je na páce zvenčí čitelný nápis 
„CLOSE“. Na začátku zavíracího pohybu až zhruba 
do poloviny musí být možné pákou velice lehce, tzn. 
bez upínacího účinku, pohybovat.

	 Během druhé poloviny otočení se musí pákový úči-
nek zřetelně zvýšit. Nakonec se nechá pákou pohy-
bovat jenom velice těžce. Použijte palcového valu 
a na podporu táhněte prsty za vidlici nebo za rám, 
nikoli však za brzdový kotouč.

	 V koncové poloze musí být páka rovnoběžná s ko-
lem. Nesmí tedy odstávat. Páka musí přiléhat k 
rámu tak, aby nebylo možné ji neúmyslně otevřít.

	 Překontrolujte utažení tak, že se pokusíte zavřenou 
páku přetočit.

Nesprávně zamontovaná kola mohou
být příčinou těžkých pádů!

Nikdy nepřipusťte, aby Vaše dítě jelo na 
kole, jehož upevnění kol jste před jízdou 

sami nepřekontrolovali! Jestliže se kolo za jízdy 
uvolní, hrozí nebezpečí pádu!

i
Když kolo odstavíte, zamkněte obě kola, 
která jsou připevněna rychloupínáky spolu 

s rámem k pevnému předmětu.
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RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL

	 Je-li možné upínací pákou volně otáčet, není za-
ručeno bezpečné upevnění kola. Musíte ji znovu 
otevřít a zvýšit předpětí. Za tímto účelem otočte 
matici na protilehlé straně o půl otáčky ve směru 
hodinových ručiček.

	 Zavřete rychloupínák a překontrolujte upevnění 
znovu. Není-li možné upínací pákou dále otáčet, 
sevřel upínák správně.

	 Na závěr nadzvedněte kolo o několik centimetrů od 
země a klepněte shora na plášť. Bezpečně upnuté 
kolo zůstane zavěšeno v patkách rychloupínacího 
náboje rámu.

Na kontrolu rychloupínáku sedlovky se pokuste sedlo 
v rámu otočit.

Nesprávně zamontované sedlovky mohou 
být příčinou těžkých pádů a úrazů!

Nikdy nepřipusťte, aby Vaše dítě jelo na 
kole, jehož upevnění sedlovky jste před jíz-

dou sami nepřekontrolovali! Jestliže se sedlovka 
za jízdy uvolní, hrozí nebezpečí úrazu!

i
Rychloupínáky můžete nahradit ochranou 
proti krádeži. Pro tu potřebujete speciálně 

kódovaný nebo inbusový klíč. Nejste-li si naprosto 
jisti nebo máte-li dotazy, obraťte se na naší 
servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

Dbejte na to, aby se páky obou rychloupí-
náků nacházely vždy na levé straně (proti-

lehlé straně řetězového pohonu) dětského hor-
ského kola Canyon. Tímto způsobem se vyvarujete 
obrácené montáži předního kola.

RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL

UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI KOL S VÝSUVNÝMI ČEPY

Výsuvné čepy kol se používají tehdy, když je jízdní 
kolo vystaveno vysokým zatížením. Propůjčují odpru-
ženým vidlicím a zadním stavbám odpovídající tu-
host.

Povolte výsuvný čep kola inbusovým klíčem a vytáh-
něte jej. Poté můžete zadní kolo vymontovat obvyk-
lým způsobem.

Při montáži dbejte na to, abyste výsuvný čep nezastr-
čili do náboje před montáží zadního kola.

Montáž se provádí obvyklým způsobem. Prostřed-
nictvím pomůcky k zavádění však není nutné zadní 
kolo seřizovat, protože sedí automaticky na správném 
místě. Po vestavbě zadního kola můžete osu zastrčit. 
Zašroubujte osu do závitu na protější straně. Utáhně-
te ji předepsaným utahovacím momentem.

Nejste-li si naprosto jisti nebo máte-li dotazy, obraťte 
se na naší servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI ZADNÍCH KOL S NÁPRAVO-
VÝMI MATICEMI

Před demontáží kol s nábojovým řazením dbejte na 
správné připevnění jednotlivých součástí. Před utaho-
váním matic napněte řetěz tak, že zatáhnete za kolo 
směrem dozadu.

Řetěz se uprostřed mezi pastorky a předním převod-
níkem nesmí nechat vychýlit více než dva centimetry 
směrem nahoru či dolů. V žádném případě nesmí být 
úplně prověšen!

Když vše pasuje a kolo je soustředné, nápravové ma-
tice pevně utáhněte. Překontrolujte, zda je momento-
vá podpěrka řádně usazena.

! Nikdy nepoužívejte k připevnění osy jiné, 
než výrobcem doporučené nástroje. Pra-

cujte vždy s momentovým klíčem. Utahujte opatr-
ně malými kroky (po půl newtonmetrech) až na 
předepsaný utahovací moment a kontrolujte neu-
stále pevné uložení součásti. Nepřekračujte vý-
robcem předepsaný maximální utahovací mo-
ment! Bude-li osa utažena příliš pevně, může 
dojít k poškození osy či rozvidlené opěrky.

i
V daném případě si přečtěte pokyny na 
internetové stránce výrobce náboje.
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PŘÍSTAVBY A PŘESTAVBY

NA CO MUSÍM V SOU-
VISLOSTI S PŘÍSTAV-
BAMI A PŘESTAVBAMI 
DÁVAT POZOR?
Jízdní kola Canyon jsou sportovní nářadí, vybavené 
pro příslušné použití. Mějte na zřeteli, že montáž blat-
níků a podobně může uškodit funkci a tudíž jízdní 
bezpečnosti. Před koupí a montáží příslušenství si 
musíte zjistit, zda je zamýšlené příslušenství kompa-
tibilní s dětským horským kolem Canyon. 

U přídavných zvonků nebo houkaček jakož i osvět-
lovacích zařízení si musíte přesně ověřit, zda je toto 
příslušenství dovoleno a přezkoušeno a tudíž povo-
leno pro silniční provoz. Bateriová/akumulátorová 
světla musí být označena vlnovkou a písmenem „K" 
(viz kapitola „Zákonné požadavky V České republice" 
v kompletní verzi příručky k dětskému horskému kolu 
Canyon na naší internetové stránce www.canyon.com

Provádějte jenom práce, které stoprocentně zvládnete.

Řídítka, představce a vidlice má vždy měnit odborný 
mechanik. Mějte v každém případě na zřeteli návod 
k použití od výrobce příslušenství. Při montáži jiných 
komponent a příslušenství odpovídáte vždy sami za 
odbornou montáž komponent. V případě i nejmenších 
pochyb odvezte dětské horské kolo Canyon do naší 
odborné dílny.

Montáž nosiče zavazadel nebo přívěsu 
není dovolena. Chce-li Vaše dítě vzít s se-

bou zavazadlo, má k tomu používat výhradně spe-
ciální batoh pro jízdní kola.

Dodatečně připevněné příslušenství, např. 
blatníky atd., může uškodit funkci dětské-

ho horského kola Canyon: proto používejte před-
nostně příslušenství z našeho sortimentu. Tak 
budete mít jistotu, že použijete pasující kompo-
nenty.

i
Se všemi otázkami ohledně montáže pří-
slušenství, kompatibility komponent či 

přestaveb si přečtěte rozšířené kapitoly v zadní 
části návodu nebo v kompletní verzi příručky k 
dětskému horskému kolu Canyon na naší interne-
tové stránce www.canyon.com. Nebo se obraťte 
na naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

V případě nesprávné montáže mohou 
uvolněné nebo ulomené komponenty zavi-

nit těžké pády. Utáhněte bezpečnostně relevantní 
závitová spojení předepsanými utahovacími mo-
menty.

