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!   Twój rower oraz ta instrukcja są zgodne z wymogami normy EN ISO 4210-2.

PODRĘCZNIK 
ROWER GÓRSKI KID



1

SPIS TREŚCI

2 Powitanie
4 Wskazówki skierowane do  rodziców
6 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
8 Przed pierwszą jazdą
10 Przed każdą jazdą 
12 Montaż z opakowania Bikeguard
26 Pakowanie roweru górskiego Canyon Kid
27 Sposób obchodzenia się z szybkozamykaczami 

i osiami wtykanymi
27 W jaki sposób pewnie zamocować koło
29 Wskazówki dotyczące montażu kół za pomocą 

osi wtykanych
29 Wskazówki dotyczące montażu tylnych kół za 

pomocą nakrętek osi
30 O czym  należy  pamiętać przy 

 domontowywaniu elementów i  modyfikacjach?
31 Specyfika  materiału karbon
33 Po upadku
35 Dopasowanie roweru górskiego Canyon Kid  

do Twojego dziecka
36 Ustawianie wysokości siedzenia
38 Długość siedzenia i ustawianie  siodełka
39 Przesuwanie siodełka i ustawianie nachylenia 

siodełka
40 Przestawianie  manetek i dźwigni hamulca
41 Regulacja odległości do dźwigni hamulca
42 Układ hamulcowy
43 Układ przełączania biegów
44 Amortyzowany  widelec
45 Akcesoria
46 Ogólne wskazówki pielęgnacyjne i przeglądy
46 Mycie i pielęgnacja roweru górskiego  

Canyon Kid
48 Przechowywanie i składowanie Twojego  

roweru Canyon
49 Konserwacja i przeglądy
50 Interwały czasowe serwisowania i  konserwacji
52 Zalecane momenty dokręcania śruby

Przeczytaj także pełną wersję podręcznika roweru górskiego Canyon na naszej stronie www.canyon.com
Ważne: Instrukcja montażu strona 12. Przed pierwszą jazdą przeczytaj strony 4-11.

OPIS CZĘŚCI

1 Rama:
 a Rura górna
 b Rura dolna
 c Rura podsiodełkowa
 d Rura dolna tylnego widelca
 e Rura górna tylnego trójkąta
 

2 Siodełko
3 Sztyca
4 Zacisk sztycy
5 Tarcza hamulcowa z tyłu
6 Zębatka tylna
7 Przerzutka tylna
8 Łańcuch
9 Zębatka
10 Mechanizm korbowy
11 Pedał

12 Wspornik kierownicy
13 Kierownica
14 Dźwignia hamulca
15 Manetka
16 Łożyska sterowe

17  Amortyzowany widelec:
 I Głowica widelca
 II Goleń górna
 III Goleń dolna
 IV Hak widelca

18 Hamulec przedni
19 Tarcza hamulcowa

 Koło:
20 Szybkozamykacz/oś wtykana
21 Obręcz koła
22 Szprycha
23 Opona
24 Piasta
25 Zawór

Ten symbol wskazuje na możliwe niebez-
pieczeństwo dla życia i zdrowia w razie 

nieprzestrzegania odpowiednich poleceń lub nie-
podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

i Ten symbol informuje o obsłudze produktu 
lub danym fragmencie instrukcji obsługi, 

na który należy zwrócić szczególną uwagę.

! Ten symbol ostrzega przed nieodpowied-
nim zachowaniem, którego konsekwencją 

są szkody materialne oraz szkody dla środowiska.

Opisane możliwe konsekwencje nie są przedstawiane 
w instrukcji za każdym razem, gdy pojawiają się te 
symbole! 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

POŚWIĘĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NASTĘPUJĄCYM SYMBOLOM:



2 3

i Proszę odwiedzić nas od czasu do czasu 
na naszej stronie www.canyon.com. Znaj-

dziesz na niej nowości, wskazówki, przydatne po-
rady oraz adresy naszych dystrybutorów. 

Wydawca: 
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz 

Infolinia: +48 914 22 69 66
Faks zamówień: +49 261 40400-50
e-mail: poland@canyon.com

W przypadku dostawy roweru producent jest zobo-
wiązany do dołączenia instrukcji uzupełniających. W 
kwestii instrukcji uzupełniających odwiedź również 
stronę www.canyon.com

Tekst, koncepcja, zdjęcia i opracowanie graficzne: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Stan: Grudzień 2016, wydanie 1

© Publikowanie, przedruk, tłumaczenie i powielanie, 
także fragmentaryczne z użyciem mediów elektro-
nicznych, oraz wykorzystywanie w innych celach są 
dozwolone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pi-
semnej zgody autora. 

POWITANIE

Podczas jazdy rowerem, podobnie jak uprawiając 
wszystkie inne dyscypliny sportu, można odnieść 
obrażenia. Pozwalając swojemu dziecku Wsiąść na 
rower, musisz mieć świadomość tego niebezpieczeń-
stwa i je zaakceptować. Należy zawsze pamiętać, że 
rower nie posiada urządzeń zabezpieczających, do-
stępnych w samochodzie, takich jak karoseria czy po-
duszki powietrzne. Dopilnuj zatem, aby Twoje dziecko 
zawsze miało na sobie odpowiednią odzież ochronną 
(hełm, okulary, solidne obuwie, obcisłe spodnie).

Zespół Canyon życzy Twojemu dziecko mnóstwa do-
brej zabawy z rowerem górskim Canyon Kid! !

Ten podręcznik tworzy system wraz z pełną 
wersją podręcznika roweru górskiego 

Canyon. Dlatego koniecznie zapoznaj się także z peł-
ną wersją podręcznika roweru Canyon, którą znaj-
dziesz na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com. Pamiętaj także, że zakupiony 
przez Ciebie rower jest rowerem górskim Canyon Kid 
i jest przeznaczony do innego sposobu użytkowania, 
niż pozostałe modele rowerów górskich Canyon.

i Celem niniejszej instrukcji nie jest złożenie 
roweru z pojedynczych części bądź jego 

naprawa! Zastrzega się prawo do zmian szczegó-
łów technicznych w stosunku do danych i ilustra-
cji zamieszczonych w instrukcji obsługi. Twój ro-
wer oraz ta instrukcja są zgodne z wymogami 
normy EN ISO 4210-2. Ta instrukcja podlega usta-
wodawstwu europejskiemu. 

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka nie 
przeceniaj swoich umiejętności podczas 

montażu i regulacji. W razie wątpliwości skorzy-
staj z pomocy naszego serwisu pod nr +48 914 22 
69 66. E-mail: poland@canyon.com

Rowery górskie Canyon Kid to urządzenia 
sportowe wyższej klasy przedstawiające 

lekką konstrukcję dzięki najwyższej sztuce inży-
nierii. Również i Ty i Twoje dziecko zostańcie pro-
fesjonalistami w obchodzeniu się z tym materia-
łem. Błędne użytkowanie, nieprofesjonalny 
montaż lub niedostateczna konserwacja mogą 
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo roweru. 
Niebezpieczeństwo wypadku!

Ze względu na wiele różnych modeli oraz zmiany mo-
deli istnieje możliwość, że opisane prace nie są cał-
kowicie kompletne. Z tego względu należy koniecznie 
pamiętać o instrukcjach naszych dostawców kompo-
nentów, które znajdują się w opakowaniu BikeGuard.

Pamiętaj, że wyjaśnienia oraz wskazówki mogą ze 
względu na różne czynniki jak np. stopień doświad-
czenia i umiejętności techniczne osoby wykonującej 
lub używane narzędzia wymagać uzupełnień, przez 
co nieodzowne mogą być dodatkowe (specjalne) na-
rzędzia lub nie opisane środki.

Na naszej stronie internetowej www.canyon.com 
znajdziesz ponadto liczne filmy serwisowe, które po-
mogą Ci przy mniejszych pracach w zakresie napra-
wy lub konserwacji.
Dla własnego bezpieczeństwa nie warto przeceniać 
swoich umiejętności. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z 
naszym serwisem rowerowym pod nr +48 914 22 
69 66.

Pamiętaj: Niniejszy podręcznik nie ma na celu prze-
kazania Tobie oraz Twojemu dziecku wiedzy, dzięki 
której będziesz posiadać umiejętności mechanika 
rowerowego. Nawet instrukcja o grubości encyklo-
pedii nie przekazałaby informacji o wszystkich moż-
liwych kombinacjach dostępnych rowerów i części 
konstrukcyjnych. Dlatego w niniejszym podręczniku 
skoncentrowaliśmy się na zakupionym właśnie przez 
Ciebie rowerze i popularnych częściach konstrukcyj-
nych oraz na wskazaniu najważniejszych wskazówek 
i ostrzeżeń. Celem niniejszego podręcznika nie jest 
również umożliwienie złożenia kompletnego roweru 
na podstawie zestawu ramowego Canyon!

Podręcznik ten nie nauczy Twojego dziecka jazdy na 
rowerze czy też zasad ruchu drogowego. Dlatego w 
niniejszym podręczniku skoncentrowaliśmy się na 
zakupionym właśnie przez Ciebie rowerze oraz na 
wskazaniu najważniejszych wskazówek i ostrzeżeń.

SZANOWNY KLIENCIE FIRMY CANYON!

w podręczniku tym zawarliśmy wiele porad dotyczą-
cych obsługi roweru górskiego Canyon Kid dla Cie-
bie oraz Twojego dziecka oraz liczne informacje na 
temat techniki rowerowej, konserwacji i pielęgnacji. 
Przeczytaj dokładnie ten podręcznik. Bo naprawdę 
warto to uczynić, nawet, jeżeli uważasz, że jesteś 
rowerowym "starym wygą", gdyż już przez całe życie 
jeździsz na rowerze. Technika rowerowa zrobiła duże 
postępy na przestrzeni ostatnich lat. W ten sposób 
nabytą wiedzę przekaż swojemu dziecku. 

Aby Twoje dziecko mogło bezpiecznie cieszyć swoim 
rowerem Canyon, przeczytaj wraz z nim ten podręcz-
nik i zwróć szczególną uwagę na rozdział "Wskazówki 
skierowane do rodziców",

	 dokładnie wykonaj instrukcję montażu w rozdziale 
"Montaż z opakowania BikeGuard",

	 przeczytaj wraz ze swoim dzieckiem wskazówki w 
rozdziale "Przed pierwszą jazdą" i dostosuj się do 
nich,

	 w rozdziale "Użytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem" sprawdź, do jakiego użytku przeznaczony jest 
nowy rower Twojego dziecka oraz ile wynosi do-
puszczalna masa łączna (rowerzysta, ubiór i bagaż)

	 oraz przeprowadź wspólnie ze swoim dzieckiem 
przed każdą jazdą wymaganą kontrolę sprawności 
roweru. Pomoc w jej przeprowadzeniu znajdziesz w 
rozdziale "Przed każdą jazdą" tego podręcznika. Nie 
pozwól swojemu dziecku używać roweru, jeżeli nie 
zdał on w 100 proc. kontroli sprawności!

Ten podręcznik tworzy system wraz z pełną wer-
sją podręcznika roweru górskiego Canyon. Dlatego 
koniecznie zapoznaj się także z pełną wersją pod-
ręcznika roweru Canyon, którą znajdziesz na naszej 
stronie internetowej www.canyon.com. Należy także 
przestrzegać dołączonych instrukcji dostawców po-
szczególnych komponentów.

Ten podręcznik dokładnie opisuje szereg prac konser-
wacyjnych. Podczas ich przeprowadzania z dzieckiem 
należy stale brać pod uwagę, że instrukcje i wska-
zówki te dotyczą tylko i wyłącznie tego roweru gór-
skiego Canyon Kid i nie obowiązują one w przypadku 
innych rowerów. 

POWITANIE
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Ze względu na fakt, że dzieci nie są tak uważne, na-
leży przyzwyczaić się do regularnej kontroli i w razie 
potrzeby ustawień i konserwacji roweru górskiego 
Canyon Kid. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
lub pytań należy skontaktować się z naszym serwi-
sem rowerowym pod nr +48 914 22 69 66.

Miej na uwadze, że przynajmniej podczas pierwszej 
jazdy należy wywiązać się z obowiązku nadzoru - po-
nadto nie należy wymagać od swojego dziecka zbyt 
wiele! Zapoznaj się z regulacjami ruchu drogowego 
obowiązującymi w Twoim kraju. 

Twoje dziecko powinno w pełni panować nad swoim 
rowerem górskim Canyon Kid zanim zacznie nim jeź-
dzić bez nadzoru. Jako pierwsze kroki w tym kierunku 
zalecamy jazdę hulajnogą lub rowerkiem biegowym, 
aby dziecko zdobyło wyczucie w kwestii równowagi.

Jeśli jazda ta się powiodła, to istotnym elementem 
jest wytłumaczenie dziecku funkcji hamulca i układu 
przełączania biegów, zanim wsiądzie ono na rower 
górski Canyon Kid. Przećwicz z dzieckiem obsługi-
wanie tych elementów funkcyjnych z dala od ruchu 
drogowego, najlepiej na nieuczęszczanym placu lub 
nieuczęszczanej drodze.

Jeśli umiejętności rowerowe są już na tyle zaawan-
sowane, że dziecko jeździć już może również poza 
nieuczęszczanymi miejscami, to wytłumaczyć mu 
należy w jaki sposób przejeżdżać należy przez kra-
wężniki i tory kolejowe, tzn. aby przeszkody te prze-
kraczać pod możliwie łagodnym kątem. Upewnij się 
najpierw, że od tyłu ani od przodu nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo.

Bądź dla dziecka godnym naśladowania wzorem w 
kwestii używania kasku rowerowego oraz ścieżek 
rowerowych. Zalecane jest ponadto uczestnictwo 
dziecka w szkoleniach dot. ruchu drogowego ofero-
wanych przez szkoły i kluby drogowe.

!
Dzieci mogą też być wybredne. Zakupić 
należy dlatego kask rowerowy, który Two-

jemu dziecku się spodoba. Dlatego oraz z powodu 
ustalenia odpowiedniego rozmiaru Twoje dziecko 
powinno być obecne przy zakupie kasku. Jeśli 
kask się podoba i jest dopasowany, to podwyż-
szasz prawdopodobieństwo noszenia niezbędne-
go dla bezpieczeństwa i życia kasku ochronnego. 
Należy zwrócić uwagę na to, by pasek zawsze był 
zapięty.

!
Podczas zakupu kasku zasięgnij rady w 
kwestii dostosowania pasków kasku do 

głowy. Wyłącznie poprawnie dopasowany kask 
gwarantuje pełną ochronę w razie wypadku!

Zwróć uwagę, aby kask noszony był wy-
łącznie do jazdy na rowerze. Poprzez nie-

szczęśliwy zbieg okoliczności, np. w czasie zaba-
wy na drabince do wspinania się na placu zabaw, 
kask może się o nią zaplątać i przez paski może 
dojść do uduszenia.

Dzieci nie powinny jeździć na rowerze w 
pobliżu przepaści, schodów, basenów oraz 

na ulicach używanych przez pojazdy mechaniczne.

WSKAZÓWKI SKIEROWANE DO RODZICÓW

WSKAZÓWKI SKIERO-
WANE DO  RODZICÓW
Dzieci należą do grupy najsłabszych uczestników ru-
chu drogowego. Główne powody to przede wszystkim 
brak doświadczenia i praktyki, lecz także ich niewielki 
wzrost utrudniający dzieciom dobre rozeznanie oraz 
ich rozpoznawalność przez innych uczestników ruchu.

Rowery górskie Canyon Kid mogą być użytkowane 
na dobrze utwardzonych drogach w terenie, przy 
czym koła mogą tracić kontakt z podłożem jedynie 
w celu pokonywania niskich stopni. Rowery górskie 
Canyon Kid nie są przystosowane do poruszania się 
po parkach rowerowych. Mogłoby to doprowadzić do 
przeciążenia materiału, co z kolei może spowodować 
uszkodzenia kół i niebezpieczne upadki. Rower górski 
Canyon Kid nie spełnia zazwyczaj wymogów prawa 
o ruchu drogowym lub tym podobnych przepisów, 
które wymagają, żeby rowery były wyposażone w 
reflektory z aktywną instalacją świetlną. Sprawdź za-
tem koniecznie, czy uczestnictwo w ruchu drogowym 
bez odpowiedniego wyposażenia jest dozwolone w 
kraju, w którym chcesz użytkować roweru górskiego 
Canyon Kid.

Zanim pozwolisz Twojemu dziecku na jazdę jego no-
wym rowerem górskich Canyon Kid zainwestuj dla 
jego dobra i bezpieczeństwa nieco czasu w trening 
jazdy na rowerze oraz w szkolenie pod kątem zasad 
ruch drogowego. Ze względu na fakt, że dzieci nie 
są tak uważne, należy przyzwyczaić się do regularnej 
kontroli i w razie potrzeby ustawień i konserwacji 
roweru górskiego Canyon Kid. W przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości lub pytań należy skontaktować 
się z naszym serwisem rowerowym pod nr +48 914 
22 69 66.
Ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie ro-
wery górskie Canyon Kid nie są przeznaczone do jazdy 
po drogach publicznych. Jeśli chcesz, by Twoje dziec-
ko uczestniczyło w ruchu drogowym, musisz wypo-
sażyć rower górski Canyon Kid w odpowiednie urzą-
dzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w rozdziale "Regulacje prawne dotyczące udziału w 
ruchu drogowym" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na stronie www.canyon.com

!
Zwracaj zawsze uwagę na to, aby dziecko 
poza odpowiednim kaskiem rowerowym 

nosiło rzucające się w oczy, tzn. jasne ubranie. 
Zalecane są ponadto paski odblaskowe umożli-
wiające lepszą rozpoznawalność.

!
Zwróć uwagę, by kask rowerowy spełniał 
wymogi normy DIN EN 1078.

Rower górski Canyon Kid nie spełnia za-
zwyczaj wymogów prawa o ruchu drogo-

wym lub tym podobnych przepisów, które wyma-
gają, żeby rowery były wyposażone w reflektory z 
aktywną instalacją świetlną. Sprawdź zatem ko-
niecznie, czy uczestnictwo w ruchu drogowym 
bez odpowiedniego wyposażenia jest dozwolone 
w kraju, w którym chcesz użytkować roweru gór-
skiego Canyon Kid.

Podczas ćwiczenia hamowania istotne jest 
wyjaśnienie dziecku, że przy mokrej na-

wierzchni skuteczność hamowania oraz przy-
czepność kół są niższe, a więc hamowanie musi 
odbywać się ostrożniej.
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i Miej na uwadze również naszą stale aktu-
alizowaną stronę www.canyon.com. Na 

stronie tej do naszych modeli przyporządkowane 
są graficznie tereny użytku danych rowerów.

Zamontowanie bagażnika jest niedozwolo-
ne. Jeśli Twoje dziecko chce zabrać bagaż, 

powinno to robić wyłącznie w specjalnym pleca-
ku rowerowym.

!
Foteliki dziecięce są generalnie niedozwo-
lone.

!
Jazda z przyczepką dziecięcą jest general-
nie niedozwolona.

!
Nigdy nie używaj roweru górskiego Canyon 
Kid w trenażerze rolkowym, w którym jest 

on w jakiś sposób mocowany.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W celu zdefiniowania przeznaczenia różnych typów naszych rowerów podzieliliśmy je na różna kategorie. Spo-
wodowane jest to faktem, iż już w czasie projektowania i kreowania naszych rowerów określamy zróżnicowane 
oparte na testach wymogi dopasowane do danego rodzaju obciążenia w celu zagwarantowania później jak 
największego bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych rowerów.

Dlatego też bardzo ważne jest korzystanie z rowerów wyłącznie w ramach użytkowania zgodnego z przeznacze-
niem, gdyż w innym razie mogłaby zostać przekroczona granica obciążenia powodując uszkodzenie ramy lub 
innych komponentów. Konsekwencją mogą być ciężkie wypadki. 

Maksymalna masa roweru górskiego Canyon Kid wraz z rowerzystą i bagażem (plecak, napój itp.) nie powinna 
przekraczać 40 kg, a w przypadku naszych rowerów z kołami 24“ - 80 kg. 

Kategorię Twojego roweru górskiego Canyon Kid rozpoznasz po oznakowaniu na ramie według następujących 
symboli. Jeśli nie masz pewności, do której kategorii zalicza się dany rower, zawsze masz możliwość skontak-
towania się z naszym centrum serwisowym.

KATEGORIA YOUTH

Rowery kategorii YOUTH są przeznaczone dla dzieci. Mogą być użytko-
wane na dobrze utwardzonych drogach w terenie, przy czym koła mogą 
tracić kontakt z podłożem jedynie w celu pokonywania niskich stopni.

Maksymalna masa rowerów tej kategorii do maks. 20“ wraz z rowerzystą 
i bagażem (plecak, napój itp.) nie powinna przekraczać 40 kg, a w przy-
padku naszych rowerów z kołami 24“ - 80 kg.

Dzieci nigdy nie powinny jeździć bez nadzoru. Dopóki nie nabiorą wprawy 
w bezpiecznej i stabilnej jeździe, należy zapewnić stały nadzór i ciągłe 
instrukcje. Uważaj, aby Twoje dziecko unikało potencjalnych niebezpie-
czeństw, które mogą stanowić np. strome zbocza, ulice, schody lub rzeki. 
Rowery górskie Canyon Kid tej kategorii nie są przystosowane do poru-
szania się po parkach rowerowych. Mogłoby to doprowadzić do przecią-
żenia materiału, co z kolei może spowodować uszkodzenia kół i niebez-
pieczne upadki o trudnych do przewidzenia skutkach.

Rowery górskie Canyon Kid z wyposażeniem podstawowym nie są przy-
stosowane do uczestnictwa w ruchu drogowym. Uważaj, aby Twoje dziec-
ko zawsze nosiło zalecane ubranie ochronne (jak np. hełm, rękawice, 
ochraniacze itp.).

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
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4. Czy prawidłowo wyregulowano siodełko i kierow-
nicę? Niech Twoje dziecko stanie nad górną rurą 
roweru i sprawdzi, czy ma w kroku swobodę od-
powiadającą szerokości dłoni. Jeśli nie, przeczytaj 
rozszerzone rozdziały instrukcji znajdujące się w 
dalszej części instrukcji lub skontaktuj się z naszym 
serwisem pod nr +48 914 22 69 66. W przypadku 
jazdy ze zbyt wysoko umieszczoną ramą może w 
razie szybkiego zejścia z roweru dojść do obrażeń.

 Siodełko ustawione powinno być tak, aby Twoje 
dziecko mogło jeszcze dosięgnąć piętą do znaj-
dującego się w najniższym położeniu pedału. 
Sprawdź, czy, siedząc na siodełku, Twoje dziecko 
może jeszcze dotknąć podłoża czubkami palców. 
Więcej informacji na temat ustawienia pozycji 
znajdziesz w rozdziale "Dopasowanie roweru gór-
skiego Canyon Kid do Twojego dziecka".

5. Dopilnuj, aby Twoje dziecko używało roweru Canyon 
tylko zgodnie z jego przeznaczeniem! Wytłumacz 
swojemu dziecku, że co niektóry manewr profe-
sjonalnego rowerzysty łatwo wygląda, w rzeczywi-
stości wymaga jednak intensywnego treningu oraz 
doświadczenia. Uważaj, aby Twoje dziecko nie prze-
ceniało swoich umiejętności. Z reguły rowery górskie 
Canyon Kid są przystosowane do masy o łącznej 
(rowerzysta, rower i bagaż) wadze 40 kg, lub w przy-
padku rowerów 24“ - 80 kg. W żadnym wypadku nie 
należy przekraczać tej granicy. Więcej informacji na 
temat przeznaczonego użytkowania znaleźć można 
w rozdziale „Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem”. 

6. Czy rower górski Canyon Kid składa się częściowo 
z karbonu? Należy pamiętać, że karbon jest mate-
riałem wymagającym szczególnej pieczołowitości 
oraz ostrożnego użytkowania. Należy koniecznie 
przeczytać rozdział "Specyfika materiału karbon".

7. Jeśli dokonałeś zakupu roweru z amortyzatorem, 
powinieneś wraz ze swoim dzieckiem sprawdzić 
ciśnienie widelca. W celu ustawienia ciśnienia 
użyj w razie potrzeby załączonej do opakowania 
BikeGuard pompki. Nieprawidłowe ustawienie 
może prowadzić do ich wadliwego działania lub 
uszkodzeń przy amortyzowanym widelcu. Zawsze 
w takiej sytuacji pogarszają się właściwości jezdne 
i nie można zagwarantować maksymalnego bez-
pieczeństwa jazdy. Więcej informacji na ten temat 
znajdziesz w rozdziale „Amortyzowany widelec“.

!
Dalsze informacje techniczne na temat ro-
weru górskiego Canyon Kid znajdziesz w 

pełnej wersji podręcznika roweru górskiego 
Canyon na naszej stronie www.canyon.com. Pa-
miętaj także, że zakupiony przez Ciebie rower jest 
rowerem górskim Canyon Kid i jest przeznaczony 
do innego sposobu użytkowania, niż pozostałe 
modele rowerów górskich Canyon.

PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ

!
Pamiętaj, że rozmieszczenie dźwigni ha-
mulca może się różnić w zależności od 

kraju. Sprawdź, którego hamulca używa się za 
pomocą której dźwigni. Jeśli rozmieszczenie ha-
mulców nie odpowiada dotychczasowym przy-
zwyczajeniom Twojego dziecka, to należy je 
ewentualnie zmienić! 

PRZED PIERWSZĄ 
JAZDĄ
ZANIM POZWOLISZ TWOJEMU DZIECKU JEŹDZIĆ MU-
SISZ SPRAWDZIĆ Z NIM NASTĘPUJĄCE PUNKTY:

1. Czy Twoje dziecko jechało już kiedyś rowerem gór-
skim? Pamiętaj, że jazda w terenie wymaga szcze-
gólnej koncentracji, kondycji oraz doświadczenia. 
Zabierz swoje dziecko w spokojne miejsce, w którym 
będzie mogło oswoić się ze swoim nowym rowe-
rem górskim. Jeździj wraz ze swoim dzieckiem po 
różnych terenach, aby mogło się stopniowo do nich 
przyzwyczaić. Zapisz swoje dziecko na kurs techniki. 
Więcej informacji na stronie www.canyon.com

2. Czy Twoje dziecko jest obeznane z układem hamul-
cowym? Zazwyczaj rowery górskie Canyon Kid do-
starczane są w formie posiadającej hamulec przed-
ni uruchamiany lewą dźwignią hamulca. Sprawdź, 
czy Twoje dziecko może obsługiwać hamulec przed-
niego koła za pomocą tej samej dźwigni hamulca 
ręcznego tak jak dotychczas. Jeśli nie, przećwicz 
wraz ze swoim dzieckiem nowe rozmieszczenie 
dźwigni, ponieważ nierozważne uruchomienie ha-
mulca przedniego koła może prowadzić do upadku. 
Udaj się ewentualnie do specjalisty w celu zmiany 
rozmieszczenia dźwigni hamulca.

 Działanie nowoczesnych hamulców może być ewen-
tualnie o wiele silniejsze niż w przypadku hamul-
ców, do których Twoje dziecko jest przyzwyczajone! 

 Poćwicz ze swoim dzieckiem, zlecając mu kilka 
próbnych zahamowań pod nadzorem! W ten spo-
sób Twoje dziecko będzie mogło powoli zapoznać 
się z maksymalnym możliwym opóźnieniem. Więcej 
na temat hamulców znajdziesz w rozdziale "Układ 
hamulcowy". 

3. Czy Twoje dziecko zna sposób zmiany biegów? 
Upewnij się, że Twoje dziecko zapozna się z dzia-
łaniem przerzutki w mało uczęszczanym miejscu. 
Wytłumacz swojemu dziecku, że nie należy zmie-
niać jednocześnie biegów z przodu i z tyłu oraz 
naciskać mocno na pedały podczas zmiany biegów. 
Więcej na temat przerzutek znajdziesz w rozdziale 
"Układ przełączania biegów". 

Rowery górskie Canyon Kid to urządzenia 
sportowe wyższej klasy przedstawiające 

lekką konstrukcję dzięki najwyższej sztuce inży-
nierii. Również i Ty i Twoje dziecko zostańcie pro-
fesjonalistami w obchodzeniu się z tym materia-
łem. Błędne użytkowanie, nieprofesjonalny 
montaż lub niedostateczna konserwacja mogą 
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo roweru. 
Niebezpieczeństwo wypadku!
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6. Najważniejszym elementem wyposażenia potrzeb-
nego do udanej wycieczki rowerowej jest mała tor-
ba na narzędzia, którą Twoje dziecko może umie-
ścić pod siodełkiem. Znajdować się w niej powinny 
dwie łyżki do opon z tworzywa sztucznego, ogólnie 
używane klucze imbusowe, zapasowa dętka, ze-
staw do łatania, trochę pieniędzy i ewentualnie 
telefon komórkowy. Ponadto przymocuj do ramy 
pompkę.

7. Daj swojemu dziecku porządny zamek, jeśli będzie 
chciało gdzieś zaparkować swój rower Canyon. 
Tylko rower Canyon przypięty do nieruchomego 
obiektu zabezpieczony jest przed obcymi.

!
Aby uniknąć szkód przy rowerze górskim 
Canyon Kid, należy przestrzegać maksy-

malnej dopuszczalnej masy łącznej oraz przepi-
sów dotyczących transportu bagażu w rozdziale 
"Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem“. Przed 
transportem roweru w samochodzie lub samolo-
cie należy ponadto zapoznać się z rozdziałem 
"Transport Twojego roweru Canyon" w pełnej 
wersji podręcznika roweru górskiego Canyon na 
naszej stronie internetowej www.canyon.com

Na skutek wpływów podłoża i sił, które od-
działują na rower górski Canyon Kid, jest 

on narażony na silne obciążenia. Na tego rodzaju 
obciążenia dynamiczne różne elementy konstruk-
cyjne reagują zużyciem i zmęczeniem. Sprawdzaj 
regularnie wraz z Twoim dzieckiem jego rower 
górski Canyon Kid pod kątem oznak zużycia, za-
drapań, odkształceń, przebarwień lub początko-
wych pęknięć. Elementy konstrukcyjne, których 
okres żywotności się skończył, mogą nagle za-
wieść w działaniu. Rower górski Canyon Kid nale-
ży poddawać regularnym przeglądom w celu 
ewentualnej wymiany danych elementów. Bliższe 
informacje na temat utrzymywania roweru w sta-
nie sprawności oraz bezpieczeństwa eksploatacji 
roweru znajdziesz w rozdziałach "Ogólne wska-
zówki pielęgnacyjne i przeglądy", "Zalecane mo-
menty dokręcania śruby" oraz "Interwały czasowe 
serwisowania i konserwacji".

!
Przywyknij do wykonywania wspólnie z 
Twoim dzieckiem kontroli opisanej w roz-

dziale "Przed każdą jazdą". W ten sposób Twoje 
dziecko nauczy się należytego obchodzenia się z 
rowerem a ty masz możliwość odkrycia wad lub 
usterek powstałych ewentualnie podczas jazdy.

!
Zachęcaj Twoje dziecko do wskazywania 
na niedziałające elementach przy jego ro-

werze. W razie potrzeby natychmiast usuń uster-
kę lub skontaktuj się z naszym serwisem pod nr 
+48 914 22 69 66.

!
Ten podręcznik tworzy system wraz z peł-
ną wersją podręcznika roweru górskiego 

Canyon. Dlatego koniecznie zapoznaj się także z 
pełną wersją podręcznika roweru Canyon, którą 
znajdziesz na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com. Pamiętaj także, że zakupiony 
przez Ciebie rower jest rowerem górskim Canyon 
Kid i jest przeznaczony do innego sposobu użyt-
kowania, niż pozostałe modele rowerów górskich 
Canyon.

PRZED KAŻDĄ JAZDĄ 

PRZED KAŻDĄ JAZDĄ 
PRZED KAŻDĄ JAZDĄ MUSISZ SPRAWDZIĆ ZE SWOIM 
DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE PUNKTY: 

1. Czy szybkozamykacze na sztycy oraz osie wtyka-
ne i nakrętki na kołach są poprawnie domknię-
te? Bliższe informacje na ten temat w rozdziale 
"Sposób obchodzenia się z szybkozamykaczami i 
osiami wtykanymi". 