MATERIÁL Z KARBONU

ZVLÁŠTNOSTI KARBO-
NOVÉHO MATERIÁLU
Karbonový materiál, správně: umělá hmota vyztužená 
uhlíkovými vlákny nebo krátce CFK, vykazuje opro-
ti jiným, běžným materiálům lehké konstrukce jisté 
zvláštnosti. Znalost těchto vlastností je krajně důleži-
tá, abyste měli Vy a Vaše dítě z velmi kvalitního dět-
ského horského kola Canyon dlouho radost a mohli se 
kdykoli na materiál spolehnout. 

Umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny prokázala 
její způsobilost v závodní cyklistice nesčetným po-
čtem vítězství. Tento materiál umožňuje v konstrukci, 
zpracování a manipulaci odpovídající materiálu krajně 
pevné a vysoce zatížitelné komponenty velice malé 
hmotnosti.

Jednou z velice zvláštních vlastností je křehkost 
materiálu. Kvůli této nevýhodě se karbon při zatížení 
nedeformuje trvale, přestože již může být jeho vnitřní 
struktura poškozena. V extrémním případě se vlákna 
mohou od sebe oddělit, dochází k takzvané delamina-
ci, následkem čehož pevnost komponenty silně klesá. 
Eventuální přemáhání, které již poškodilo vnitřní vlák-
na, není na základě zkřivení jako u oceli nebo hliníku 
znatelné. Z tohoto důvodu může karbonová součást-
ka po přetížení při dalším použití selhat, což může 
mít za následek pád s nepředvídatelnými následky. 
Dáváme Vám na srozuměnou, že máte po nahodilé 
příhodě příslušnou součástku nebo ještě lépe celé 
dětské horské kolo Canyon nechat prohlédnout naší 
odbornou dílnou! 

Vysvětlete Vašemu dítěti, že musí jeho Canyon od-
stavovat vždy pozorně a bezpečně, aby se nepřevrhl. 
Karbonový rám a díly se mohou poškodit již při pou-
hém převrácení.

Povzbuďte Vaše dítě k pozornosti i při jíz-
dě. Luskání CFK komponenty může pouka-

zovat na hrozící defekt materiálu. Nedovolte Vaše-
mu dítěti kolo dále používat, nýbrž zavolejte naši 
servisní horkou linku a domluvte se o dalším po-
stupu. Pro bezpečnost Vašeho dítěte nenechávej-
te CFK komponenty nikdy opravovat! Poškozenou 
komponentu okamžitě vyměňte a bezpodmínečně 
zabraňte dalšímu použití 

Karbonové komponenty se nikdy nesmí 
dostat do styku s vysokými teplotami, kte-

ré jsou nutné např. při práškovém nástřiku nebo 
pro vypalování laku. Takové horko by mohlo kom-
ponentu poškodit. Vyhněte se také uschování v 
autě pokud je vystaveno silnému oslunění, a skla-
dování v blízkosti zdrojů tepla.

!
U velkoobjemových rámových trubek hrozí
od většiny svorek nosičů kol nebezpečí po-

mačkání! Karbonové rámy pak mohou při dalším 
použití neočekávaně selhat. V prodejnách příslu-
šenství pro auta jsou k dostání speciální, pasující 
modely.

i
Maximální celková váha cyklisty, zavazadla 
(batoh) a jízdního kola nesmí překročit 

40 kg resp. u našich jízdních kol s 24“ koly 80 kg. 
Přívěsy a nosiče zavazadel jsou zásadně zakázány!
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MATERIÁL Z KARBONU

UPOZORNĚNÍ K PÉČI 

Pečujte o karbonové kolo spolu s Vaším dítětem, aby 
se naučilo s karbonovým materiálem zacházet.

Komponenty z uhlíkových vláken vyztuženého plas-
tu čistěte měkkým hadrem a čistou vodou, v daném 
případě přidejte trochu promývacího prostředku. 
Houževnatý olej nebo tuk můžete z lakovaných povr-
chů odstranit čisticím prostředkem na bázi petroleje. 
Nikdy nepoužívejte odmašťovače obsahující aceton, 
trichlorethylen, methylenchlorid atd., nebo rozpou-
štědla resp. rozpouštědlo obsahující agresivní nebo 
chemické čisticí prostředky, které mají korozívní úči-
nek na povrch! 

Na ochranu povrchu a za účelem lesku můžete pou-
žít vosk na auta. Lešticí či čisticí prostředky na laky 
obsahují pevné složky, které by mohly mít korozívní 
účinek na povrch. 

CFK komponenty mají, stejně jako všechny 
velice lehké komponenty, jenom omezenou 

dobu upotřebitelnosti. Vyměňujte proto řídítka, 
sedlovky, karbonová kola a představce v pravidel-
ných intervalech, v závislosti na používání a na-
máhání, např. každé 3 roky nebo po 15.000 km, i 
když neprodělaly nehodu nebo podobné události.

!
Chraňte ohrožená místa karbonového 
rámu, např. spodní stranu dolní rámové 

trubky, speciálními nálepkami proti poškození 
odírajícími se lanky nebo štěrkem.

!
Karbonové komponenty zásadně nepotírej-
te tuhým mazivem. Tuhé mazivo se zažírá 

do povrchu a na základě snížených součinitelů 
tření znemožňuje bezpečné upnutí v rozmezí pří-
pustných utahovacích momentů šroubů. Jednou 
mastné komponenty není eventuálně dále možné 
bezpečně upnout!

Kontrolujte pravidelně, např. v rámci čiště-
ní kola, zda CFK komponenta nevykazuje 

vnější škody jako rýhy, trhliny, boule, zbarvení atd. 
Jestliže se hadr na některém místě zadrhne, je 
nutné toto místo prohlédnout. V tom případě ne-
nechte Vaše dítě Canyon dále používat. Obraťte se 
neprodleně na naši servisní horkou linku (+420) 
226 259 001. 

!
Neupínejte CFK rámy nebo sedlovky do 
montážních stojanů! Tím by se mohly po-

škodit. Zamontujte solidní (hliníkovou) sedlovku, 
kterou můžete upnout, nebo použijte stojan, který 
upne rám za tři vnitřní body nebo upne vidlici a 
středové uložení

V žádném případě nekombinujte karbono-
vá řídítka s rohy na řídítka, pokud k tomu 

nejsou speciálně povoleny. Nezkracujte karbonová 
řídítka a nepřipevňujte brzdové a řadicí páky více 
do středu řidítek než je předepsáno či nutné. Ne-
bezpečí zlomení!

PO PÁDU

PO PÁDU
PO PÁDU MUSÍTE SPOLU S VAŠÍM DÍTĚTEM PŘEKONT-
ROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

1.  Překontrolujte, zda jsou kola stále ještě pevně 
upnuta v závěsech (patkách) a zda jsou ráfky 
uprostřed rámu resp. vidlice. Protočte kola. Tak 
můžete zjistit, zda se kola nezkřivila. Pokud má 
kolo zřejmé zkřivení, musí se vycentrovat. Podrob-
nější v kapitolách „Brzdová soustava" jakož i „Kola" 
v kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com

2. Překontrolujte, zda nejsou řídítka a představec 
zkřivené nebo nalomené, a zda stojí stále ještě 
rovně. Překontrolujte, zda je představec s vidlici 
pevně spojen stisknutím předního kola mezi ko-
lena a současným pokusem řídítka vzhledem k 
přednímu kolu pootočit. Opřete se také krátce o 
brzdové páky, abyste mohli překontrolovat bezpeč-
né upevnění řídítek v představci. Bližší v kapitolách 
„Přizpůsobení dětského horského kola Canyon na 
Vaše dítě“ a „Hlavové složení“ v kompletní verzi 
příručky k horskému kolu Canyon na naší interne-
tové stránce www.canyon.com. Nebo se obraťte na 
naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

3. Podívejte se, zda řetěz ještě leží na převodníku a 
na pastorku. Jestliže padlo kolo na stranu s řaze-
ním, musíte přezkoušet funkci řazení. Požádejte o 
pomoc osobu, která bude držet kolo zvednuté za 
sedlo, a přeřaďte opatrně všechny rychlosti. Ze-
jména při řazení na menší převody, když se řetěz 
přesunuje na větší pastorky, musíte dbát na to, jak 
daleko se zadní měnič přibližuje k paprskům. Zkři-
vený zadní měnič nebo zkřivená patka může mít za 
následek, že se zadní měnič dostane mezi paprsky 
– nebezpečí pádu!  Zadní měnič, zadní kolo a rám 
se mohou poškodit. 

i
Mějte na zřeteli rovněž upozornění v kapi-
tole „Zvláštnosti karbonového materiálu“.
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4. Pohlédněte přes sedlo podél horní rámové trubky 
nebo směrem ke středovému složení, abyste se 
ujistili, že rám není zkřivený.