2. Czy opony są w dobrym stanie i czy ciśnienie w 
nich jest wystarczające? Obracaj swobodnie oba 
koła, aby skontrolować ruch obrotowy. W ten 
sposób na czas można wykryć boczne pęknięcie 
opony, złamanie osi i zerwane szprychy. Bliższe 
informacje na ten temat w rozdziale "Koła - opo-
ny, dętki oraz ciśnienie powietrza" w pełnej wersji 
podręcznika roweru górskiego Canyon na naszej 
stronie internetowej www.canyon.com

3. Wykonaj próbę hamulców podczas postoju, przy-
ciągając silnie dźwignię hamulca w kierunku 
kierownicy. Już po krótkim skoku dźwigni musi 
powstać pewien nacisk; po zaciągnięciu dźwi-
gnia nie powinna stykać się z kierownicą! W 
przypadku hydraulicznych hamulców tarczowych 
nie może wyciekać płyn. Więcej informacji na 
temat "hamulców" znajdziesz w rozdziale "Układ 
hamulcowy" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com

4. Jeśli Twoje dziecko chce jeździć po drogach pu-
bliczny lub w nocy, to sprawdź instalację świetlną. 
Patrz rozdział "Regulacje prawne dotyczące udziału 
w ruchu drogowym" w pełnej wersji podręcznika 
roweru górskiego Canyon na naszej stronie inter-
netowej www.canyon.com 

5. Spuść rower górski Canyon Kid na ziemię z nie-
wielkiej wysokości. Skontroluj miejsca, w których 
dochodzi do stukotania. W razie potrzeby sprawdź 
łożyska i połączenia śrubowe. 

Jeśli szybkozamykacze, osie wtykane i na-
krętki osi nie są prawidłowo zamknięte, od 

roweru mogą odłączyć się części. Niebezpieczeń-
stwo upadku!

Nie pozwól swojemu dziecku korzystać z 
roweru górskiego Canyon Kid, jeśli ten nie 

spełnia któregoś z powyższych warunków! 
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MONTAŻ Z OPAKOWA-
NIA BIKEGUARD
Przeprowadź montaż z opakowania Bikeguard wspól-
nie z Twoim dzieckiem. W ten sposób Twoje dziecko 
nauczy się poprawnego obejścia z rowerem.

Montaż z opakowania BikeGuard nie jest wielkim 
wyzwaniem, mimo to należy poszczególne kroki wy-
konywać z rozwagą i starannością. Montaż przepro-
wadzony niefachowo może negatywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo roweru.

Na początku chcielibyśmy zapoznać Cię z częściami, 
z jakich składa się nowy rower górski Canyon Kid.

W tym celu należy otworzyć przednią stronę okładki 
podręcznika roweru górskiego Canyon Kid. Znajdziesz 
tu rower górski Canyon Kid wyposażony we wszyst-
kie ważne elementy konstrukcyjne. Niech ta strona 
podczas czytania będzie otwarta. To pozwoli szybko 
znaleźć części wymienione w tekście.

Ilustracja przedstawia przykładowy rower górski 
Canyon Kid - nie każdy model wygląda w ten sposób.

Najpierw należy otworzyć opakowanie BikeGuard.

Otwórz opakowanie BikeGuard z jednej strony, ostroż-
nie wyciągnij opakowanie wewnętrzne, a opakowanie 
zewnętrzne odstaw na bok.

SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA BIKEGUARD INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT MONTAŻU ROWERU 
GÓRSKIEGO CANYON KID

Rower górski Canyon Kid został w całości złożony w 
fabryce, gdzie przeszedł jazdę próbną. Po wykonaniu 
wyjaśnionych poniżej etapów montażu rower ten bę-
dzie całkowicie sprawny bez konieczności regulacji. 
Po zakończeniu prac dopilnuj, aby Twoje dziecko wy-
konało jazdę próbną na pustym placu lub nieuczęsz-
czanej drodze.

Poniżej znajduje się tylko krótki opis montażu. Jeśli 
montaż nie jest częścią Twojego wykształcenia za-
wodowego i jeśli nie masz w tym zakresie wystar-
czającego doświadczenia, przeczytaj rozszerzone 
rozdziały znajdujące się w pełnej wersji podręcznika 
roweru górskiego Canyon na naszej stronie interne-
towej ww.canyon.com. Pamiętaj także o instrukcjach 
obsługi producentów komponentów.

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 

W opakowaniu BikeGuard znajdziesz złożony już ze-
staw ramowy z siodełkiem, sztycą i kołem tylnym 
oraz oddzielnie zapakowane koło przednie.

Na półce powyżej koła tylnego znajduje się tzw. Tool 
Kit. W zestawie Tool Kit znajdują się wszystkie części 
drobne (np. szybkozamykacze lub osie wtykane, ew. 
pedały) oraz klucz dynamometryczny Canyon z bita-
mi, podręcznik roweru górskiego Kid i ew. pompkę do 
amortyzatora, pastę montażową Canyon oraz zestaw 
świateł odblaskowych i reflektorów wraz z instruk-
cjami producentów części.

W tym celu użyj najlepiej wysuwanego 
nożyka do dywanów lub podobnego noży-

ka z krótkim ostrzem. Bezpośrednio przy rowerze 
nie należy używać nożyka.

Nie należy samemu podejmować obróbek 
przy rowerze za pomocą wysuwanego no-

żyka do dywanów. Może wtedy dojść do uszko-
dzenia części konstrukcji lub skaleczeń. W razie 
potrzeby do cięcia należy użyć nożyczek.

LISTA WYMAGANYCH NARZĘDZI

!
W celu montażu nie należy zaciskać rowe-
ru górskiego Canyon Kid przy rurze ramy 

lub sztycy z karbonu, lecz umocować za pomocą 
odpowiedniej aluminiowej sztycy w stojaku mon-
tażowym. 

i Ciesząc się z zakupu nowego roweru gór-
skiego Canyon Kid, poproś osobę trzecią o 

pomoc w wypakowywaniu roweru z BikeGuard 
oraz o pomoc w montażu.

Przed pierwszą jazdą przeprowadź wraz ze swoim 
dzieckiem kontrole opisane w rozdziale "Przed każdą 
jazdą".

W celu montażu najlepiej korzystać ze stojaka, w 
którym mocuje się ramę od wewnątrz w trzech 
punktach lub poprosić pomocnika o przytrzymanie 
roweru górskiego Canyon Kid podczas wykonywania 
montażu.

Montaż nowego roweru górskiego Canyon Kid wy-
maga następujących narzędzi, które znajdują się w 
zestawie Tool Kit:
	 klucz dynamometryczny Canyon wraz z bitami (1)
	 klucz do pedałów (2)
	 ew. pasta montażowa Canyon (3)
	 ew. pompka do amortyzatora (4)

(1)

(2)

(4)

(3)
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W celu pewnego i bezpiecznego przymocowania 
dwóch elementów konstrukcji firma Canyon jest 
przekonana, że użycie klucza dynamometrycznego 
jest nieodzowne.

Przekroczenie maksymalnego momentu dokręcania 
przy śrubach zaciskowych (np. przy sztycy czy zaci-
sku sztycy) powoduje zbyt wysoką siłę zacisku. Może 
ona doprowadzić do awarii elementu konstrukcji i 
spowodować tym samym wypadek. Ponadto w ta-
kim przypadku gwarancja produktu traci moc. Śruby 
dokręcone za mocno lub zbyt luźno mogą być przy-
czyną awarii i tym samym wypadku. Dlatego należy 
dokładnie przestrzegać wytycznych firmy Canyon do-
tyczących momentów dokręcania.

Wsuń odpowiedni bit do klucza dynamometrycznego 
Canyon.

Wsuń klucz imbusowy całkowicie w łeb śruby.

Kręć powoli, trzymając uchwyt klucza dynamome-
trycznego Canyon. Jeśli śruba jest dokręcona, wska-
zówka przekracza skalę. Kręcenie należy zakończyć 
w momencie, gdy wskazówka znajduje się na cyfrze 
wyznaczonego momentu dokręcania.

UŻYWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO CANYON

Do montażu należy użyć klucza dynamo-
metrycznego Canyon załączonego do opa-

kowania BikeGuard.

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 

Elementy z karbonu podatne są przede wszystkim 
na szkody na skutek zbyt mocnej siły zacisku. Pasta 
montażowa Canyon stwarza dodatkową przyczep-
ność między dwoma powierzchniami, redukując w 
ten sposób wymaganą siłę zacisku śruby o nawet 
30%.

Jest to zalecane przede wszystkim w obszarach za-
cisku między rurą widelca a wspornikiem oraz sztycą 
a rurą podsiodełkową. W tych dwóch obszarach zbyt 
duża siła zacisku może uszkodzić części, co może 
doprowadzić do ich zniszczenia lub wygaśnięcia gwa-
rancji. 

Pasta montażowa Canyon chroni dzięki redukcji siły 
zacisku włókna karbonu przed zniszczeniem. Ponad-
to unika się w ten sposób częstego trzeszczenia w 
miejscach zacisku. 

Gwarantuje także optymalną ochronę przed korozją 
- nawet w mokrych warunkach. Pasta montażowa 
Canyon nadaje się do wszystkich połączeń karbonu i 
aluminium. Jest do tego idealna, ponieważ nie ulega 
utwardzeniu.

UŻYWANIE PASTY MONTAŻOWEJ CANYON

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 

i Przy sztycach u rowerów górskich zasad-
niczo należy używać pasty montażowej, 

zapewni to stabilne siedzenie. Regulacja wysoko-
ści sztycy prowadzi do lekkiego zarysowania po-
wierzchni. Jest to normalne zużycie i nie stanowi 
powodu do reklamacji.

Przed nałożeniem pasty montażowej należy oczyścić 
odpowiednią powierzchnię z cząsteczek brudu i po-
zostałości smaru. Następnie należy nanieść cienką i 
równomierną warstwę pasty montażowej Canyon na 
czystą powierzchnię za pomocą pędzla lub skórzanej 
ścierki. 

Teraz należy zamontować części roweru według in-
strukcji. 

Użyj do tego klucza dynamometrycznego Canyon i 
przestrzegaj podanych maksymalnych momentów 
dokręcania śruby. Usuń nadmiar pasty montażowej 
Canyon i szczelnie zamknij opakowanie. 
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ROZPAKOWYWANIE

Przytrzymaj koło przednie. Otwórz ostrożnie pas na 
rzepy mocujący koło przednie do górnej rury. Odstaw 
koło przednie ostrożnie na bok.

i
Elementy opakowania oraz całość opako-
wania BikeGuard należy przechowywać w 

suchym miejscu. W ten sposób wszystko jest pod 
ręką w razie zamiaru przesłania roweru lub pod-
jęcia podróży.

Zdejmij karton z zestawem Tool Kit z półki powyżej 
koła tylnego i odłóż go na bok.

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 

Wyjmij ostrożnie ramę z mocowania opakowania 
 BikeGuard i postaw ją bezpiecznie na ziemię. W razie 
potrzeba poproś swojego pomocnika, aby potrzymał 
rower.

i Montaż przeprowadzisz najprościej i naj-
bezpieczniej, używając stojaka montażo-

wego lub korzystając z pomocy innej osoby.

Wyjmij z zestawu Tool Kit szybkozamykacz do przed-
niego koła. Odkręć przeciwnakrętkę i pociągnij jedną 
ze sprężyn z szybkozamykacza.

Wsuń szybkozamykacz w pustą oś przedniego koła.

Po każdej stronie piasty należy umieścić po jednej 
sprężynie. Zwróć uwagę na to, aby sprężyna o mniej-
szej średnicy po obu stronach szybkozamykacza 
ustawiona była w kierunku osi piasty. Dźwignię szyb-
kozamykacza zamontować należy po lewej stronie 
(po przeciwnej stronie napędu łańcuchowego).

Koło przednie z szybkozamykaczem

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 

MONTAŻ KOŁA PRZEDNIEGO

Usuń zabezpieczenia transportowe przy hamulcu 
przedniego koła. Więcej informacji na temat hamul-
ców znajdziesz w rozdziale "Układ hamulcowy" w 
pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com. 
Pamiętaj także o instrukcji obsługi producenta kom-
ponentów.

W przypadku hamulców tarczowych przed zamonto-
waniem koła sprawdź, czy okładziny hamulcowe są 
umieszczone dokładnie w mocowaniach w zacisku 
hamulca. Jest tak, jeśli szczelina pomiędzy okładzi-
nami przebiega równolegle. 

Nieprawidłowo zamontowane koła mogą 
być przyczyną poważnych upadków i wy-

padków! W razie najmniejszych wątpliwości lub 
pytań skontaktuj się z naszym serwisem rowero-
wym pod nr +48 914 22 69 66.

Szczegółowe informacje:
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Dokręć przeciwnakrętkę szybkozamykacza jedynie o 
dwa obroty. Dalsze informacje na temat szybkozamy-
kaczy znaleźć można w rozdziale "Sposób obchodze-
nia się z szybkozamykaczami i osiami wtykanymi". 
Pamiętaj także o instrukcji obsługi producenta kom-
ponentów.

Usuń ostrożnie karton ochronny, mocujący przednie 
koło i kierownicę. 

Sprawdź następnie, czy przednie koło umieszczone 
jest środkowo między widełkami. Zwróć uwagę na 
poprawne osadzenie szybkozamykacza i zabezpie-
czeń widelca.

Pociągnij kilka razy za dźwignię hamulca po zamon-
towaniu koła i zamknięciu szybkozamykaczy. Następ-
nie doprowadź koło do ruchu obrotowego. 

Zamontuj przednie koło i pamiętaj o wsunięciu tarczy 
hamulcowej między okładziny hamulcowe. Zamknij 
szybkozamykacz tak, aby koło przymocowane było 
bezpiecznie. Wcześniej należy przeczytać rozdział 
"Sposób obchodzenia się z szybkozamykaczami i 
osiami wtykanymi".

Unieś koło nad ziemię i uderz je dosyć mocno z góry. 
Koło musi być dobrze przymocowane i nie może ko-
łatać.

!
Nowe okładziny hamulcowe hamulców 
tarczowych muszą zostać przetarte w celu 

osiągnięcia optymalnych wartości opóźnienia. 
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Układ 
hamulcowy" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com

Tarcza hamulcowa nie może trzeć o zacisk hamulca 
ani, z reguły, o okładziny hamulcowe.

Ustaw przednie koło w odpowiedniej pozycji między 
mocowaniami i wsuń oś wtykaną od lewej strony 
przez zamocowanie i piastę.

Koło przednie z osią wtykaną

Naciśnij parokrotnie dźwignię hamulca, aby przygoto-
wać hamulce do użytku. Nacisk powinien powstać po 
maks. jednej trzeciej skoku dźwigni. Unieś koło nad 
ziemię i uderz je dosyć mocno z góry. Koło musi być 
dobrze przymocowane i nie może kołatać.

Gdy gwint osi chwyci gwint prawej goleni widelca, 
zakręć oś wtykaną zgodnie z podanym momentem 
dokręcania. Użyj do tego klucza dynamometrycznego 
Canyon.

Wyjmij z zestawu Tool Kit oś wtykaną do przedniego 
koła.

Osadź koło w widelcu, jednocześnie wkładając tarczę 
hamulcową w zacisk hamulca.

Nieprawidłowo zamontowane koła mogą 
być przyczyną poważnych upadków i wy-

padków! W razie najmniejszych wątpliwości lub 
pytań skontaktuj się z naszym serwisem rowero-
wym pod nr +48 914 22 69 66.

i
Producenci systemów osi wtykanych za-
zwyczaj dołączają do swoich urządzeń 

szczegółowe instrukcje. Należy się z nimi zapo-
znać przed przystąpieniem do demontażu koła lub 
prac konserwacyjnych.

Szczegółowe informacje:

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 
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Przy montażu pedałów sprawdź najpierw opis osi. Li-
tera "R" oznacza prawy pedał, litera "L" lewy. 

Należy pamiętać, że w lewym pedale występuje gwint 
lewy, co oznacza wkręcanie w kierunku przeciwnym 
niż zwykle, a więc w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

Przed wkręceniem gwint pedału nasmaruj lekko do-
stępnym w handlu smarem montażowym.

Przerzuć wszystkie biegi i sprawdź, czy zapewnio-
ne jest, że nie dojdzie do styku między przerzutką 
tylną a szprychami i łańcuch nie spadnie do środka 
szprych, gdy łańcuch biegnie na największym kole 
zębatym.

Podnieś rower górski Canyon Kid za siodełko i zakręć 
korbą. Sprawdź funkcjonowanie przerzutek. Więcej 
na temat ustawiania przerzutek znajdziesz w roz-
dziale "Układ przełączania biegów".

Po zamontowaniu koła wypróbuj hamulce 
na postoju. Nacisk hamulców musi nastą-

pić zanim dźwignia hamulca dotknie kierownicy. 
W przypadku hamulców hydraulicznych trzeba je 
ew. kilka razy nacisnąć, aby powstał solidny na-
cisk.

MONTAŻ PEDAŁÓW

Sprawdź stabilne zamocowanie pedałów 
raz jeszcze po przejechaniu 100 km. Może 

dojść do odłączenia pedałów, uszkodzenia gwintu 
oraz ewentualnie do upadku. Sprawdź również 
stabilne umocowanie pozostałych śrub zgodnie z 
informacjami na temat momentu dokręcania.

W przypadku pierwszych dwóch do trzech obrotów 
pedały należy wkręcić ręcznie w gwinty korb. Dopiero 
wtedy użyj klucza do pedałów, dokręcając nim pedały.

Niektóre rodzaje pedałów należy dokręcić ze strony 
wewnętrznej za pomocą klucza imbusowego.

Ustal wewnętrzną długość nóg za pomocą wbudowa-
nego w opakowanie systemu KidFit. 

Więcej informacji na temat odpowiedniej wysokości 
siodełka znajdziesz także w załączonym przewodniku 
Quick Start. 

W celu wykonania dalszych kroków przeczytaj roz-
dział "Dopasowanie roweru górskiego Canyon Kid do 
Twojego dziecka“.

USTAWIENIE SIODEŁKA I SZTYCY

!
Należy zwrócić uwagę na wskazówki w 
rozdziale "Ustawianie wysokości siedze-

nia" oraz na dopuszczalne momenty dokręcania 
śruby w rozdziale "Ogólne wskazówki pielęgna-
cyjne i przeglądy" jak i uwzględnić wytyczne na-
drukowane na danych częściach.

!
Wsuń sztycę w rurę podsiodełkową, jed-
nak nie dalej niż jest to konieczne. Przez 

pastę montażową sztyca zostanie lekko zaryso-
wana. Nie stanowi do powodu do reklamacji.

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 
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Ustaw siodełko i zamknij szybkozamykacz lub zakręć 
śrubę zacisku rury podsiodełkowej, ale nie za moc-
no, tzn. nie powyżej maks. dopuszczalnego momen-
tu dokręcania. Użyj ew. klucza dynamometrycznego 
Canyon. Informacje na temat szybkozamykaczy zna-
leźć można w rozdziale "Sposób obchodzenia się z 
szybkozamykaczami i osiami wtykanymi".

W razie potrzeby usuń folię ochronną z siodełka.

Spójrz od noska siodełka do przodu. Czy siodełko stoi 
prosto?

Nie należy smarować smarem obszarów 
zaciskowych z karbonu!

USTAWIENIE KIEROWNICY

Ustaw kierownicę z zamontowanym przednim kołem 
i dopasowanym ciśnieniem powietrza. W gotowym 
do jazdy rowerze górskim dźwignie hamulców są 
skierowane lekko w dół. Gdy Twoje dziecko siedzi na 
siodełku, a jego palce spoczywają na dźwigni hamul-
ca, wyciągnięta ręka i palce powinny tworzyć prostą 
linię.

Końce kierownicy w rowerach górskich są najczęściej 
nieco zagięte. Nadgarstki Twojego dziecka są wtedy 
automatycznie rozluźnione i nie przekręcone za moc-
no na zewnątrz. 

i Więcej informacji na temat ustawienia 
kierownicy znajdziesz w rozdziale "Dopa-

sowanie roweru górskiego Canyon Kid do Twojego 
dziecka".

Nigdy nie pozwól swojemu dziecku wsiąść 
na jego rower górski Canyon Kid, jeśli wi-

doczne jest oznaczenie MIN/MAX na sztycy.

i
Wbudowany w opakowanie system KidFit 
pomoże Tobie oraz Twojemu dziecku w 

określeniu odpowiedniej wysokości siodełka. Uzu-
pełniające informacje znajdziesz w załączonym 
przewodniku Quick Start.

Lub zmierz wysokość siedzenia przy dotychczaso-
wym rowerze Twojego dziecka od środka suportu do 
górnej krawędzi siodełka w środku siodełka. Powyż-
szą wysokość siedzenia przejmij do nowego roweru 
górskiego Canyon Kid.
Sztycę wsuń w rurę podsiodełkową aż do wymaganej 
wysokości siedzenia.

POMPOWANIE AMORTYZOWANEGO WIDELCA

Niektóre rowery górskie Canyon Kid wyposażone są 
w amortyzowany widelec.

W celach transportu powietrze z amortyzowanego 
widelca całkowicie spuszczono. Amortyzowany wide-
lec roweru górskiego Canyon Kid należy napompować 
do odpowiedniego ciśnienia widelca.

Więcej informacji na temat amortyzowanego widelca 
znajdziesz w rozdziale "Amortyzowany widelec" w 
pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com. 
Pamiętaj także o instrukcji obsługi producenta kom-
ponentów.

Nieprawidłowe ustawienie amortyzowane-
go widelca może prowadzić do wadliwego 

działania lub uszkodzeń przy amortyzowanym wi-
delcu.

i
Przed napompowaniem i pierwszą jazdą 
przeczytaj dokładnie rozdział "Amortyzowa-

ny widelec" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon i instrukcję producenta widelca!

Otwórz pokrywę przy amortyzowanym widelcu.

Nakręć nakrętkę złączkową dętki na zawór.

Napompuj amortyzowany widelec przy użyciu spe-
cjalnej pompki załączonej do opakowania BikeGuard 
zgodnie z zaleceniami producenta widelca na temat 
ustawień twardości amortyzacji. W przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości lub pytań należy skontaktować 
się z naszym serwisem rowerowym pod nr +48 914 
22 69 66.

WYPOSAŻENIE DO UCZESTNICTWA W  
RUCHU DROGOWYM

Jeśli chcesz wyposażyć rower górski Canyon Kid 
do uczestnictwa w ruchu drogowym, przestrzegaj 
zasad ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w 
którym chcesz go używać. Informacje na ten temat 
znajdziesz w rozdziale "Regulacje prawne dotyczące 
udziału w ruchu drogowym" w pełnej wersji pod-
ręcznika roweru górskiego Canyon na naszej stronie 
internetowej www.canyon.com

Rower górski Canyon Kid nie spełnia za-
zwyczaj wymogów prawa o ruchu drogo-

wym lub tym podobnych przepisów, które wyma-
gają, żeby rowery były wyposażone w reflektory z 
aktywną instalacją świetlną. Sprawdź zatem ko-
niecznie, czy uczestnictwo w ruchu drogowym 
bez odpowiedniego wyposażenia jest dozwolone 
w kraju, w którym chcesz użytkować roweru gór-
skiego Canyon Kid.

MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD MONTAŻ Z OPAKOWANIA BIKEGUARD 
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Niech Twoje dziecko pociągnie kilka razy za dźwi-
gnię hamulca po zamontowaniu koła i zamknięciu 
osi wtykanej lub szybkozamykacza. Następnie dopro-
wadź koło do ruchu obrotowego.

Tarcza hamulcowa nie może trzeć o zacisk hamulca 
ani, z reguły, mocno o okładziny hamulcowe. Dopro-
wadź oba koła do ruchu obrotowego i sprawdź czy 
koła obracają się poprawnie.

SPRAWDZENIE I USTAWIENIA

Po zamontowaniu koła wypróbuj wspólnie ze swoim 
dzieckiem hamulce na postoju. W dźwigni wystąpić 
powinien nacisk; dźwignia nie powinna stykać się z 
kierownicą. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 
"Układ hamulcowy" w pełnej wersji podręcznika ro-
weru górskiego Canyon na naszej stronie interneto-
wej www.canyon.com

Wraz ze swoim dzieckiem sprawdź funkcję prze-
rzutek. W przypadku roweru górskiego Canyon Kid 
z przekładnią łańcuchową przerzuć wszystkie biegi i 
sprawdź, czy zapewnione jest, że nie dojdzie do styku 
między przerzutką tylną a szprychami i łańcuch nie 
spadnie do środka szprych, gdy łańcuch biegnie na 
największym kole zębatym.

Więcej informacji na temat ustawiania przerzutek 
znajdziesz w rozdziale "Układ przełączania biegów" w 
pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com

!
Nowe okładziny hamulcowe hamulców 
tarczowych muszą zostać przetarte.

Sprawdź wraz ze swoim dzieckiem ustawienia pozy-
cji siedzenia, pozycji trzymania oraz wykonaj kontrolę 
kierownicy, uchwytów i sztycy pod kątem bezpiecz-
nego zamocowania według wskazówek z rozdziału 
"Dopasowanie roweru górskiego Canyon Kid do Two-
jego dziecka".

Sztyca powinna być wsunięta w ramę przynajmniej 
poniżej górnej rury lub do poziomu oznaczenia MIN/
MAX na sztycy. 

Nigdy nie pozwól swojemu dziecku wsiąść 
na jego rower górski CANYON Kid, jeśli wi-

doczne jest oznaczenie MIN/MAX na sztycy.

Napompuj obie opony, kierując się ciśnieniem maksy-
malnym podanym na ściance bocznej opony. Więcej 
informacji na temat opon i dętek znajdziesz w roz-
dziale "Koła - opony, dętki oraz ciśnienie powietrza" 
w pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com

Na koniec montażu przeprowadź starannie kontrole 
opisane w rozdziale "Przed pierwszą jazdą" i "Przed 
każdą jazdą".

Po przejechaniu 100 do 300 km sprawdź 
ponownie wszystkie śruby pod kątem 

mocnego osadzenia zgodnie z informacjami na 
temat momentu dokręcania. Bliższe informacje 
na ten temat znajdziesz w rozdziałach "Ogólne 
wskazówki pielęgnacyjne i przeglądy", "Zalecane 
momenty dokręcania śruby" oraz "Interwały cza-
sowe serwisowania i konserwacji".

Po zakończeniu prac montażowych i kon-
trolnych wykonaj wraz ze swoim dziec-

kiem jazdę próbną na pustym placu lub nie-
uczęszczanej drodze! Jeśli podczas jazdy w 
terenie wystąpią błędy w zakresie montażu lub 
ustawień, może to spowodować utratę kontroli 
nad rowerem!
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PAKOWANIE  
ROWERU GÓRSKIEGO 
CANYON KID
W razie konieczności zapakowania roweru górskiego 
Canyon Kid np. w celu oddania go do przeglądu lub wy-
słania go do naszego warsztatu serwisowego lub pod-
jęcia podróży należy pamiętać o kilku aspektach, aby 
rower górskie Canyon Kid bezpiecznie dotarł do celu.

Podczas pakowania postępuj zawsze zgodnie z in-
strukcjami w rozdziale "Montaż z opakowania 
BikeGuard“. Rower górski Canyon Kid powinien być 
wysłany w takiej formie, w jakiej do Ciebie dotarł.

Szczegółową instrukcję pakowania rowe-
ru górskiego Canyon Kid krok po kroku znaj-
dziesz również na naszej stronie internetowej  
www.canyon.com!

W razie zamiaru podróży samolotem rower górski 
Canyon Kid należy zapakować w opakowanie Canyon 
BikeGuard lub w przeznaczoną w tym celu walizkę 
rowerową np. typu Canyon BikeShuttle. 

Przy transporcie samochodem należy pamiętać o 
umieszczeniu roweru w bezpieczny oraz antypośli-
zgowy sposób. W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości lub pytań należy skontaktować się z naszym 
serwisem rowerowym pod nr +48 914 22 69 66.

W czasie transportu samochodem należy 
pamiętać, aby przy rowerze nie znajdowały 

się elementy (narzędzia, torby itp.) mogące się 
odczepić. Niebezpieczeństwo wypadku!

Nie umieszczaj roweru lub jego części lu-
zem wewnątrz pojazdu. Przesuwające się 

części mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

!
Jeśli rower górski Canyon Kid nie został 
zapakowany zgodnie z załączoną instruk-

cją pakowania, firma Canyon Bicycles GmbH nie 
jest zobowiązana do rekompensaty za ewentual-
ne szkody powstałe podczas transportu.

!
W rowerach z ramami wykonanymi z gru-
bych rur w przypadku większości zaci-

sków wsporników koła zachodzi niebezpieczeń-
stwo zmiażdżenia! Podczas dalszego użytkowania 
ramy z karbonu mogą dlatego nagle zawieść, a na 
ramach z aluminium łatwo mogą wystąpić wgnie-
cenia. W sklepach z akcesoriami do pojazdów 
mechanicznych dostępne są specjalne, pasujące 
modele zacisków.

PAKOWANIE SZYBKOZAMYKACZE I OSIE WTYKANE

SPOSÓB OBCHODZE-
NIA SIĘ Z SZYBKOZA-
MYKACZAMI I OSIAMI 
WTYKANYMI
Mimo prostego sposobu obsługiwania się szybkoza-
mykaczami często dochodzi do wypadków ze wzglę-
du na nieprawidłową obsługę.

Szybkozamykacze składają się zasadniczo z dwóch 
elementów obsługi: 
	 dźwigni ręcznej po jednej stronie piasty: przekształ-

ca ona ruch zamykający poprzez mimośród w siłę 
zacisku.

	 nakrętki zaciskowej po przeciwnej stronie piasty: 
przy jej użyciu na drążku gwintowanym ustawiane 
jest napięcie wstępne.

W JAKI SPOSÓB PEWNIE ZAMOCOWAĆ KOŁO

	 Otwórz szybkozamykacz. Teraz widoczny powinien 
być napis "OPEN".

	 Przesunąć dźwignię w kierunku pozycji zaciśnięcia, 
tak aby na zewnątrz widoczny był napis "CLOSE". 
Od rozpoczęcia ruchu zamykającego mniej więcej 
do połowy drogi dźwignia powinna się bardzo lekko 
poruszać, t.j. bez siły zacisku.

	 Podczas drugiej połowy drogi siła dźwigni musi 
wyraźnie wzrosnąć. Pod koniec dźwignię poruszać 
można już tylko z trudem. Posługując się kłębem 
kciuka, przyciągnij pomocniczo palcami do widelca 
lub ramy, jednak nie do tarczy hamulcowej.

	 W położeniu krańcowym dźwignia musi być ustawio-
na równolegle do roweru. Nie może więc odstawać 
na bok. Dźwignia musi przylegać do ramy w taki spo-
sób, aby niemożliwe było jej niezamierzone otwarcie.

	 Sprawdź pozycję próbując przekręcić zamkniętą 
dźwignię.

Nieprawidłowo zamontowane koła mogą
być przyczyną poważnych upadków i wy-

padków!

Nigdy nie pozwól swojemu dziecku jeździć 
rowerem, którego mocowania kół nie zo-

stały sprawdzone przed wyruszeniem w drogę! 
Odłączenie się koła od roweru podczas jazdy  
grozi upadkiem!

i
W miejscu postoju należy przypiąć koła 
przymocowane szybkozamykaczami wraz 

z ramą do zamontowanego na stałe przedmiotu.
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	 Jeśli można przekręcić całkowicie dźwignię zaci-
skową oznacza to, że bezpieczna pozycja koła nie 
jest zapewniona. Należy ją ponownie otworzyć i 
zwiększyć napięcie wstępne. W tym celu należy 
dokręcić nakrętkę po przeciwnej stronie o połowę 
obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.

	 Zamknąć ponownie szybkozamykacz i ponownie 
sprawdzić pozycję dźwigni. Jeśli nie można już da-
lej przekręcić dźwigni zaciskowej, zamykacz zaci-
śnięty jest poprawnie.

	 Na koniec należy unieść koło kilka centymetrów 
nad podłoże i uderzyć z góry w oponę. Dobrze 
zamocowane koło pozostaje w mocowaniach osi 
ramy.

Aby sprawdzić szybkozamykacz siodełka, należy 
spróbować przekręcić siodełko względem ramy.