5. Kolo o několik centimetrů nadzvedněte a nechte 
je dopadnout dolů. Uslyšíte-li přitom hluk, hledejte 
volná závitová spojení.

6. Na závěr si celé kolo ještě jednou prohlédněte, 
abyste zjistili eventuální zkřivení, změnu barvy 
nebo trhliny. 

Vraťte se spolu s Vaším dítětem velmi opatrně zpátky 
a pouze tehdy, pokud kolo obstálo zkoušku bezvadně. 
Vyvarujte se velkému zrychlení a brzdění a dbejte na 
to, aby Vaše dítě nepřešlo na šlapání ve stoji.

Máte-li pochyby o způsobilosti kola, nechte se vyzved-
nout autem, místo abyste na sebe brali riziko. Po ná-
vratu domů musíte kolo znovu důkladně prohlédnout. 
Poškozené díly je nutné opravit nebo vyměnit. Pře-
čtěte si rozšířené kapitoly v zadní části návodu nebo 
v kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com. Přitom 
mějte však vždy na zřeteli, že se u kola Canyon jedná 
o dětské horské kolo, které je určeno pro jiné použití, 
než ostatní modely horských kol Canyon. Nebo jste-li 
na pochybách, obraťte se na naši servisní horkou lin-
ku (+420) 226 259 001.

Komponenty z karbonu, které obdržely ná-
raz jakož i zkřivené hliníkové díly se mo-

hou z nenadání zlomit. Nesmí se také rovnat, tzn. 
ohýbat zpátky, protože akutní nebezpečí zlomu 
trvá i potom. To platí zejména pro vidlici, řídítka, 
představec, kliky, sedlovky a pedály. V případě ne-
jistoty je výměna těchto dílů rozumnějším roz-
hodnutím, protože je bezpečnost Vašeho dítěte 
důležitější. 

PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ

PŘIZPŮSOBENÍ 
DĚTSKÉHO HORSKÉHO 
KOLA CANYON 
NA VAŠE DÍTĚ
Při výběru resp. kontrole velikosti rámu myslete na 
to, aby výška nad horní rámovou trubkou poskyto-
vala Vašemu dítěti dostatečnou volnost v kroku, aby 
Vaše dítě neutrpělo bolestný náraz na horní rámovou 
trubku.

Ještě důležitější než u dospělých, je nastavit kolo 
na proporce Vašeho dítěte. U posedu musíte nalézt 
kompromis, při němž může Vaše dítě sedíce na sedle 
dosáhnout oběma chodidly na zem a na druhé straně 
šlapat řádně do pedálů. Bezpečný postoj (při zastave-
ní) má v každém případě přednost!

Ke všem níže popsaným pracím patří tro-
chu zkušeností, vhodné nářadí a řemesl-

nická zručnost. Po montáži udělejte spolu s Vaším 
dítětem bezpodmínečně krátkou zkoušku (kapito-
la „Před každou jízdou“) a nechte Vaše dítě pro-
vést zkušební jízdu na nefrekventovaném místě 
nebo na osamělé cestě. Tak můžete bez nebezpe-
čí všechno ještě jednou přezkoušet. Jste-li na 
pochybách, je lepší, když provedete výhradně kon-
trolu posedu. V daném případě nechte Vaše dět-
ské horské kolo Canyon přezkoušet odborníkem.

i
V balení integrovaný KidFit systém pomá-
há Vám a Vašemu dítěti při nastavení 

správné výšky posedu. Bližší informace najdete v 
přiloženém návodu Quick Start.
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PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ VÝŠKA POSEDU

NASTAVENÍ 
 SPRÁVNÉHO POSEDU
Požadovaný posed se řídí podle šlapání do pedálů.

Důležité: Při sešlápnutí se mají bříška palců nohy 
nacházet nad středem osy pedálu. V nejnižší pozici 
kliky pak nesmí být noha Vašeho dítěte úplně na-
tažena. Je-li sedlo příliš vysoko, lze tento nejnižší 
bod jenom ztěžka překonat; šlapání do pedálů bude 
nestejnoměrné. Je-li sedlo příliš nízko, bude to mít 
za následek bolesti kolen. Překontrolujte proto posed 
pomocí následující, jednoduché metody. Dbejte na to, 
aby mělo dítě obuv s plochou podrážkou.

	 Posaďte Vaše dítě na sedlo a postavte jeho patu na 
pedál nacházející se v nejnižší pozici. V této pozici 
musí být noha úplně natažena. Dbejte na to, aby 
zůstal bok rovně.

K nastavení posedu musíte povolit šroub sedlové ob-
jímky nebo rychloupínák (přečtěte si nejdříve kapitolu 
„Zacházení s rychloupínáky a výsuvnými čepy kol“). 
Povolte šroub sedlovky vhodným nástrojem otáčením 
proti směru hodinových ručiček.

Nevytahujte sedlovku výše než max. značka na sloup-
ku. U rámů se sedlovou trubkou přesahující horní rá-
movou trubku musí být sedlovka zasunuta nejméně 
až pod horní rámovou trubku! To může vyžadovat mi-
nimální hloubku zasunutí 10 centimetrů a více. 

!
Sedlovky a rámy mohou předepisovat od-
lišné hloubky zasunutí. Zvolte vždy tu vět-

ší předepsanou hloubku zasunutí.

i
Kontrolujte posed Vašeho dítěte pravidelně 
každé 2-3 měsíce.

V žádném případě nemažte sedlovou trub-
ku karbonového rámu tuhým mazivem. 

Používáte-li karbonovou sedlovku, nesmíte mazat 
tuhým mazivem ani kovový rám. Jednou mastné 
karbonové komponenty není eventuálně dále 
možné bezpečně upnout!

VÝŠKA POSEDU PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ

Nyní můžete povolenou sedlovku výškově přesunout. 
Dbejte na to, aby byla část sedlovky, která se na-
chází uvnitř sedlové trubky, vždy dobře namazána. 
(Výjimka: rámy a sedlovky z karbonu). Nepohybuje-li 
se Vaše sedlovka v sedlové trubce lehce, neuplatňujte 
nikdy sílu. V daném případě se obraťte na naši servis-
ní horkou linku (+420) 226 259 001.

	 Sedlo opět vyrovnejte tak, že pohlédnete přes špič-
ku sedla na středové uložení nebo podél horní rá-
mové trubky.

	 Sedlovku opět pevně upněte. Zavřete rychloupínák 
nebo utáhněte šroub. Dostatečného upnutí musí být 
dosaženo i bez uplatnění velké ruční síly. Jinak sed-
lovka eventuálně nepasuje do rámu dobře. Jste-li 
na pochybách, obraťte se na naši servisní horkou 
linku (+420) 226 259 001.

	 Překontrolujte pevné upnutí sedlovky. Za tímto úče-
lem uchopte sedlo pevně vpředu a vzadu, a pokuste 
se je otočit. Když se při zkoušce neotočí, je sedlovka 
pevně upnuta.

	 Je noha Vašeho dítěte při nové kontrole správně 
natažena? Proveďte zkoušku uvedením chodidla Va-
šeho dítěte na pedálu do ideální pozice pro šlapání. 
Když je bříško velkého prstu nohy uprostřed pedálu, 
musí být koleno lehce ohnuté. Je-li tomu tak, na-
stavili jste výšku sedla správně.

	 Překontrolujte, zda Vaše dítě stále ještě dosáhne 
bezpečně až na zem. Pokud ne, musíte sedlo opět o 
něco snížit. 

!
Utahujte opatrně malými kroky (po půl 
newtonmetrech) až na předepsaný utaho-

vací moment a kontrolujte neustále pevné uložení 
součásti. Nepřekračujte výrobcem předepsaný 
maximální utahovací moment!

Dbejte na to, abyste neutáhli šroub upnutí 
sedlové trubky příliš pevně. Přílišné utaže-

ní může poškodit sedlovku nebo rám. Nebezpečí 
nehody!

Dbejte na to, aby Vaše dítě nikdy nejezdilo 
se sedlovkou vytaženou přes značku ko-

nec, minimum, maximum, limit nebo stop! Mohla 
by se zlomit nebo poškodit rám. U rámů se sedlo-
vou trubkou přesahující horní rámovou trubku má 
být sedlovka zasunuta nejméně až pod horní rá-
movou trubku resp. podpěru sedla!
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 PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ VZDÁLENOST OD ŘÍDÍTEK A SEDLO

VZDÁLENOST OD  
ŘÍDÍTEK A NASTAVENÍ 
SEDLA
Pomocí ližiny lze tuto vzdálenost mezi rukojetěmi 
řídítek a sedlem o něco změnit. Posunutí ližiny v 
sedlovce však ovlivní také šlapání do pedálů. V závis-
losti na tom, zda je sedlo umístěno více vpředu nebo 
vzadu, šlape Vaše dítě více či méně zezadu do pedálů. 

Není-li sedlo nastaveno vodorovně, nemůže Vaše dítě 
šlapat do pedálů pohodlně. Musí se neustále opírat o 
řídítka, aby nesklouzlo ze sedla.

Nikdy neupínejte sedlo v obloucích ližiny, 
nýbrž vždy v přímé části.

i
Rozsah přestavení sedla je velice malý. 
Oproti tomu je možné s různými délkami 

představce realizovat délkové změny až přes de-
set centimetrů. Většinou je přitom nutné upravit 
délku lanek. V souvislosti s touto změnou navštiv-
te v každém případě odbornou dílnu. Pro dotazy a 
domluvení termínů je Vám k dispozici naše 
servisní horká linka (+420) 226 259 001.

Nezapomeňte, že musí být závitová spojení 
na sedlovce utažena předepsanými utaho-

vacími momenty. Používejte momentový klíč a 
nepřekračujte maximální utahovací momenty 
šroubů! Najdete je v kapitole „Doporučené utaho-
vací momenty šroubů“, na samotných komponen-
tách anebo v návodech od výrobců komponent.

VZDÁLENOST OD ŘÍDÍTEK A SEDLO PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ

POSUNUTÍ SEDLA A NASTAVENÍ SKLONU SEDLA

Povolte oba šrouby o dvě až maximálně tři otáčky, 
protože by se jinak mohl celý mechanismus roz-
padnout. K nastavení vzdálenosti od řídítek posuňte 
sedlo horizontálně. Často je k tomu nutné na sedlo 
trochu klepnout. Dbejte na značky na ližině a nepře-
kračujte je.

Po nalezení požadované pozice nejprve překontroluj-
te, zda obě půlky upínacího mechanismu přiléhají k 
ližině a teprve potom zvyšte utahovací moment šrou-
bu na natištěnou hodnotu.

Utahujte oba šrouby stejnoměrně, aby si sedlo za-
chovalo úhel. Přejete-li si špičku sedla snížit, otáčejte 
přední šroub ve směru hodinových ručiček. V daném 
případě musíte zadní šroub dokonce o něco povolit. 
Aby se sedlo snížilo vzadu, musíte otáčet zadní šroub 
ve směru hodinových ručiček a v daném případě 
přední šroub povolit.

Překontrolujte, zda se znovu upevněné sedlo houpá 
tak, že zatížíte oběma rukama střídavě špičku a ko-
nec sedla.

Šrouby sedlové objímky patří k nejcitlivěj-
ším na celém kole. Mějte proto pečlivě na 

zřeteli, aby nezůstal doporučený utahovací mo-
ment šroubu pod limitem a maximální utahovací 
moment nebyl překročen. Najdete je v kapitole 
„Doporučené utahovací momenty šroubů“, na sa-
motných komponentách anebo v návodech od 
výrobců komponent. Používejte vždy momentový 
klíč.

Závitová spojení kontrolujte měsíčně mo-
mentovým klíčem Canyon podle hodnot, 

které najdete v kapitole „Doporučené utahovací 
momenty“, v přiložených návodech anebo na sa-
motných komponentách.

Neúplně utažené nebo uvolněné šrouby 
mohou selhat. Nebezpečí nehody!
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PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ ŘADICÍ A BRZDOVÉ PÁKY

PŘESTAVENÍ ŘADICÍCH 
A BRZDOVÝCH PÁK
Konce řídítek dětského horského kola Canyon jsou 
většinou trochu ohnuté. Nastavte řídítka tak, aby byla 
zápěstí Vašeho dítěte uvolněná a ne příliš vytočená 
směrem ven.

	 Povolte inbusový šroub na řadicí resp. brzdové páce.

	 Natočte brzdovou resp. řadicí páku na řídítkách. 
Posaďte Vaše dítě na sedlo a položte jeho prsty na 
brzdovou páku. Překontrolujte, zda tvoří jeho ruka 
přímku s předloktím.

	 Utáhněte brzdovou resp. řadicí páku opět pevně 
předepsaným utahovacím momentem šroubů.

	 Kontrolujte pevné uložení brzdové páky tak, že se 
postavíte před dětské horské kolo Canyon a uchopíte 
řídítka za obě brzdové páky. Brzdová páka se nesmí 
pootočit ani po silném trhnutí směrem dolů. Svěrací 
šroub(y) v daném případě opatrně dotáhněte.

Nezapomeňte, že musí být závitová spojení 
představce, řídítek a brzd utažena přede-

psanými utahovacími momenty. Příslušné hodno-
ty najdete natištěné na příslušné komponentě, v 
kapitole „Všeobecná upozornění k péči a inspekce“ 
nebo v přiložených návodech od výrobců kompo-
nent. Jinak by bylo možné, že se komponenty 
uvolní či zlomí. To může mít za následek těžkou 
nehodu.

VZDÁLENOST PÁKY PŘIZPŮSOBENÍ NA VAŠE DÍTĚ

VYREGULOVÁNÍ 
 DOSAHU K BRZDOVÝM 
PÁKÁM
U většiny brzdových pák lze vzdálenost páky k ruko-
jetím řídítek nastavit. Pro děti, které mají malé ruce, 
lze tímto způsobem uvést brzdovou páku do příznivé 
vzdálenosti od řídítek. Pozici páky, kdy brzda začíná 
působit, je rovněž nutné přizpůsobit délce prstů. 