Nieprawidłowo zamontowane sztyce mogą 
być przyczyną poważnych upadków i wy-

padków!

Nigdy nie pozwól swojemu dziecku jeździć 
rowerem, którego mocowania sztyc nie zo-

stały sprawdzone przed wyruszeniem w drogę! 
Odłączenie się sztycy od roweru podczas jazdy  
grozi wypadkiem!

i
Szybkozamykacze można wymienić na za-
bezpieczenie przed kradzieżą. Do tego celu 

potrzebny jest specjalnie zakodowany klucz lub 
klucz imbusowy. W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości lub pytań należy skontaktować się z na-
szym serwisem rowerowym pod nr +48 914 22 
69 66.

Należy pamiętać, aby dźwignie obu szyb-
kozamykaczy znajdowały się zawsze po 

lewej stronie (po przeciwnej stronie napędu łań-
cuchowego) roweru górskiego Canyon Kid. To po-
zwala uniknąć zamontowania przedniego koła 
niewłaściwą stroną.

SZYBKOZAMYKACZE I OSIE WTYKANE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU KÓŁ ZA POMOCĄ 
OSI WTYKANYCH

Osie wtykane używane są, gdy rower sprostać musi 
silnym obciążeniom. Zapewniają one amortyzowa-
nym widelcom oraz tylnemu trójkątowi odpowiednią 
sztywność.

Odkręć oś wtykaną za pomocą klucza imbusowego i 
wyciągnij ją. Teraz można zdemontować tylne koło w 
zwykły sposób.

Przy montażu należy pamiętać o tym, by nie wkładać 
osi wtykanej w piastę przed zamontowaniem tylnego 
koła.

Następnie wykonać montaż w zwykły sposób. Koła 
nie trzeba przy tym justować za pomocą narzędzia 
pomocniczego, ponieważ ustawia się ono automa-
tycznie w prawidłowej pozycji. Po montażu tylnego 
koła można włożyć oś. Wkręć oś w gwint przeciwnej 
strony. Przykręć ją zgodnie z podanym momentem 
dokręcania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań 
należy skontaktować się z naszym serwisem rowe-
rowym pod nr +48 914 22 69 66.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU TYLNYCH KÓŁ 
ZA POMOCĄ NAKRĘTEK OSI

W przypadku rowerów z piastą wielobiegową zwróć 
uwagę na poprawne złożenie pojedynczych elemen-
tów. Napręż łańcuch przed dokręceniem nakrętek 
koła, pociągając koło do tyłu.

Pociągnięcie łańcucha w środku pomiędzy zębatkami 
a przednim kołem łańcuchowym w dół lub w górę o 
więcej niż dwa centymetry nie powinno już wtedy 
być możliwe. Łańcuch w żadnym wypadku nie może 
luźno wisieć!

Jeśli wszystko pasuje, a koło znajduje się pośrodku, 
to dokręć nakrętki osi. Sprawdź poprawne osadzenie 
podpory momentu obrotowego.

! Do mocowania osi nigdy nie należy uży-
wać innych narzędzi niż te, które są zale-

cane przez producenta. Należy zawsze używać 
klucza dynamometrycznego. Małymi krokami (pół 
niutonometra) należy zbliżać się od dołu do zale-
canego maksymalnego momentu dokręcania i 
sprawdzać w międzyczasie, czy komponent jest 
dobrze zamocowany. Nie należy przekraczać mak-
symalnego momentu dokręcania podanego przez 
producenta! Zbyt mocno dokręcona oś może się 
uszkodzić lub spowodować uszkodzenie goleni 
widelca.

i
W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją 
producenta piasty na jego stronie interne-

towej.
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O CZYM  NALEŻY 
 PAMIĘTAĆ PRZY 
 DOMONTOWYWANIU 
ELEMENTÓW I 
 MODYFIKACJACH?
Rowery Canyon to przyrządy do uprawiania sportu 
wyposażone zgodnie z danym sposobem ich użyt-
kowania. Należy pamiętać, że montaż błotników lub 
podobnych elementów może mieć negatywny wpływ 
na działanie i tym samym na bezpieczeństwo jazdy. 
Przed zakupem i montażem dodatkowych komponen-
tów sprawdzić, czy akcesoria te są kompatybilne z 
Twoim rowerem górskim Canyon Kid. 

W przypadku dodatkowych dzwonków, klaksonów 
oraz urządzeń oświetleniowych należy dokładnie 
sprawdzić, czy akcesoria te są dozwolone, sprawdzo-
ne i tym samym dopuszczone do ruchu drogowego. 
Lampy na baterie lub akumulatorki muszą być ozna-
kowane wężykiem oraz literą K (patrz rozdział "Regu-
lacje prawne dotyczące udziału w ruchu drogowym" 
w pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com).

Wykonuj tylko i wyłącznie prace, które opanowałeś w 
100 procentach.

Wymiany kierownicy, wspornika kierownicy oraz wi-
delców podejmować się powinni wyłącznie kwalifi-
kowani mechanicy. W każdym wypadku należy zapo-
znać się z instrukcją obsługi producenta akcesoriów. 
W przypadku montażu innych komponentów oraz 
akcesoriów właściciel roweru zawsze sam ponosi od-
powiedzialność za fachowy montaż elementów kon-
strukcji. W razie choćby najmniejszych wątpliwości 
oddaj rower górski Canyon Kid do naszego warsztatu 
serwisowego.

Zamontowanie bagażnika lub przyczepki 
jest niedozwolone. Jeśli Twoje dziecko 

chce zabrać bagaż, powinno to robić wyłącznie w 
specjalnym plecaku rowerowym.

Dodatkowo zamontowane akcesoria jak np. 
błotniki itp. mogą mieć negatywny wpływ 

na działanie roweru górskiego Canyon Kid. Dlatego 
warto zdecydować się na akcesoria z naszego 
asortymentu. Zapewnia to użycie pasujących ele-
mentów konstrukcji.

i
W razie pytań lub wątpliwości co do mon-
tażu akcesoriów, kompatybilności elemen-

tów lub modyfikacji przeczytaj rozszerzone roz-
działy instrukcji znajdujące się w dalszej części 
instrukcji lub w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com. Lub skontaktuj się z naszym 
serwisem pod nr +48 914 22 69 66.

W przypadku nieprawidłowego montażu  
odpadające lub odłamujące się elementy 

mogą być przyczyną poważnych upadków. Ważne 
dla bezpieczeństwa połączenia śrubowe dokręcać 
należy z uwzględnieniem zalecanych momentów 
dokręcania.

MATERIAŁ KARBON

SPECYFIKA 
 MATERIAŁU KARBON
Materiał karbon to tworzywo sztuczne wzmocnione 
włóknem węglowym. W porównaniu z innymi two-
rzywami lekkimi materiał ten charakteryzuje się 
pewnymi szczególnymi właściwościami. Wiedza na 
temat niniejszych właściwości jest niezwykle ważna, 
aby jazda rowerem Canyon sprawiała Ci i Twojemu 
dziecku jak najdłużej przyjemność i aby zawsze moż-
na było na nim polegać. 

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglo-
wym swoją przydatność w kolarstwie udowodni-
ło już poprzez liczne zwycięstwa. Przy konstrukcji, 
przetwarzaniu oraz obchodzeniu się zgodnie w jego 
właściwościami materiał ten umożliwia użycie nad-
zwyczaj mocnych i odpornych elementów o bardzo 
niskiej masie.

Bardzo szczególną właściwością jest jego kruchość. 
Poprzez tę niekorzystną właściwość karbon przy 
obciążeniu nie odkształca się trwale, mimo że we-
wnętrzna struktura może zostać uszkodzona. Włókna 
mogą się w skrajnym przypadku rozczepić, docho-
dzi wtedy do tzw. delaminacji, co powoduje znaczne 
ograniczenie wytrzymałości danego elementu. Mają-
ce ewentualnie miejsce przeciążenie, które uszkodzi-
ło już wewnętrzne włókna, nie jest rozpoznawalne 
poprzez wygięcia jak w przypadku stali bądź alu-
minium. Z tego względu część z karbonu może po 
przeciążeniu podczas dalszego użytkowania zawieść, 
co może doprowadzić do upadku o trudnych do prze-
widzenia skutkach. Zalecamy, aby daną część lub 
najlepiej cały rower górski Canyon Kid po wydarzeniu 
takim jak np. upadek oddać do przeglądu w naszym 
warsztacie serwisowym! 

Wytłumacz swojemu dziecku, aby ustawiało swój ro-
wer Canyon zawsze ostrożnie, zabezpieczając go przed 
przewróceniem. Rama i części z karbonu mogą się 
uszkodzić nawet na skutek zwykłego przewrócenia.

Zachęcaj także swoje dziecko, aby podczas 
jazdy zachowało uwagę. Gdy jakaś część z 

karbonu wydaje z siebie dźwięki chrupania, może 
to być wskazówką na możliwe uszkodzenie mate-
riału. Nie pozwól swojemu dziecku na dalsze użyt-
kowanie roweru i skontaktuj się z naszym warsz-
tatem serwisowym celem uzgodnienia dalszych 
kroków. Dla bezpieczeństwa swojego dziecka nigdy 
nie dawaj do naprawy części z karbonu! Uszkodzo-
ny element wymień niezwłocznie koniecznie zapo-
biegając dalszemu używaniu tej części. 

Elementy z karbonu nigdy nie mogą mieć 
styczności z wysoką temperaturą, ko-

nieczną na przykład w przypadku powlekania 
proszkowego lub lakierowania pod wysoką tem-
peraturą. Wytwarzane przy tym wysokie tempe-
ratury mogłyby uszkodzić część. Części z karbonu 
nie pozostawiać ponadto w samochodzie przy 
dużym nasłonecznieniu ani nie przechowywać w 
pobliżu źródeł ciepła.

!
W rowerach z ramami wykonanymi z gru-
bych rur w przypadku większości zaci-

sków wsporników koła zachodzi niebezpieczeń-
stwo zmiażdżenia! Podczas użytkowania taka 
rama z karbonu może nagle zawieść. W sklepach 
z akcesoriami do pojazdów mechanicznych do-
stępne są specjalne, pasujące modele zacisków.

i
Dopuszczalna masa łączna rowerzysty, ba-
gażu (plecaka) oraz roweru nie może prze-

kraczać 40 kg lub w przypadku naszych rowerów 
z kołami 24“ - 80  kg. Przyczepki i bagażnik są 
zasadniczo niedozwolone!
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Przeprowadź pielęgnację koła z karbonu wspólnie ze 
swoim dzieckiem, aby nauczyło się obejścia z tym 
materiałem.

Elementy z tworzywa wzmocnionego włóknem 
węglowym czyścić należy miękką ścierką i czystą 
wodą przy ewentualnym dodaniu płynu do naczyń. 
Zaschnięte resztki oleju lub smaru usunąć można 
środkiem czyszczącym na bazie nafty. Nigdy nie uży-
wać środków odtłuszczających zawierających aceton, 
trichloroeten, chlorek metylu itp. jak i rozpuszczalni-
ków lub nie neutralnych bądź chemicznych środków 
czyszczących zawierających rozpuszczalnik szkodzą-
cych powierzchni elementu. 

W celu chronienia powierzchni i nadania jej połysku 
można używać wosk samochodowy. Środki polerują-
ce lub środki do czyszczenia lakieru zawierają stałe 
elementy mogące szkodzić powierzchni. 

Komponenty z karbonu, podobnie jak 
wszystkie lekkie części, mają ograniczoną 

żywotność. Dlatego w zależności od stopnia zuży-
cia w regularnych odstępach czasu (np. co 3 lata 
lub po 15 tys. km) należy profilaktycznie wymie-
niać kierownicę, sztyce, koła z karbonu i wsporni-
ki kierownicy, nawet wtedy gdy nie miał miejsca 
wypadek lub podobne wydarzenia.

!
Należy chronić zagrożone miejsca ramy z 
karbonu, np. spodnią stronę dolnej rury, 

przed uszkodzeniem na skutek tarcia lub uderzeń 
kamieni za pomocą specjalnych naklejek.

!
Elementów z karbonu zasadniczo nie sma-
rować. Smar zbiera się na powierzchni i 

wskutek zmniejszonego współczynnika tarcia 
uniemożliwia pewny zacisk w zakresie dozwolo-
nych momentów dokręcenia śruby. Raz przesma-
rowanych smarem komponentów z karbonu nie 
będzie można nigdy pewnie zacisnąć!

Regularnie sprawdzać, np. podczas czysz-
czenia roweru, czy na danym elemencie z 

karbonu nie występują uszkodzenia typu nacięcia, 
zarysowania, wgniecenia, przebarwienia itp. Jeśli 
ścierka zaczepi się w jakimś miejscu, miejsce to 
trzeba sprawdzić. W tym przypadku nie pozwól 
swojemu dziecku na używanie danego roweru 
Canyon. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy nasze-
go serwisu pod nr +48 914 22 69 66. 

!
Nie należy zaciskać ram lub sztyc z karbo-
nu w stojakach montażowych! Mogłoby to 

je uszkodzić. Pełną sztycę (aluminiową) należy 
zamontować i zacisnąć bądź korzystać ze stojaka, 
w którym mocuje się ramę od wewnątrz w trzech 
punktach lub który trzyma widelec i osłonę me-
chanizmu suportu.

Nie należy nigdy łączyć kierownicy z kar-
bonu z rogami, jeśli nie są one przeznaczo-

ne specjalnie do tego celu. Nie skracaj kierownicy 
z karbonu i nie mocuj dźwigni hamulca i manetki 
dalej po wewnętrznej stronie kierownicy, niż jest 
to zalecane lub konieczne. Niebezpieczeństwo 
pęknięcia!

PO UPADKU

PO UPADKU
PO UPADKU MUSISZ SPRAWDZIĆ ZE SWOIM DZIEC-
KIEM NASTĘPUJĄCE PUNKTY:

1.  Sprawdź, czy koła nadal mocno zaciśnięte są w 
mocowaniach koła (hakach widelca). Sprawdź, 
czy obręcze koła znajdują się centralnie w ramie 
bądź w widelcu. Doprowadź koła do ruchu obro-
towego. W następujący sposób można sprawdzić, 
czy koło obraca się poprawnie. Jeśli na kole wi-
doczne jest uderzenie, konieczne jest centrowa-
nie koła. Bliższe informacje na ten temat w roz-
działach "Układ hamulcowy" oraz "Koła" w pełnej 
wersji podręcznika roweru górskiego Canyon na 
naszej stronie internetowej www.canyon.com  

2. Sprawdź, czy kierownica i wspornik kierownicy 
nie uległy zgięciu lub częściowemu złamaniu i czy 
ustawione są nadal prosto. Sprawdź, czy wspor-
nik kierownicy nadal jest pewnie umocowany 
przy widelcu, przekręcając kierownicę względem 
przedniego koła. Oprzyj się krótko o dźwignie ha-
mulców i sprawdź bezpieczne osadzenie kierow-
nicy we wsporniku kierownicy. Bliższe informacje 
na ten temat w rozdziałach "Dopasowanie roweru 
górskiego Canyon Kid do Twojego dziecka" oraz 
"Łożysko sterowe" w pełnej wersji podręcznika 
roweru górskiego Canyon na naszej stronie inter-
netowej www.canyon.com. Lub skontaktuj się z 
naszym serwisem pod nr +48 914 22 69 66.

3. Sprawdź, czy łańcuch nadal umieszczony jest na 
kołach łańcuchowych i zębatkach. Jeśli rower 
przewrócił się na stronę, na której znajdują się 
przerzutki, należy sprawdzić funkcjonowanie prze-
rzutek. Poproś pomocnika o podniesienie roweru 
za siodełko i przełączaj ostrożnie wszystkie biegi 
przerzutki tylnej. W szczególności przy przerzuca-
niu w kierunku mniejszych biegów, gdy łańcuch 
wskakuje na większe zębatki, należy zwracać uwa-
gę na odstęp przerzutki tylnej od szprych. Wygięta 
przerzutka tylna lub wygięty hak widelca może być 
przyczyną dostania się przerzutki tylnej do szprych 
- niebezpieczeństwo upadku! Przerzutka tylna, koło 
tylne oraz rama mogą ulec uszkodzeniu. 

i
Zwróć również uwagę na wskazówki za-
warte w rozdziale "Specyfika materiału 

karbon".