	 Kontrolujte spolu s Vaším dítětem, kdy se brzdová 
obložení dotknou plochy brzdy. Dojde-li k tomu již 
po krátkém zdvihu páky, je nutné brzdu přizpůsobit. 
Chcete-li nastavit vzdálenost brzdové páky, přečtě-
te si k tomu kapitolu „Brzdová soustava" v zad-
ní části návodu nebo v kompletní verzi příručky k 
horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Nebo se obraťte na naši servisní 
horkou linku (+420) 226 259 001. Jinak by mohla 
brzda po seřízení případně brousit. Sevře-li však 
brzda teprve po polovičním zdvihu páky, máte pro 
zkrácení zdvihu pák trochu vůle.

	 Zpravidla se nedaleko místa na němž brzdové lan-
ko nebo vedení vbíhá do pákové armatury nachází 
malý šroubek. Otáčejte šroubek ve směru hodino-
vých ručiček a sledujte, jak se poloha páky přitom 
mění.

	 U hydraulických brzd se regulační šroub nachází 
zpravidla na páce. Jeho pomocí můžete pozici změ-
nit.

	 Když dosáhnete požadované vzdálenosti páky, bez-
podmínečně překontrolujte, zda má stále ještě páka 
dostatečný zdvih naprázdno, než se obložení při-
tisknou k brzdovým plochám.

Nezapomeňte, že musí být závitová spojení 
představce, řídítek a brzd utažena přede-

psanými utahovacími momenty. Příslušné hodno-
ty najdete v kapitole „Všeobecná upozornění k 
péči a inspekce“ nebo v přiložených návodech od 
výrobců komponent. Jinak by bylo možné, že se 
komponenty uvolní či zlomí. To může mít za ná-
sledek těžkou nehodu.

i
Mějte na zřeteli také doplňující návody od 
výrobce brzdy.

Brzdovou páku nesmí být možné přitáh-
nout až k řídítkům. Plné brzdné síly musí 

být dosaženo dříve!

Nezapomeňte, že se brzdná dráha prodlou-
ží, jestliže máte řídítka s rohy. Brzdové 

páky nejsou ve všech způsobech držení řídítek v 
příznivém dosahu.
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BRZDOVÁ SOUSTAVA

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Brzdy na dětském horském kole Canyon jsou zpravi-
dla zapotřebí k přizpůsobení jízdní rychlosti na dané 
skutečnosti okolí resp. terénu. V případě potřeby však 
musí brzdy působit silně, aby dětské horské kolo 
Canyon co nejrychleji úplně zastavily. 

Cvičte s Vaším dítětem brzdění na uzavřeném úse-
ku a dbejte na to, aby se naučilo zacházet s oběma 
brzdami současně, protože je přední brzda na základě 
přesunutí váhy schopna přenášet daleko větší síly.

Na nezpevněném podloží vládnou jiné podmínky. Zde 
může mít zablokování předního kola za následek jeho 
smyk. Cvičte s Vaším dítětem také zde přesunutí 
váhy dozadu a brzdění na odlišných podložích.

Nezapomeňte, že se brzdy při dlouhých sjezdech ve-
lice rozpálí. Následkem toho může brzdná síla ochab-
nout (fading) až k úplnému selhání. Cvičte s Vaším 
dítětem krátká avšak silná přibrzdění a mezitím vždy 
uvolnění brzdy. Při pochybách je lepší na moment 
zastavit a nechat brzdové kotouče vychladnout.

Ukažte Vašemu dítěti, jak se při prudkém zabrzdění 
musí snažit přesunout jeho váhu co nejvíce dozadu.

Další informace najdete v kapitole „Brzdová soustava" 
v kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com. Nebo 
se obraťte na naši servisní horkou linku (+420) 226 
259 001.

Přiřazení brzdových pák k tělesům brzdy, např. levá 
páka působí na přední brzdu, se může odlišovat. Ne-
chte si brzdy před první jízdou podle přání Vašeho 
dítěte přemontovat.

Dbejte na to, aby se Vaše dítě s brzdami 
obeznamovalo opatrně. Cvičte s ním nou-

zová brzdění v prostorech bez dopravy tak dlouho, 
až bude jeho kolo bezpečně ovládat. Tak lze za-
bránit nehodám.

Na mokrých a kluzkých cestách jakož i na 
nezpevněném podloží musíte brzdění s 

Vaším dítětem cvičit opatrně, protože se zde do-
stanou pláště snadno do smyku. Proto je nabádej-
te, za takových podmínek jízdní rychlost zásadně 
snížit.

Dbejte na naprosto čisté a voskem, tukem 
a olejem neznečistěné brzdové plochy a 

obložení. Nebezpečí nehody!

Při výměně používejte jenom označené a k 
brzdě pasující originální náhradní díly.

ŘAZENÍ

ŘAZENÍ
Řazení na Vašem dětském horském kole Canyon 
slouží přizpůsobení výkonnosti dítěte na profil terénu 
a požadovanou jízdní rychlost.

U řetězových řazení může Vaše dítě vyjet do strmých 
kopců s mírným vynaložením síly v malém převodo-
vém stupni, kdy běží řetěz vzadu přes velký pastorek. 
Zato však musí šlapat rychleji resp. s vyšší frekvencí 
do pedálů. S kopce se řadí na velký převod (vzadu 
malý pastorek). Vaše dítě může ujet jednou otáčkou 
pedálů mnoho metrů, pak je rychlost příslušně vy-
soká.

Cvičte s Vaším dítětem během řazení do pedálů je-
nom lehce šlapat. Tím bude zaručeno přesné přeřa-
zení, zabrání se hluku a sníží se opotřebení.

U nábojových řazení znamená „1" první, nejlehčí pře-
vod. Převody se řadí jeden po druhém, pokud možno 
za krátkého klidu pedálů, přinejmenším však za silně 
sníženého tlaku na pedály. Nejvyšší číslice znamená 
nejvyšší převod.

Přečtěte si přiložený návod k použití od výrobce řa-
zení. Máte-li potíže s řazením, obraťte se na naší 
servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

!
Cvičte řazení v terénu mimo silniční pro-
voz. Obeznamte Vaše dítě s funkcí různých 

pák či otočných rukojetí. V silničním provozu by 
mohlo cvičení řazení pozornost Vašeho dítěte od 
potenciálních nebezpečí příliš rozptýlit.

!
Cvičte s Vaším dítětem provádět řazení 
pokud možno nehlučně a bez trhavých po-

hybů. To šetří materiál a zabraňuje minutí řadi-
cích stupňů a šlápnutí Vašeho dítěte do prázdna.

i
Další informace najdete v kapitole „Řazení" 
v kompletní verzi příručky k horskému 

kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com. Nebo se obraťte na naši 
servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

Dbejte na to, aby Vaše dítě nosilo vždy těs-
ně přiléhající kalhoty, sponky na nohavice 

nebo podobně. Tak budete mít jistotu, že se kal-
hoty nezachytí v řetězu nebo v ozubených kolech 
a nebudou příčinou pádu.

!
Seřízení převodového náboje nebo zadního 
měniče je práce pouze pro zručného mon-

téra.
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ODPRUŽENÁ VIDLICE

ODPRUŽENÁ VIDLICE
Tendence ve výrobě jízdních kol k více jízdního kom-
fortu a bezpečnější manipulaci je nedozírná. Proto 
jsou některá dětská horská kola Canyon vybavena 
odpruženými vidlicemi. Tak může Vaše dítě jeho dět-
ské kolo Canyon v terénu nebo na špatných úsecích 
vozovky lépe kontrolovat, zatížení jízdního kola a dí-
těte nárazy se zřetelně redukují. Na Vašem dětském 
horském kole Canyon je zabudována teleskopická 
vidlice, jejíž pružící materiál je vzduch v uzavřené 
komoře. Tlumí se olejem.

Další informace najdete v kapitole „Odpružená vidlice" 
v kompletní verzi příručky k horskému kolu Canyon 
na naší internetové stránce www.canyon.com. Nebo 
se obraťte na naši servisní horkou linku (+420) 226 
259 001.

Všechna naše dětská horská kola Canyon 
jsou koncipována jenom pro použití se sé-

riově zabudovanou nebo ekvivalentní odpruženou 
vidlicí. Použití dvoukorunkových vidlic nebo vidlic 
odlišné vestavné délky je zakázáno, odůvodňuje 
ztrátu záruky a může mít za následek vážné po-
škození či zlom dětského horského kola Canyon. 
Nebezpečí nehody!

i
Tipy k nastavení a údržbě najdete také pod 
www.spinner-usa.com

Odpružené vidlice mají složitou konstrukci. 
Nechte provádět údržbu a opravy ve vý-

robcem vidlice autorizovaném servisním středis-
ku. Když budete kontrolovat šrouby na odpružené 
vidlici, dodržujte výrobcem vidlice předepsané 
utahovací momenty a používejte bezpodmínečně 
způsobilý momentový klíč!

Při koupi nového pláště pro přední kolo 
dávejte pozor na to, aby nebyl tak vysoký, 

že by při úplném stisknutí pružného elementu 
vidlice drhnul o korunku. Přední kolo by jinak 
mohlo zablokovat. Nebezpečí pádu!

!
Odpružené vidlice jsou konstruovány tak, 
aby byly schopny resp. musely vyrovnat 

nárazy. Je-li vidlice pevná a zablokovaná, převádí 
se nárazy bez tlumení na rám, který na to není na 
těchto místech dimenzován. Proto smí u vidlic s 
blokováním (zajišťovací mechanismus odpružené 
vidlice) Vaše dítě tuto funkci aktivovat zásadně 
jen na hladkém terénu (hladké polní cesty), a ni-
koli v terénu.

i Téměř všichni výrobci vidlic přikládají k 
vidlicím dobře informující návody. Než bu-

dete provádět změny na nastavení vidlice nebo 
údržbu, důkladně si je pročtěte.

Příliš tlumená vidlice může mít za násle-
dek, že se v případě rychle po sobě násle-

dujících překážek pružný element dále neroztáh-
ne. Nebezpečí pádu!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉMOVÉ RESP. NÁŠLAPNÉ PEDÁLY
Dětské horské kolo Canyon je vybaveno standardní-
mi pedály. Pokud budete na dětském horském kole 
Canyon montovat nášlapné resp. systémové pedály, 
mějte na zřeteli výrobcem přiložené návody a pozor-
ně si je přečtěte.

Nastavte uvolňovací mechanismus úplně na měkko.

ROHY NA ŘÍDÍTKA
Rohy na řídítka poskytují přídavné možnosti držení. 
Nastavují se zpravidla tak, že na nich ruce pohodlně 
leží, když šlape Vaše dítě do pedálů ve stoji. Rohy, 
také zvané „bar ends", pak jsou téměř paralelní se 
zemí resp. směřují zhruba 25 stupňů nahoru. 

V případě nedostatečného výcviku anebo 
příliš pevného nastavení systémových pe-

dálů se Vaše dítě nemůže eventuálně z pedálu 
uvolnit! Nebezpečí pádu!

Pokud drží Vaše dítě řídítka horského kola 
při jízdě za rohy, nemůže dosáhnout brz-

dové páky tak rychle jako v jiných pozicích pák. 
Brzdná dráha se prodlouží. Vysvětlete Vašemu 
dítěti, že musí jezdit mimořádně předvídavě a po-
čítat s delšími brzdnými dráhami.

Použití rohů na řídítka se standardními ru-
kojetěmi není na dětském horském kole 

Canyon možné. Před montáží rohů na řídítka na 
dětské horské kolo Canyon se bezpodmínečně ob-
raťte se na naši servisní horkou linku (+420) 226 
259 001.

Nenastavujte rohy řídítek svisle či směrem 
dozadu, mohlo by to mít v případě pádu za 

následek zranění.

Nezapomeňte, že se brzdná dráha prodlou-
ží, jestliže Vaše dítě jede s řídítky s rohy. 

Brzdové páky nejsou ve všech způsobech držení 
řídítek v příznivém dosahu.

i Další informace k možnému příslušenství 
najdete na naší internetové stránce 

www.canyon.com. Nejste-li si naprosto jisti nebo 
máte-li dotazy, obraťte se na naší servisní horkou 
linku (+420) 226 259 001!
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VŠEOBECNÁ UPOZOR-
NĚNÍ K PÉČI A IN-
SPEKCE
Vaše dětské horské kolo Canyon je kvalitní výrobek. 
Přesto musíte, stejně jako o jiná vozidla, o dětské hor-
ské kolo Canyon s Vaším dítětem pravidelně pečovat 
a v pravidelných intervalech nechat provádět údržbu 
odborníkem.

U kol lehké konstrukce se musí navíc pravidelně vy-
měňovat důležité komponenty (viz kapitola „Intervaly 
servisu a údržby“). Jenom tak může být zaručena 
trvalá a bezpečná funkce všech komponent. Tak se 
zachová radost z jízdy a bezpečnost Vašeho dítěte 
po mnoho let.

MYTÍ A PÉČE O DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO CANYON

Zaschlý pot, nečistota a sůl ze zimního provozu 
nebo z mořského vzduchu dětskému horskému kolu 
Canyon škodí. Proto má pro Vás a Vaše dítě patřit 
pravidelné čištění a ochrana všech komponent dět-
ského horského kola Canyon proti korozi k pravidel-
ným povinnostem.

Nečistěte dětské horské kolo Canyon zařízením pro 
čištění proudem páry. Toto expresní čištění má vážné 
nevýhody: Pod vysokým tlakem vystupující a velmi 
ostrý proud vody může proniknout kolem těsnění do 
vnitřku ložisek. Mazivo se zředí, tření se zvýší, koroze 
začíná. Během času to má za následek zničení kluz-
ných ploch ložisek a jejich měkký běh. Nezřídka odle-
puje zařízení pro čištění proudem páry také nálepky.

ÚDRŽBA A INSPEKCE

!
Provádějte jenom ty práce, pro něž máte 
nezbytné znalosti a příslušné nářadí.

!
Nečistěte dětské horské kolo Canyon sil-
ným proudem vody nebo páry z malé 

vzdálenosti.

i Chraňte horní stranu řetězové vzpěry zad-
ní stavby a místa, na nichž by se mohla 

odírat lanka, fólií apod. Tak zabráníte nehezkým 
škrábancům a obroušení barvy.

Podstatně šetrnější je mytí kola měkkým proudem 
vody anebo vodou z vědra za pomoci houby resp. vel-
kého štětce. Ruční čištění má další pozitivní vedlejší 
účinek: Přitom můžete spolu s Vaším dítětem zjistit 
místa poškozeného laku, opotřebené díly nebo vady 
včas.

Když je dětské horské kolo Canyon opět suché, máte 
konzervovat lak a kovové povrchy tvrdým voskem (vý-
jimka: brzdové kotouče). Chraňte rovněž paprsky kol, 
náboje a matice atd. filmem vosku. Méněplošné kom-
ponenty můžete jednoduše postříkat ručním rozpra-
šovačem. Vyleštěte navoskované plochy měkkým ha-
drem, aby se hezky leskly a voda se z nich odperlila.

Čistěte řetěz a řetězová kola savým bavlněným ha-
drem.