34 35PO UPADKU

4. Spójrz od siodełka wzdłuż rury górnej lub w kie-
runku osłony mechanizmu suportu i sprawdź czy 
nie jest ono przekręcone.

5. Podnieść rower o kilka centymetrów nad podłoże 
i opuścić gwałtownie na ziemię. Jeśli słychać przy 
tym dźwięki, należy poszukać poluzowanych połą-
czeń śrubowych.

6. Na koniec przejrzyj raz jeszcze cały rower w celu 
znalezienia ewentualnie powstałych zagięć, prze-
barwień lub pęknięć. 

Jeśli rower przeszedł tę kontrolę, możesz nim wraz ze 
swoim dzieckiem bardzo ostrożnie wrócić do domu. 
Unikaj gwałtownych przyśpieszeń i hamowań i dopil-
nuj, aby twoje dziecko nie jechało na stojąco.

W przypadku wątpliwości co do sprawności roweru 
lepiej wrócić samochodem niż podejmować ryzyko. 
Po przybyciu do domu rower należy jeszcze raz do-
kładnie sprawdzić. Uszkodzone części należy napra-
wić lub wymienić. Przeczytaj rozszerzone rozdziały in-
strukcji znajdujące się w dalszej części instrukcji lub 
w pełnej wersji podręcznika roweru górskiego Canyon 
na naszej stronie internetowej www.canyon.com. Pa-
miętaj także, że zakupiony przez Ciebie rower jest 
rowerem górskim Canyon Kid i jest przeznaczony do 
innego sposobu użytkowania, niż pozostałe modele 
rowerów górskich Canyon. W razie wątpliwości mo-
żesz także skorzystać z pomocy naszego serwisu pod 
nr +48 914 22 69 66.

Elementy z karbonu, które doświadczyły 
gwałtownej siły jak i zgięte części z alum-

inium mogą ulec nagłemu złamaniu. Nie można 
ich ponadto prostować, gdyż wtedy również ist-
nieje ryzyko złamania. Dotyczy to w szczególności 
widelca, kierownicy, wspornika kierownicy, korby, 
sztyc oraz pedałów. W razie wątpliwości zawsze 
lepszą decyzją jest wymiana danych części, gdyż 
bezpieczeństwo Twojego dziecka ma priorytet. 

DOPASOWANIE DO DZIECKA

DOPASOWANIE  
ROWERU GÓRSKIEGO 
CANYON KID  
DO TWOJEGO DZIECKA
Przy wyborze bądź kontroli wysokości ramy należy 
pamiętać, aby wysokość rury górnej względem kroku 
pozostawiała Twojemu dziecku wystarczająco swo-
body, aby wykluczyć ryzyko bolesnego stawania na 
rurze górnej.

Aspektem jeszcze ważniejszym niż u osób dorosłych 
jest dostosowanie roweru do proporcji dziecka. W 
kwestii wysokości siedzenia należy znaleźć kom-
promis pomiędzy pozycją, w której Twoje dziecko 
siedząc na siodełku obiema stopami sięga podłoża, 
a pozycją umożliwiającą rozsądne pedałowanie. Bez-
pieczny odstęp (przy zatrzymywaniu) jest w każdym 
wypadku priorytetem!

Do wszystkich poniżej opisanych prac po-
trzebne jest co nieco doświadczenia, od-

powiednie narzędzia oraz dane umiejętności. Po 
montażu koniecznie przeprowadź ze swoim 
dzieckiem krótką kontrolę (opisaną w rozdziale 
„Przed każdą jazdą”) i umożliw jemu wypróbowa-
nie roweru na nieuczęszczanym placu lub drodze. 
W taki sposób rowerzysta może wszystko jeszcze 
raz bezpiecznie sprawdzić. W razie wątpliwości 
przeprowadzić najlepiej wyłącznie kontrolę pozy-
cji. W razie potrzeby oddaj Twój rower górskie 
Canyon Kid do rąk specjalisty.

i
Wbudowany w opakowanie system KidFit 
pomoże Tobie oraz Twojemu dziecku w 

określeniu odpowiedniej wysokości siodełka. Wię-
cej informacji znajdziesz w załączonym przewod-
niku Quick Start.
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USTAWIANIE WYSO-
KOŚCI SIEDZENIA
Odpowiednia wysokość siedzenia zależy od sposobu 
pedałowania.

Ważne: Przy naciskaniu na pedały kłęby dużych pal-
ców powinny znajdować się nad środkiem osi pedału. 
W najniższym położeniu korby noga Twojego dziecka 
nie może być całkowicie wyprostowana. Jeśli siodeł-
ko znajduje się za wysoko, ten najniższy punkt poko-
nuje się stosunkowo trudno; pedałowanie staje się 
nierównomierne. Jeśli siodełko znajduje się za nisko, 
konsekwencją mogą być bóle kolan. Dlatego wyso-
kość siodełka należy sprawdzać na podstawie nastę-
pującej prostej metody. Dopilnuj, aby Twoje dziecko 
nosiło obuwie na płaskiej podeszwie.

	 Posadź Twoje dziecko na siodełku i połóż jego piętę 
na pedale znajdującym się w najniższym położeniu. 
W tej pozycji noga powinna być całkowicie wypro-
stowana. Należy pamiętać o wyprostowanej pozycji 
biodra.

W celu ustawienia wysokości siodełka, należy odkrę-
cić sworznie zaciskowe siodełka lub szybkozamykacz 
(przeczytaj wcześniej rozdział "Sposób obchodzenia 
się z szybkozamykaczami i osiami wtykanymi"). Od-
kręcić śrubę sztycy przy pomocy odpowiedniego na-
rzędzia poprzez kręcenie w kierunku odwrotnym do 
kierunku wskazówek zegara.

Sztycy nie wyciągać powyżej maks. oznakowania. W 
ramach z dłuższą, wystającą ponad górną rurę, rurą 
podsiodełkową sztyca musi być wsunięta przynaj-
mniej poniżej rury górnej. Może to doprowadzać do 
głębokości minimalnego osadzenia wynoszącej co 
najmniej 10 cm. 

!
Na sztycy i na ramie mogą być podane 
różne głębokości minimalnego osadzenia. 

Należy zawsze wybierać większą głębokość.

i
Sprawdzaj pozycję siedzenia u swojego 
dziecka co 2-3 miesiące.

W żadnym wypadku nie smarować sma-
rem rury podsiodełkowej ramy z karbonu. 

W przypadku stosowania sztycy z karbonu nie 
należy smarować nawet ram wykonanych z me-
talu. Raz przesmarowanych smarem komponen-
tów z karbonu nie będzie można nigdy pewnie 
zacisnąć.

WYSOKOŚĆ SIEDZENIA DOPASOWANIE DO DZIECKA

Teraz można ustawić wysokość odkręconej sztycy. 
Należy pamiętać o tym, aby część sztycy znajdująca 
się wewnątrz rury podsiodełkowej zawsze była do-
brze nasmarowana. (Wyjątek: ramy i sztyce z karbo-
nu). Jeśli sztyca w rurze podsiodełkowej nie ślizga 
się swobodnie, w żadnym wypadku nie używać siły. 
Skorzystaj ewentualnie z pomocy naszego serwisu 
pod nr +48 914 22 69 66.

	 Ustawić siodełko na wprost, znajdując oś przecho-
dzącą przez nosek siodełka do mechanizmu supo-
rtu lub wzdłuż górnej rury.

	 Ponownie zacisnąć mocno sztycę. Zamknij szyb-
kozamykacz lub dokręć śrubę. Odpowiednią siłę 
zacisku trzeba osiągnąć bez specjalnego wysiłku. 
W przeciwnym razie sztyca ewentualnie nie pasuje 
odpowiednio do ramy. W razie wątpliwości skorzy-
staj z pomocy naszego serwisu pod nr +48 914 22 
69 66.

	 Sprawdzić mocno osadzenie sztycy. W tym celu 
przytrzymać rękami przód i tył siodełka i spróbować 
je przekręcić. Jeśli w czasie tej kontroli siodełko się 
nie przekręca, to jest ono osadzone mocno.

	 Czy przy ponownej próbie noga Twojego dziecka 
jest odpowiednio wyprostowana? Sprawdzić to, 
umieszczając stopę Twojego dziecka w optymal-
nym położeniu. Gdy kłąb dużego palca znajduje się 
na środku pedału, kolano powinno być lekko ugięte. 
Jeśli tak, to regulacja wysokości siodełka została 
przeprowadzona prawidłowo.

	 Sprawdzić, czy Twoje dziecko może jeszcze pewnie 
dotknąć podłoża. Jeśli nie, należy ustawić siodełko 
nieco niżej. 

!
Małymi krokami (pół niutonometra) należy 
zbliżać się od dołu do zalecanego maksy-

malnego momentu dokręcania i sprawdzać w 
międzyczasie, czy komponent jest dobrze zamo-
cowany. Nie należy przekraczać maksymalnego 
momentu dokręcania podanego przez producenta!

Należy pamiętać, aby nie dokręcić zbyt 
mocno śruby zacisku rury podsiodełkowej. 

Jej przekręcenie może spowodować uszkodzenie 
sztycy lub ramy. Niebezpieczeństwo wypadku!

Dopilnuj, aby Twoje dziecko nigdy jeździło 
rowerem, gdy sztyca jest wyciągnięta po-

nad oznaczenie koniec, minimum, maksimum, 
granica lub stop! Może się ona złamać i uszkodzić 
ramę. W ramach z dłuższą, wystającą ponad gór-
ną rurę, rurą podsiodełkową sztyca powinna być 
wsunięta przynajmniej poniżej górnej rury lub 
górnej rury tylnego trójkąta!



38 39 DOPASOWANIE DO DZIECKA DŁUGOŚĆ SIEDZENIA I SIODEŁKO

DŁUGOŚĆ SIEDZENIA I  
USTAWIANIE 
 SIODEŁKA
Tę odległość między rączkami kierownicy a siodeł-
kiem można regulować w niewielkim zakresie po-
przez suport sztycy. Przesunięcie siodełka w sztycy 
wpływa jednak także na sposób pedałowania. W 
zależności od umiejscowienia siodełka dalej z przo-
du lub dalej z tyłu Twoje dziecko naciska na pedały 
mniej lub bardziej od tyłu. 

Jeśli nie ustawiono siodełka w pozycji poziomej, pe-
dałowanie nie należy dla rowerzysty do czynności od-
prężających. Aby nie ześlizgnąć się z siodełka, Twoje 
dziecko będzie musiało przez cały czas wspierać się 
na kierownicy.

Nie należy zaciskać siodełka na łuku stela-
ża, lecz zawsze na jego prostym odcinku.

i
Zakres regulacji siodełka jest bardzo mały. 
Za to poprzez różne długości wspornika 

kierownicy możliwa jest realizacja zmiany długo-
ści nawet powyżej 10 centymetrów. Przeważnie 
należy przy tym dostosować długość linek prze-
rzutek i linek hamulcowych. W celu wykonania tej 
modyfikacji należy koniecznie udać się do  
warsztatu serwisowego. Odpowiedzi na pytania 
oraz możliwość uzgodnienia terminu uzyskasz w 
naszym serwisie pod nr +48 914 22 69 66.

Należy pamiętać, by połączenia śrubowe 
sztycy dokręcać zalecanym momentem. 

Należy używać klucza dynamometrycznego i nie 
przekraczać maksymalnych momentów dokręca-
nia! Momenty dokręcania można znaleźć w roz-
dziale "Zalecane momenty dokręcania śruby", na 
częściach oraz w instrukcjach producentów kom-
ponentów.

DŁUGOŚĆ SIEDZENIA I SIODEŁKO DOPASOWANIE DO DZIECKA

PRZESUWANIE SIODEŁKA I USTAWIANIE NACHYLENIA 
SIODEŁKA

W tym celu obrócić obie śruby maksymalnie o dwa 
do trzech obrotów, w przeciwnym razie cały mecha-
nizm może się rozpaść. Przesuń siodełko poziomo w 
celu ustawienia długości siedzenia. Często zachodzi 
przy tym konieczność lekkiego uderzenia w siodełko. 
Nie przekraczać oznaczeń na stelażu.

Po znalezieniu preferowanej pozycji oraz przed pod-
wyższeniem momentu dokręcania śruby do nadru-
kowanego poziomu, sprawdź, czy obie połowy me-
chanizmu zaciskowego przylegają do stelażu siodełka.

Obie śruby dokręcić równomiernie tak, aby siodeł-
ko zachowało swój kąt nachylenia. W celu obniże-
nia noska siodełka przekręcić należy śrubę przednią 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Ewentualnie zaistnieje konieczność nieznacznego po-
luzowania śruby tylnej. Aby niżej nachylić tył, należy 
przekręcić tylną śrubę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara i w razie potrzeby odkręcić przed-
nią śrubę.

Sprawdzić, czy dokręcone siodełko nie opada, obcią-
żając rękami na zmianę nosek i tył siodełka.

Śruby zacisku siodełka należą do najbar-
dziej delikatnych elementów w całym ro-

werze. Uważaj zatem bardzo dokładnie, aby osią-
gnąć min. zalecany moment dokręcania śruby i 
nie przekroczyć maks. zalecanego momentu 
dokręcania śruby. Momenty dokręcania można 
znaleźć w rozdziale "Zalecane momenty dokręca-
nia śruby", na częściach oraz w instrukcjach pro-
ducentów komponentów. Zawsze używaj klucza 
dynamometrycznego.

Połączenia śrubowe należy sprawdzać co 
miesiąc kluczem dynamometrycznym 

Canyon pod kątem wartości podanych w rozdzia-
le "Zalecane momenty dokręcania śruby", w dołą-
czonych instrukcjach lub na częściach.

Niedokręcone lub poluzowane śruby mogą 
zawieść. Niebezpieczeństwo wypadku!
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PRZESTAWIANIE 
 MANETEK I  
DŹWIGNI HAMULCA
Końce kierownicy w rowerach górskich Canyon Kid są 
zazwyczaj nieco zagięte. Kierownicę należy ustawić 
tak, aby nadgarstki dziecka były odprężone i nie były 
zbyt mocno przekręcone na zewnątrz.

	 Odkręć śrubę z gniazdem sześciokątnym przy ma-
netce lub dźwigni hamulca.

	 Przekręć manetkę lub dźwignię hamulca na kie-
rownicy. Posadź swoje dziecko na siodełku i połóż 
jego palce na dźwigni hamulca. Sprawdź, czy dłoń 
tworzy z przedramieniem prostą linię.

	 Następnie dokręć manetkę lub dźwignie hamulca 
zalecanym momentem dokręcania.

	 Sprawdź czy dźwignia hamulca jest mocno osadzo-
na, ustawiając się przed rowerem górskim Canyon 
Kid i chwytając za oba uchwyty hamulca. Również 
przy mocniejszym nacisku dźwignia hamulca nie 
ma prawa się przekręcić. W razie potrzeby dokręć 
ostrożnie śruby zaciskowe.

Należy pamiętać, aby połączenia śrubowe 
wspornika, kierownicy i hamulców były 

dokręcane zalecanymi momentami dokręcania. 
Zalecane wartości znajdziesz nadrukowane na 
danych częściach konstrukcyjnych, w rozdziale 
"Ogólne wskazówki pielęgnacyjne i przeglądy" lub 
w załączonych instrukcjach producentów kompo-
nentów. W przeciwnym razie elementy konstruk-
cji mogą się ewentualnie odłączyć lub złamać. 
Konsekwencją może być ciężki wypadek.

ODLEGŁOŚĆ DŹWIGNI DOPASOWANIE DO DZIECKA

REGULACJA ODLE-
GŁOŚCI DO DŹWIGNI 
HAMULCA
W przypadku wielu dźwigni można regulować odle-
głość dźwigni do uchwytów kierownicy. Dzięki temu 
dzieci o małych dłoniach mogą przysunąć dźwignie 
bliżej kierownicy, co ułatwia im obsługę hamulca. 
Położenie dźwigni, w którym hamulec zaczyna dzia-
łać, należy również dostosować do długości palców 
użytkownika. 