Po čištění máte řetěz překontrolovat a eventuálně na-
mazat (viz kapitola „Řazení" v kompletní verzi příručky 
k horskému kolu Canyon na naší internetové stránce 
www.canyon.com. V daném případě se obraťte na 
naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

ÚDRŽBA A INSPEKCE

Nenanášejte žádné konzervační prostředky 
a řetězový olej na brzdová obložení a na 

brzdový kotouč! Brzda by mohla ztratit účinek (viz 
kapitola „Brzdová soustava" v kompletní verzi pří-
ručky k horskému kolu Canyon na naší interneto-
vé stránce www.canyon.com. Nenanášejte žádný 
tuk nebo olej na karbonové úseky upnutí, např. 
řídítka, představec, sedlovku a sedlovou trubku.

!
Odstraňte houževnatý olej nebo tuk z lako-
vaných povrchů a karbonu čisticím pro-

středkem na bázi petroleje. Vyvarujte se odmašťo-
vačů obsahujících aceton, methylenchlorid atd., a 
agresivních nebo chemických čisticích prostředků 
obsahujících rozpouštědla. Mohly by mít korozívní 
účinek na povrch!!

Než budete nanášet tvrdý vosk na rám, 
vyzkoušejte jej na méně nápadném místě!

Při čištění dávejte pozor na trhliny, škrá-
bance, zkřivení nebo zbarvení materiálu. 

Jste-li na pochybách, obraťte se na naši servisní 
horkou linku (+420) 226 259 001. Nechte poško-
zené komponenty okamžitě vyměnit a vylepšete 
místa s poškozeným lakem.
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USCHOVÁNÍ A USKLADNĚNÍ VAŠEHO KOLA CANYON

Pokud dětské horské kolo Canyon během sezóny pra-
videlně ošetřujete, nemusíte v případě krátkodobého 
odstavení, provést žádná zvláštní preventivní opatře-
ní, s výjimkou ochrany proti krádeži. Doporučuje se, 
odstavit dětské horské kolo Canyon v suchém a dobře 
větraném prostoru.

Jde-li o uskladnění dětského horského kola Canyon 
přes zimu, je nutné dbát na několik věcí:

	 Vyčistěte dětské horské kolo Canyon a chraňte je 
proti korozi, jak bylo shora popsáno.

	 Odmontujte sedlovku a nechte případně vniklou 
vlhkost vyschnout. Nastříkejte trochu jemně roz-
prášeného oleje do sedlové trubky. (Výjimka: rám z 
karbonu)

	 Uskladněte dětské horské kolo Canyon v suchém 
prostoru.

	 Přeřaďte vzadu na nejmenší pastorek. Tím se co 
nejvíce uvolní lanka a pružiny.

	 Během dlouhé doby odstavení ztrácí duše poma-
lu vzduch. Stojí-li dětské horské kolo Canyon delší 
dobu na prázdných pneumatikách, může to uškodit 
jejich konstrukci. Zavěste proto obě kola nebo celé 
jízdní kolo nebo kontrolujte pravidelně tlak vzduchu 
v pneumatikách.

ÚDRŽBA A INSPEKCE

ÚDRŽBA A INSPEKCE

První inspekce:
Naši zkušení technici vyvinuli speciální plán údržby. 
Během prvních kilometrů může dojít například k ur-
čitému usazení kol nebo prodloužení lanek řazení a 
brzd, takže nemůže řazení fungovat bezvadně. Rovněž 
mohou být v závislosti na jízdním výkonu nutné první 
opravy v důsledku opotřebení. V tom případě se za-
městnanec servisu na Vás předem obrátí.

Pravidelná roční údržba:
Po dlouhé, náročné sezóně doporučujeme nechat 
dětské horské kolo Canyon kompletně prohlédnout. 
Kdo by to mohl udělat lépe, než ti, kteří Vaše kolo 
vyrobili? 

Roční inspekce provede podle Vašemu typu kola od-
povídajícího plánu údržby náš odborný personál. 

Bezpečnostní prohlídka Canyon:
Jestliže se na dětském horském kole Canyon najez-
dí zřetelně méně než 1000 km ročně, sníží se také 
příslušně náklady za údržbu. V tom případě je bez-
pečnostní prohlídka Canyon přesně to správné. Naši 
specialisté k tomu vyvinuli plán údržby, který se ori-
entuje speciálně na potřebě, a který není tak obsáh-
lý jako roční inspekce, ale přesto zahrnuje všechny 
bezpečnostně relevantní body. Doporučuje se, tuto 
prohlídku provést na začátku nové cyklistické sezó-
ny nebo před plánovanou cyklistickou dovolenou, aby 
mohlo Vaše dítě bezstarostně vyjet.

Aby byla průběhová doba dětského horského kola 
Canyon co nejkratší, prosíme Vás o domluvení ter-
mínu předem.

ÚDRŽBA A INSPEKCE

i Pokud budete muset dětské horské kolo 
Canyon zabalit, abyste je mohli zaslat naší 

odborné dílně, zabalte je přesně tak, jak je shora 
popsáno.

Zejména komponenty lehké konstrukce 
mohou mít zkrácenou životnost. Proto ne-

chte pro bezpečnost Vašeho dítěte v kapitole „In-
tervaly servisu a údržby“ uvedené komponenty v 
pravidelných intervalech přezkoušet a v daném 
případě vyměnit.

!
Aby mělo Vaše dítě s jeho Canyonem stále 
zábavu, vyžaduje dětské horské kolo 

Canyon pravidelnou údržbu. V tabulce v kapitole 
„Intervaly servisu a údržby“ zmíněné časové údaje 
jsou zamýšleny jako orientační body pro cyklisty, 
kteří najezdí mezi 750 a 1500 km (cca 50 až  
100 hodin) za rok. Jezdí-li Vaše dítě pravidelně 
více či po špatných cestách, zkraťte intervaly in-
spekcí odpovídajíce tvrdšímu nasazení. Totéž platí 
pro časté jízdy za deště a všeobecně ve vlhkém 
klima.

!
Když je nutná výměna, používejte zásadně 
jen originální náhradní díly. Po dobu prv-

ních 2 let (resp. po dobu záruky) poskytuje 
Canyon všechny nepostradatelné náhradní díly. V 
případě, že nebudou k dispozici, nabízí Canyon 
ekvivalentní či řadově vyšší náhradní díly.

i Na naší internetové stránce 
www.canyon.com najdete navíc četná 

servisní upozornění, která Vás při menších opra-
vách či údržbách budou podporovat. Při těchto 
pracích se však nepřeceňujte! Nejste-li si napros-
to jisti nebo máte-li dotazy, obraťte se na naší 
servisní horkou linku (+420) 226 259 001 či 
e-mailem na czechia@canyon.com



50 51

CZ

INTERVALY SERVISU A ÚDRŽBY

INTERVALY SERVISU A ÚDRŽBY
Po záběhové fázi musíte nechat dětské horké kolo 
Canyon v pravidelných intervalech udržovat v dobrém 
stavu odborníkem. V následující tabulce uvedené ča-
sové údaje jsou zamýšleny jako orientační body pro 

cyklisty, kteří najezdí mezi 750 a 1500 km (cca 50 
až 100 hodin) ročně. Najezdí-li Vaše dítě pravidelně 
více, zkraťte intervaly inspekcí odpovídajíce tvrdšímu 
nasazení.

Komponenta Činnost Před každou 
jízdou

Měsíčně Ročně Ostatní 
intervaly

Osvětlení Kontrolovat •

Pláště Kontrola tlaku vzduchu •

Pláště Kontrola výšky profilu 
a boků plášťů

•

Brzdy 
(kotouč)

Změřit tloušťku obložení •

Brzdová lanka/ 
vedení

Zorná kontrola • x

Odpružená vidlice Kontrola šroubů • x

Odpružená vidlice Výměna oleje, servis x

Vidlice Přezkoušet 
vyměnit

x  
x 
Po pádu 
nebo 
 nehodě

Nábojové 
řazení

Kontrola resp. seřízení x

Vnitřní ložiska Kontrola vůle ložiska x

Vnitřní ložiska Znovu namazat x

Řetěz Kontrolovat resp. namazat •

Řetěz Kontrolovat resp. vyměnit x 
Po 750 km 

Napnutí řetězu 
u nábojových řazení

Kontrolovat resp. dodatečně 
napnout

• x

Klika Kontrolovat resp. dotáhnout x

"•“ označené kontroly můžete provádět sami spolu s Vaším dítětem, pokud jste řemeslně zruční, máte trochu 
zkušeností a způsobilé nářadí, např. momentový klíč. Pokud jsou při kontrolách zřejmé závady, proveďte okamžitě 
vhodná opatření. V případě dotazů či nejasností Vám pomůže naše servisní horká linka (+420) 226 259 001.
"x" označené práce máte nechat provést odborníka obeznámeného s moderní cyklistickou technikou (např. v 
odborné cyklistické dílně). Obraťte se s důvěrou na naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.

INTERVALY SERVISU A ÚDRŽBY

Komponenta Činnost Před každou 
jízdou

Měsíčně Ročně Ostatní 
intervaly

Lak Konzervovat •
Nejméně 
každého půl 
roku

Kola/ 
paprsky

Kontrola neházivosti a napnutí •

Kola/ 
paprsky

Vycentrovat resp. dotáhnout x 
V případě 
potřeby

Řídítka a 
představec, karbon 
a hliník

Kontrolovat

Vyměnit

x
Nejméně 
každé 2 roky
x
Po pádu resp. 
po 3 letech

Hlavové složení Kontrola vůle ložiska • 

Hlavové složení Znovu namazat x 

Kovové 
povrchy

Konzervovat 
(výjimka: brzdové kotouče)

•
Nejméně
každého půl 
roku

Náboje Kontrola vůle ložiska •

Náboje Znovu namazat x

Pedály Kontrola vůle ložiska •

Pedály (systém) Vyčistit aretační mechanismus •

Zadní měnič Vyčistit, namazat •

Rychloupínák/ 
výsuvný čep kola

Kontrola sedla •

Šrouby a matice Kontrolovat resp. dotáhnout •

Ventily Kontrola sedla •

Představec/ 
sedlovka

Vymontovat a znovu namazat 
tukem resp. u karbonu novou 
montážní pastou (Pozor: žádný 
tuk na karbon)

x

Lanka: Řazení/brzdy Vymontovat a namazat x

"•“ označené kontroly můžete provádět sami spolu s Vaším dítětem, pokud jste řemeslně zruční, máte trochu 
zkušeností a způsobilé nářadí, např. momentový klíč. Pokud jsou při kontrolách zřejmé závady, proveďte okamžitě 
vhodná opatření. V případě dotazů či nejasností Vám pomůže naše servisní horká linka (+420) 226 259 001.
"x" označené práce máte nechat provést odborníka obeznámeného s moderní cyklistickou technikou (např. v 
odborné cyklistické dílně). Obraťte se s důvěrou na naši servisní horkou linku (+420) 226 259 001.
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DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ

DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ

i Na ostatních komponentách jsou utahova-
cí momenty šroubů uvedeny na samotné 

komponentě. Dodržujte hodnoty na nálepkách 
nebo nátisku.

Komponenta Závitové spojení Shimano* SRAM ** 

Zadní měnič Upevňovací šrouby
Svěrací šroub lanka
Čep vodicí kladky

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8-10 Nm
4-5 Nm

Řadicí páka Upevňovací šroub jednotky řadicí páky
Krytka otvoru
Upevňovací šroub příchytky (inbus) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Náboj Pojistná matice seřízení ložiska 0-25 Nm 

Náboj volno-
běžky

Pojistný kroužek kazety pastorků 40 Nm

Kliková sou-
prava

Šroub kliky (nemastný čtyřhran) 
Šroub kliky (Shimano Octalink) 
Šroub kliky (Shimano Hollowtech II) 
Šroub kliky Isis
Šroub kliky Gigapipe
Šroub převodníku

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (ocel)
8-9 Nm (hliník)

Utěsněný 
zásobník 
vnitřní ložisko

Těleso Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pedál Pedálový hřídel 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com
**  www.sram.com
Mějte na zřeteli hodnoty v eventuálně přiložených návodech od výrobců komponent.

DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ

Rám Canyon: 
Příchytné šrouby pro držák láhve  5 Nm 
Výměnný hák zadního měniče  1,5 Nm 

Sedlová objímka Canyon:   3-5 Nm 

Má-li dětské horské kolo Canyon k připevnění rych-
loupínák, přečtěte si kapitolu „Zacházení s rychloupí-
náky a výsuvnými čepy kol“. 

Následující utahovací momenty platí pokud nejsou od 
výrobce představce resp. sedlovky uvedeny žádné jiné 
hodnoty na samotné komponentě nebo v jeho návodu 
k montáži.

Představec: 
Šrouby M5  4,5-5,5 Nm 
Šrouby M6  8-9,6 Nm
Regulační šroub (ve víku)   0,5-2 Nm
u představců Ahead 

Sedlovka: 
Sedlová objímka na hlavici sedlovky
	 Sedlovka s jedním šroubem  20-24 Nm 
	 Sedlovky se dvěma za sebou  6-9 Nm
  ležícími šrouby 
	 Sedlovky se dvěma šrouby napříč  12-14 Nm
  směru jízdy 

Aby byla zaručena provozní bezpečnost 
dětského horského kola Canyon, je nutné 

závitová spojení komponent pečlivě utáhnout a 
pravidelně kontrolovat. Nejvhodnější pro tuto prá-
ci je momentový klíč, který vypne, jakmile je do-
saženo požadovaného utahovacího momentu 
šroubu. 

Utahovací momenty zvyšujte vždy pozvolna až na 
maximum a kontrolujte bezpečné uložení kom-
ponent, jak je popsáno v příslušných kapitolách. 

U dílů, u nichž nejsou žádné rozsahy utahovacích 
momentů k dispozici, utahujte šrouby krok za kro-
kem a neustále kontrolujte pevné uložení kom-
ponenty, jak je popsáno v příslušných kapitolách. 
V žádném případě maximální utahovací moment 
nepřekračujte.

i Na mnohých komponentách jsou utahova-
cí momenty šroubů uvedeny na samotné 

komponentě. Dodržujte hodnoty na nálepkách 
nebo nátisku.

i V daném případě mějte rovněž na zřeteli 
přiložené návody od výrobců komponent 

nebo se informujte na naší internetové stránce 
www.canyon.com
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KOTOUČOVÉ BRZDY

!
Při všech pracích na brzdové soustavě 
mějte vždy na zřeteli návod k použití od 

výrobce komponenty.

Shimano Magura Avid Formula

Šroub třmenu kotoučové brzdy na rámu/
vidlici

6-8 Nm 6 Nm 5-7 Nm  
(zadní kolo)
9-10 Nm  
(přední kolo)

9 Nm

Přídržný šroub příchytky brzdové páky
Jednošroubové upnutí

Dvoušroubové upnutí

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7/karbon)

2,5 Nm

Přesuvné šrouby vedení na rukojeti
a normální vedení na třmenu kotoučové 
brzdy

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Hliníkové upnutí
7,8 Nm
Ocelové upnutí

5 Nm

Hrdlové šrouby vedení na třmenu kotoučové 
brzdy (Disc tube vedení)

5-7 Nm 6 Nm

Šroub s víčkem 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Závitový kolík odvzdušňovací vrt 4-6 Nm 2,5 Nm

Šrouby brzdového kotouče na náboji 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Přípoj očka na rukojeti brzdy 8 Nm



Canyon Bicycles GmbH 

Karl-Tesche-Straße 12 

D-56073 Koblenz