	 Sprawdź wspólnie ze swoim dzieckiem, kiedy 
okładziny hamulcowe stykają się z powierzchnią 
hamowania na obręczach. Jeśli nacisk występuje 
już po krótkim skoku dźwigni, należy wyregulować 
hamulec. Jeśli chcesz ustawić odległość dźwigni, 
przeczytaj rozdział "Układ hamulcowy" znajdujący 
się w dalszej części instrukcji lub w pełnej wer-
sji podręcznika roweru górskiego Canyon na naszej 
stronie internetowej www.canyon.com. Lub skon-
taktuj się z naszym serwisem pod nr +48 914 22 69 
66. W przeciwnym razie hamulec może po ustawie-
niu trzeć. Jeśli hamulec chwyta dopiero po połowie 
skoku dźwigni, oznacza to, że jest jeszcze co nieco 
swobody w skróceniu odległości do dźwigni.

	 Z reguły w pobliżu miejsca, w którym linka hamul-
cowa lub przewód hamulcowy wchodzi w układ 
dźwigni, znajduje się mała śruba. Należy wkręcić 
śrubę i obserwować przy tym, jak zmienia się poło-
żenie dźwigni.

	 W przypadku hamulców hydraulicznych przy dźwi-
gni znajduje się przeważnie śruba nastawcza. Za 
pomocą tej śruby można zmienić pozycję.

	 Po ustawieniu odległości dopasowanej do własnych 
potrzeb należy koniecznie sprawdzić, czy dźwignia 
wykonuje wystarczająco duży jałowy skok, zanim 
okładziny przylgną do obręczy.

Należy pamiętać, aby połączenia śrubowe 
wspornika, kierownicy i hamulców były 

dokręcane zalecanymi momentami dokręcania. 
Zalecane wartości znajdziesz w rozdziale "Ogólne 
wskazówki pielęgnacyjne i przeglądy" lub w załą-
czonych instrukcjach producentów komponen-
tów. W przeciwnym razie elementy konstrukcji 
mogą się ewentualnie odłączyć lub złamać. Kon-
sekwencją może być ciężki wypadek.

i
Należy również przestrzegać dodatkowych 
instrukcji producenta hamulców.

Po przyciągnięciu dźwignia hamulca nie 
powinna stykać się z kierownicą. Pełna siła 

hamowania powinna być osiągnięta wcześniej!

Należy pamiętać, że droga hamowania się 
wydłuża, jeśli rower jest wyposażony w 

kierownicę z rogami . Nie we wszystkich pozy-
cjach dźwignie hamulca znajdują się w korzystnej 
odległości od dłoni.
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UKŁAD HAMULCOWY
Hamulce w rowerze górskim Canyon Kid koniecz-
ne są z reguły w celu dopasowania prędkości jazdy 
do warunków otoczenia i podłoża. W razie potrzeby 
hamulce muszą jednak zadziałać mocno, aby zatrzy-
mać rower górski Canyon Kid tak szybko, jak to tylko 
możliwe. 

Poćwicz ze swoim dzieckiem hamowanie na za-
mkniętym odcinku drogi i dopilnuj, aby nauczyło się 
używania obu hamulców jednocześnie, ponieważ 
przedni hamulec może przenosić dużo większe siły 
dzięki przeniesieniu ciężaru.

Na sypkiej nawierzchni panują inne warunki. Tutaj 
nadmierne hamowanie przedniego koła może spowo-
dować jego ześlizgnięcie. Dlatego także tutaj poćwicz 
ze swoim dzieckiem przenoszenie ciężaru do tyłu 
oraz hamowanie na różnych podłożach.

Pamiętaj, że podczas długich zjazdów z góry hamul-
ce mocno się nagrzewają. Konsekwencją może być 
osłabienie siły hamowania (fading) lub nawet jej cał-
kowity zanik. Przyzwyczaj swoje dziecko do krótkiego 
lecz silnego hamowania oraz do częstego puszczania 
hamulców w międzyczasie. W razie wątpliwości za-
wsze jest lepiej się zatrzymać i poczekać, aż tarcze 
hamulcowe przestygną.

Pokaż swojemu dziecku w jaki sposób powinno prze-
nieść ciężar swojego ciała do tyłu w przypadku na-
głego silnego hamowania.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Układ 
hamulcowy" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na naszej stronie internetowej  
www.canyon.com. Lub skontaktuj się z naszym ser-
wisem pod nr +48 914 22 69 66.

Przyporządkowanie dźwigni hamulca do zespołów 
hamulcowych (np. lewa dźwignia działa na hamu-
lec przedni) może się różnić w zależności od mode-
lu roweru. Przed pierwszą zleć przełożenie dźwigni 
hamulców dopasowane do potrzeb Twojego dziecka.

Dopilnuj, aby Twoje dziecko ostrożnie 
oswoiło się z hamulcami. Ćwicz z nim ha-

mowanie awaryjne w miejscu o małym natężeniu 
ruchu drogowego, dopóki nie uzyska pełnej kon-
troli nad swoim rowerem. Pozwoli to uniknąć wy-
padków.

Na mokrych i śliskich drogach lub sypkich 
nawierzchniach powinniście ćwiczyć bar-

dzo ostrożnie, ponieważ koła mogą się z nich bar-
dzo łatwo ześlizgnąć. Daj swojemu dziecku do 
zrozumienia, aby w takich warunkach zawsze 
zmniejszało prędkość jazdy.

Zwróć uwagę na całkowicie czyste i wolne 
od wosku, smaru lub oleju powierzchnie 

hamowania i okładziny hamulcowe. Niebezpie-
czeństwo wypadku!

W przypadku wymiany należy stosować 
wyłącznie oznakowane i pasujące do ha-

mulca oryginalne części zamienne.

UKŁAD PRZEŁĄCZANIA BIEGÓW

UKŁAD PRZEŁĄCZA-
NIA BIEGÓW
Układ przełączanie biegów w Twoim rowerze górskim 
Canyon Kid służy do dostosowywania wydajności 
dziecka do rzeźby terenu i pożądanej prędkości jazdy.

W przypadku przekładni łańcuchowych Twoje dziec-
ko może na niskim biegu, w którym łańcuch biegnie z 
przodu przez małe koło łańcuchowe, podjeżdżać pod 
strome wzniesienia przy użyciu umiarkowanej siły. 
Jednak musi przy tym szybciej, t.j. z większą czę-
stotliwością naciskać na pedały. Przy jeździe z górki 
należy wybrać wysokie przełożenie (z tyłu mała zę-
batka). Jeden obrót korbą oznacza pokonanie wielu 
metrów, a prędkość jest odpowiednio duża.

Naucz swoje dziecko, aby podczas przełączania bie-
gów nie naciskało zbyt mocno na pedały. Umożliwia 
to dokładne przełączanie biegów, zapobiega powsta-
waniu dźwięków oraz zmniejsza zużycie.

W przypadku przekładni w piaście "1" oznacza 
pierwszy, najlżejszy bieg. Biegi przełącza się po ko-
lei, najlepiej w chwili krótkiego zatrzymania pedałów, 
przynajmniej jednak przy znacznie zmniejszonym na 
nie nacisku. Najwyższa cyfra oznacza najwyższy bieg.

Należy zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi 
producenta układu przełączania biegów. W przypad-
ku jakichkolwiek problemów z układem przełączania 
biegów należy skontaktować się z naszym serwisem 
rowerowym pod nr +48 914 22 69 66.

!
Przećwicz wraz ze swoim dzieckiem prze-
łączanie biegów w miejscu wyłączonym z 

ruchu drogowego. Zapoznaj je przy tym z działa-
niem różnych dźwigni i manetek obrotowych. W 
ruchu drogowym ćwiczenie przełączania biegów 
mogłoby zbyt mocno odwracać uwagę Twojego 
dziecka od potencjalnych niebezpieczeństw.

!
Daj swojemu dziecku do zrozumienia, że 
proces przełączania biegów powinien 

przebiegać w miarę możliwości bez odgłosów i 
nacisku. Chroni to materiał i zapobiega niezałapa-
niu biegów i nagłego pedałowania bez oporu.

i
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 
"Układ przełączania biegów" w pełnej wer-

sji podręcznika roweru górskiego Canyon na na-
szej stronie internetowej www.canyon.com. Lub 
skontaktuj się z naszym serwisem pod nr +48 
914 22 69 66.

Dopilnuj, aby podczas jazdy Twoje dziecko 
nosiło obcisłe spodnie, klamerki do spodni 

lub korzystało z podobnych środków zabezpiecza-
jących. W ten sposób zapobiec można dostaniu 
się spodni do łańcucha lub kół zębatych oraz w 
konsekwencji upadkowi.

!
Ustawianie przerzutki lub piasty układu 
przełączania to zadania dla doświadczonej 

osoby.
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AMORTYZOWANY 
 WIDELEC
W konstrukcji rowerów bardzo wyraźny jest trend 
idący w kierunku większego komfortu jazdy oraz 
sprawniejszej obsługi. Z tego względu niektóre rowery 
górskie Canyon Kid wyposażone są w amortyzowane 
widelce. W ten sposób Twoje dziecko posiada lepszą 
kontrolę nad swoim rowerem górskim Canyon Kid, 
przede wszystkim w terenie i podczas jazdy na nie-
równych odcinkach, a obciążenia dla roweru i dziecka 
wyraźnie się zmniejszają. Twój rower górski Canyon 
Kid posiada widelec teleskopowy z powietrzem w za-
mkniętej komorze w roli materiału sprężynującego. 
Amortyzacja odbywa się z wykorzystaniem oleju.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Amortyzo-
wany widelec" w pełnej wersji podręcznika roweru 
górskiego Canyon na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com. Lub skontaktuj się z naszym ser-
wisem pod nr +48 914 22 69 66.

Wszystkie rowery górskie Canyon Kid prze-
znaczone są do eksploatacji przy użyciu 

seryjnie wbudowanego lub porównywalnego amor-
tyzowanego widelca. Używanie podwójnie amorty-
zowanych widelców lud widelców z odbiegającymi 
długościami montażu jest niedozwolone, uzasadnia 
utratę gwarancji i może być przyczyną poważnego 
uszkodzenia lub połamania roweru górskiego 
Canyon Kid. Niebezpieczeństwo wypadku!

i Wskazówki w kwestii ustawiania i konser-
wacji znajdziesz ponadto na stronie  

www.spinner-usa.com

Amortyzowane widelce skonstruowane są 
w skomplikowany sposób. Prace konser-

wacyjne oraz naprawcze zlecić należy autoryzo-
wanemu serwisowi producenta widelca. Podczas 
sprawdzania śrub przy amortyzowanym widelcu 
koniecznie przestrzegać wytycznych dotyczących 
momentów dokręcania oraz używać odpowied-
niego klucza dynamometrycznego!

Przy zakupie nowej opony koła przedniego 
miej na uwadze jej rozmiary, aby w trakcie 

całkowitego ugięcia widelca nie ocierała o głowi-
cę widelca. Koło przednie może w przeciwnym 
razie się zablokować. Niebezpieczeństwo upadku!

!
Amortyzowane widelce są tak skonstru-
owane, że mogą i muszą kompensować 

uderzenia. Jeśli widelec jest sztywny lub zabloko-
wany, uderzenia nietłumione oddziałują na ramę, 
która w tym miejscu najczęściej nie jest do tego 
przystosowana. Dlatego w przypadku widelców z 
systemem lockout (mechanizm ustalający amor-
tyzowanego widelca) funkcję tę można aktywo-
wać tylko na gładkiej nawierzchni (np. gładkie 
drogi polne), a nie podczas jazdy w terenie.

i Niemalże wszyscy producenci widelców 
dołączają do swoich produktów dobre in-

strukcje. Przed przystąpieniem do zmian ustawie-
nia widelca lub prac konserwacyjnych należy je 
dokładnie przeczytać.

Zbyt mocno amortyzowany widelec może 
podczas jazdy po przeszkodach występu-

jących w intensywnej częstotliwości przestać się 
rozprężać. Niebezpieczeństwo upadku!

AKCESORIA

AKCESORIA
PEDAŁY SYSTEMOWE LUB ZATRZASKOWE
Rower górski Canyon Kid jest wyposażony w pedały 
standardowe. Montując do roweru górskiego Canyon 
Kid pedały systemowe lub zatrzaskowe, zapoznaj się 
dokładnie z instrukcjami producenta i dostosuj się 
do nich.

Ustaw mechanizm wyzwalający bardzo miękko.

ROGI KIEROWNICY
Rogi kierownicy stwarzają dodatkową możliwość 
trzymania. Z reguły rogi są ustawione tak, że dło-
nie wygodnie na nich spoczywają, gdy Twoje dziecko 
jedzie na stojąco. Rogi kierownicy, zwane także "bar 
ends" znajdują się wtedy niemalże w pozycji równo-
ległej do podłoża, pod kątem około 25 stopni do góry. 

W przypadku braku doświadczenia lub 
zbyt silnego naprężenia pedałów zatrza-

skowych nie można ewentualnie uwolnić buta z 
pedału! Niebezpieczeństwo upadku!

Jeśli Twoje dziecko trzyma kierownicę ro-
weru górskiego za rogi kierownicy, nie ma 

możliwości dostania się do dźwigni hamulców 
równie szybko jak w przypadku innych pozycji 
trzymania. Droga hamowania się wydłuża. Wytłu-
macz swojemu dziecku, że musi jeździć wyjątko-
wo przezornie i liczyć się z dłuższą drogą hamo-
wania.

Używanie rogów kierownicy ze standardo-
wymi uchwytami przy rowerze górskim 

Canyon Kid nie jest możliwe. Zanim zamontujesz 
rogi kierownicy do roweru górskiego Canyon Kid 
koniecznie skontaktuj się z naszym serwisem pod 
nr +48 914 22 69 66.

Nie należy ustawiać rogów kierownicy pio-
nowo lub do tyłu, gdyż w razie upadku 

mogłyby one spowodować obrażenia.

Należy pamiętać, że droga hamowania się 
wydłuża, jeśli rower jest wyposażony w 

kierownicę z rogami . Nie we wszystkich pozy-
cjach dźwignie hamulca znajdują się w korzystnej 
odległości od dłoni.

i Dalsze informacje na temat możliwych ak-
cesoriów znajdziesz na naszej stronie in-

ternetowej www.canyon.com. W przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości lub pytań należy 
skontaktować się z naszym serwisem rowero-
wym pod nr +48 914 22 69 66.
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OGÓLNE WSKAZÓWKI 
PIELĘGNACYJNE  
I PRZEGLĄDY
Twój rower górski Canyon Kid jest produktem wyso-
kiej jakości. Rower górski Canyon Kid należy jednak, 
podobnie jak inne pojazdy, regularnie pielęgnować, 
co możesz wykonywać wraz ze swoim dzieckiem, a 
wykonanie okresowych prac konserwacyjnych zlecać 
specjalistycznemu serwisowi rowerowemu.

W lekkich rowerach należy ponadto regularnie wy-
mieniać ważne elementy konstrukcji (patrz rozdział 
"Interwały czasowe serwisowania i konserwacji"). 
Tylko wtedy gwarantowane jest długotrwałe i bez-
pieczne działanie wszystkich elementów. Gwarantuje 
to wieloletnią przyjemność i bezpieczeństwo jazdy 
dla Twojego dziecka.

MYCIE I PIELĘGNACJA ROWERU GÓRSKIEGO CANYON 
KID

Zaschnięty pot, brud i sól, pochodząca z posypy-
wania ulic zimą lub z powietrza morskiego, szkodzą 
rowerowi górskiemu Canyon Kid. Dlatego regularne 
czyszczenie oraz ochrona wszystkich części roweru 
górskiego Canyon Kid przed korozją powinny należeć 
do stałych obowiązków Twojego dziecka.

Roweru górskiego Canyon Kid nie czyścić strumieni-
cą parową. Ten ekspresowy sposób czyszczenia ma 
kilka negatywnych stron: Ostry strumień wody pod 
wysokim ciśnieniem może wniknąć przez uszczelki 
do wnętrza łożysk. Smar rozpłynie się, co zwiększy 
tarcie; tak zaczyna się korozja. Po jakimś czasie ule-
gną zniszczeniu bieżnie łożysk, a łożyska przestaną 
się równomiernie obracać. Strumienica parowa nie-
rzadko powoduje odklejanie naklejek.

PIELĘGNACJA I PRZEGLĄDY

!
Powinieneś ograniczyć się jedynie do 
czynności, do wykonania których posia-

dasz odpowiednią wiedzę i narzędzia.

!
Roweru górskiego Canyon Kid nie czyścić z 
bliskiej odległości bardzo silnym strumie-

niem wody lub strumienicą parową.

i Chronić folią lub materiałem podobnym 
górną powierzchnię rury dolnej tylnego 

widelca i miejsca, gdzie linki mogłyby obcierać. To 
pozwala uniknąć zadrapań i schodzenia farby.

Znacznie lepsze dla roweru jest mycie kół miękkim 
strumieniem wody oraz/lub wodą z wiadra i gąbką 
bądź dużym pędzlem. Mycie ręczne ma ponadto jesz-
cze inny efekt pozytywny: W ten sposób Ty i Twoje 
dziecko szybciej dostrzeżecie uszkodzony lakier, zu-
żyte części lub usterki.

Po wyschnięciu roweru górskiego Canyon Kid, lakier 
oraz powierzchnie metalowe należy zakonserwować 
twardym woskiem (wyjątek: tarcze hamulcowe). Wo-
skiem chronić również szprychy, piasty, śruby oraz 
nakrętki itp. Mniej płaskie elementy można spryskać 
ręcznym rozpylaczem. Woskowane powierzchnie wy-
polerować miękką ścierką, aby miały ładny połysk i 
absorbowały wodę.

Łańcuch oraz koła zębate należy czyścić za pomocą 
chłonącej ścierki bawełnianej.

Po zakończeniu czyszczenia należy sprawdzić i ewen-
tualnie nasmarować łańcuch (patrz rozdział "Układ 
przełączania biegów" w pełnej wersji podręcznika 
roweru górskiego Canyon na naszej stronie interneto-
wej www.canyon.com. Ewentualnie skontaktuj się z 
naszym serwisem pod nr +48 914 22 69 66.

PIELĘGNACJA I PRZEGLĄDY

Należy unikać kontaktu środków pielęgna-
cyjnych lub oleju łańcuchowego z okładzi-

nami i tarczami hamulcowymi! Hamulec mógłby 
przestać działać (patrz rozdział "Układ hamulco-
wy" w pełnej wersji podręcznika roweru górskiego 
Canyon na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com). Nie należy smarować smarem 
lub olejem obszarów zaciskowych z karbonu, np. 
na kierownicy, wsporniku kierownicy, sztycy i 
rurze podsiodełkowej.

!
Zaschnięte resztki oleju lub smaru należy 
usunąć z lakierowanych powierzchni i kar-

bonu środkiem czyszczącym na bazie nafty. Nale-
ży unikać środków odtłuszczających zawierają-
cych aceton, chlorek metylu itp. jak i 
rozpuszczalników, nie neutralnych bądź chemicz-
nych. Mogą one uszkodzić powierzchnię!

!
Przed nałożeniem twardego wosku na 
ramę przetestuj twardy wosk na innym 

mniej widocznym miejscu!

Podczas mycia należy zwracać uwagę na 
pęknięcia, zadrapania, odkształcenia lub 

przebarwienia materiału. W razie wątpliwości 
skorzystaj z pomocy naszego serwisu pod nr +48 
914 22 69 66. Uszkodzone części należy natych-
miast wymieniać. Pokryć nowym lakierem miej-
sca, w których się zdarł.
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE TWOJEGO RO-
WERU CANYON

Jeśli rower górski Canyon Kid jest w sezonie regu-
larnie pielęgnowany, nie trzeba podejmować żadnych 
specjalnych środków (z wyjątkiem zabezpieczenia 
przed kradzieżą), aby odstawić go na krótki czas. Ro-
wer górski Canyon Kid należy przechowywać najle-
piej w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Podczas przechowywania roweru górskiego Canyon 
Kid w okresie zimowym należy mieć na uwadze kilka 
kwestii:

	 Rower górski Canyon Kid należy oczyścić i zabez-
pieczać przed korozją zgodnie z w.w. opisem.

	 Zdemontować siodełko i ewentualnie odczekać, aż 
wilgotne miejsca się osuszą. Rozpylić nieco oleju w 
rurze podsiodełkowej. (Wyjątek: ramy z karbonu)

	 Przechowywać rower górski Canyon Kid w suchym 
pomieszczeniu.

	 Przełączyć z tyłu na najmniejszą zębatkę. Dzięki 
temu linki i sprężyny są w miarę możliwości roz-
prężone.

	 Podczas długiego postoju z dętek stopniowo ucho-
dzi powietrze. Jeśli rower górski Canyon Kid stoi 
przez dłuższy czas na pustych oponach, mogą się 
one uszkodzić. Dlatego koła lub cały rower nale-
ży zawiesić albo regularnie sprawdzać ciśnienie w 
oponach.

PIELĘGNACJA I PRZEGLĄDY

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

Pierwszy przegląd:
Nasi doświadczeni technicy opracowali specjalny 
plan konserwacji. Podczas pierwszych kilometrów 
możliwe jest przykładowo swego rodzaju osadzenie 
kół lub też wydłużenie linek hamulców bądź przerzu-
tek zakłócające optymalne działanie układu przełą-
czanie biegów. W zależności od przebiegu konieczne 
mogą być pierwsze naprawy wynikające ze zużycia. 
W tym wypadku pracownik serwisu uprzednio się z 
Tobą skontaktuje.

Regularna konserwacja roczna:
Po długim i intensywnym sezonie zalecamy cało-
ściowy przegląd roweru górskiego Canyon Kid. A kto 
mógłby wykonać to zadanie lepiej niż osoby, które 
rower Twój skonstruowały? 

Przegląd roczny przeprowadza nasz kwalifikowany 
personel zgodnie z planem konserwacji dopasowa-
nym do Twojego typu roweru. 

Kontrola bezpieczeństwa Canyon:
W razie użytkowania roweru górskiego Canyon Kid 
wyraźnie nieprzekraczającego 1 000 km rocznie na-
kład prac konserwacyjnych jest odpowiednio mniej-
szy. W tym wypadku optymalnym rozwiązaniem 
jest Kontrola bezpieczeństwa Canyon. Nasi eksperci 
opracowali w tym celu specjalny plan konserwacji 
dopasowany do potrzeb, który nie jest aż tak ob-
szerny jak przegląd roczny, ale mimo to uwzględnia 
wszystkie ważne dla bezpieczeństwa punkty. Zaleca 
się przeprowadzenie tej kontroli na początku sezo-
nu rowerowego bądź przed zaplanowanym urlopem 
rowerowym, aby Twoje dziecko miało zapewnione 
bezpieczeństwo.

Aby rower górski Canyon Kid możliwie jak najszybciej 
przeszedł przez kontrolę, prosimy o uprzednie uzgod-
nienie terminu.

PIELĘGNACJA I PRZEGLĄDY

i W razie konieczności zapakowania roweru 
górskiego Canyon Kid w celu wysłania go 

do naszego warsztatu serwisowego prosimy o za-
pakowanie go dokładnie w taki sposób, w jaki 
opisane jest to na początku tej instrukcji.

Szczególnie lekkie elementy konstrukcji 
mogą cechować się krótką żywotnością. 

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka sprawdzaj 
zatem regularnie elementy konstrukcji wymienio-
ne w rozdziale "Interwały czasowe serwisowania 
i konserwacji" i w razie daj je do wymiany.

!
Rower górski Canyon Kid wymaga regular-
nej konserwacji, jeśli chcesz, by Twoje 

dziecko miało z niego długotrwały pożytek. Infor-
macje czasowe podane w tabeli rozdziału "In-
terwały czasowe serwisowania i konserwacji" 
rozumieć należy jako punkty orientacyjne dla ro-
werzystów pokonujących rocznie 750 do 1500 km 
(ok. 50 do 100 godzin). Jeśli Twoje dziecko czę-
ściej lub bardzo często jeździ w terenie, interwały 
czasowe przeglądów skracają się odpowiednio z 
intensywniejszym użytkowaniem. Reguła ta obo-
wiązuje też w przypadku częstej jazdy w deszczu 
lub ogólnie w przypadku wilgotnego klimatu.

!
Gdy konieczna jest wymiana podzespołów, 
należy stosować zasadniczo wyłącznie 

oryginalne części zamienne. Przez pierwsze 2 lata 
(lub na czas gwarancji) Canyon oddaje do dyspo-
zycji wszystkie niezbędne części zamienne. W 
razie braku dostępności Canyon oferuje części 
zamienne takiej samej lub wyższej jakości.

i Na naszej stronie internetowej 
www.canyon.com znajdziesz ponadto licz-

ne wskazówki serwisowe, które pomogą Ci przy 
mniejszych pracach w zakresie naprawy lub kon-
serwacji. Przy wykonywaniu tych prac nie należy 
przeceniać swoich umiejętności! W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy skon-
taktować się z naszym serwisem rowerowym  
pod nr +48 914 22 69 66 lub pod adresem  
poland@canyon.com
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INTERWAŁY CZASOWE SERWISOWANIA I 
 KONSERWACJI
Po dotarciu rower górski Canyon Kid powinien być 
regularnie konserwowany przez specjalistę. Podane 
poniżej informacje czasowe rozumieć należy jako 
punkty orientacyjne dla rowerzystów pokonujących 

rocznie 750 do 1500 km (ok. 50-100 godzin). Jeśli 
Twoje dziecko jeździ na rowerze jeszcze częściej, in-
terwały czasowe przeglądów skracają się odpowied-
nio z intensywniejszym użytkowaniem.

Część Czynność Przed  
każdą jazdą

Co  
miesiąc

Co  
rok

Inne  
interwały

Oświetlenie Kontrola •
Ogumienie Sprawdzić ciśnienie powietrza •
Ogumienie Sprawdzić wysokość bieżnika 

i ścianki boczne
•

Hamulce 
(tarczowe)

Zmierzyć grubość okładzin •

Linki/przewody 
hamulcowe

Kontrola wzrokowa • x

Amortyzowany 
widelec 

Sprawdzić śruby • x

Amortyzowany 
widelec 

Wymienić olej, serwis x

Widelec Sprawdzić 
Wymienić

x  
x 
Po upadku 
lub wypadku

Przekładnia 
w piaście

Sprawdzić, ew. nastawić x

Łożysko wewnętrzne 
(suport) 

Sprawdzić luz łożyska x

Łożysko wewnętrzne 
(suport) 

Przesmarować x

Łańcuch Sprawdzić i ew. przesmarować •
Łańcuch Sprawdzić i ew. wymienić x 

Od 750 km 
Napięcie łańcucha 
przy piastach  
układu przełączania

Sprawdzić, ew. napiąć • x

Korba Sprawdzić, ew. dokręcić x

Kontrole oznaczone "•" możesz przeprowadzać sam ze swoim dzieckiem, jeśli dysponujesz umiejętnościami, 
posiadasz trochę doświadczenia i odpowiednie narzędzia, np. klucz dynamometryczny. W przypadku stwierdzenia 
usterek należy niezwłocznie podjąć stosowne środki. W razie pytań lub wątpliwości pomocą służy nasz serwis 
pod nr +48 914 22 69 66.
Prace oznaczone "x" użytkownik powinien zlecić specjaliście doświadczonemu w zakresie nowoczesnej techniki ro-
werowej (np. mechanikowi rowerowemu). Zawsze możesz zwrócić się do naszego serwisu pod nr +48 914 22 69 66.

INTERWAŁY CZASOWE SERWISOWANIA I KONSERWACJI

Część Czynność Przed  
każdą jazdą

Co  
miesiąc

Co  
rok

Inne  
interwały

Lakier Zakonserwować •
Co najmniej 
co pół roku

Koła/  
szprychy

Sprawdzić ruch obrotowy i 
naprężenie

•

Koła/  
szprychy

Wycentrować i ew. napiąć x 
W razie 
potrzeby

Kierownica i  
wspornik, karbon  
i aluminium

Sprawdzić

Wymienić

x
Co najmniej 
co 2 lata
x
Po upadku lub 
3 latach

Łożysko sterowe Sprawdzić luz łożyska • 

Łożysko sterowe Przesmarować x 

Powierzchnie  
metalowe

Zakonserwować  
(wyjątek: tarcze hamulcowe)

•
Co najmniej
co pół roku

Piasty Sprawdzić luz łożyska •

Piasty Przesmarować x

Pedały Sprawdzić luz łożyska •

Pedały (zatrzaskowe) Oczyścić mechanizm zatrzaskowy •

Przerzutka tylna Oczyścić, przesmarować •

Szybkozamykacz/oś 
wtykana

Sprawdzić osadzenie •

Śruby i nakrętki Sprawdzić, ew. dokręcić •

Zawory Sprawdzić osadzenie •

Wspornik kierow-
nicy/  
sztyca

Wymontować i przesmarować 
ew.  
na karbon nowa pasta monta-
żowa  
(Uwaga: nie smarować karbonu)

x

Linki: Przerzutki / 
hamulce

Zdemontować i przesmarować x

Kontrole oznaczone "•" możesz przeprowadzać sam ze swoim dzieckiem, jeśli dysponujesz umiejętnościami, 
posiadasz trochę doświadczenia i odpowiednie narzędzia, np. klucz dynamometryczny. W przypadku stwierdzenia 
usterek należy niezwłocznie podjąć stosowne środki. W razie pytań lub wątpliwości pomocą służy nasz serwis 
pod nr +48 914 22 69 66.
Prace oznaczone "x" użytkownik powinien zlecić specjaliście doświadczonemu w zakresie nowoczesnej techniki 
rowerowej (np. mechanikowi rowerowemu). Zawsze możesz zwrócić się do naszego serwisu pod nr +48 914 22 
69 66.
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ZALECANE MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUBY

i W przypadku dalszych części konstrukcyj-
nych momenty dokręcania znajdziesz bez-

pośrednio na danych częściach. Należy przestrze-
gać wartości podanych na naklejkach i nadrukach.

Część Połączenie Shimano* SRAM ** 

Przerzutka tylna Sworzeń mocujący
Śruba zaciskowa linek
Sworzeń kółka prowadzącego

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

8-10 Nm
4-5 Nm

Manetka Śruba mocująca jednostki manetki
Pokrycie dziurek
Śruba mocująca zacisku (sześciokątna) 

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

2,5-4 Nm

Piasta Przeciwnakrętka ustawienia łożyska 0-25 Nm 

Piasta wolnobie-
gowa

Pierścień zabezpieczający kasetę rowerową 40 Nm

Mechanizm 
korbowy

Śruba korbowa (bezsmarowa czworokątna) 
Śruba korbowa (Shimano Octalink) 
Śruba korbowa (Shimano Hollowtech II) 
Śruba korbowa Isis
Śruba korbowa Gigapipe
Śruba koła łańcuchowego

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

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (stal)
8-9 Nm (aluminium)

Uszczelnione  
łożysko we-
wnętrzne  
typu cartridge

Osłona Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pedał Oś pedału 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com 
**  www.sram.com
Zwróć uwagę na wartości w ew. załączonych instrukcjach obsługi producentów komponentów.

ZALECANE MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUBY

Rama Canyon: 
śruby uchwytu na bidon   5 Nm 
wymienny hak do przerzutki 1,5 Nm 

Zacisk sztycy Canyon:  3-5 Nm 

Jeśli rower górski Canyon Kid wyposażony jest w 
szybkozamykacze do mocowania, przeczytaj rozdział 
"Sposób obchodzenia się z szybkozamykaczami i 
osiami wtykanymi". 

Jeśli w instrukcjach montażu producenta wsporni-
ka kierownicy i sztycy lub na samych częściach nie 
znajdują się inne informacje, obowiązują następne 
momenty dokręcania:

Wspornik kierownicy: 
śruby M5 4,5-5,5 Nm 
śruby M6 8-9,6 Nm
śruba nastawcza (w pokrywie)  0,5-2 Nm
we wspornikach kierownicy Ahead 

Sztyca: 
zacisku siodełka przy głowicy sztycy
	 sztyce z jedną śrubą 20-24 Nm 
	 sztyce z dwoma śrubami  6-9 Nm
  znajdującymi się jedna za drugą 
	 sztyce z dwoma śrubami 12-14 Nm
  położonymi w poprzek kierunku jazdy 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo eks-
ploatacji roweru górskiego Canyon Kid, 

połączenia śrubowe elementów konstrukcyjnych 
muszą być starannie dokręcone i regularnie kon-
trolowane. Najbardziej nadaje się do tego klucz 
dynamometryczny, który rozłącza się w momen-
cie uzyskania pożądanego momentu dokręcania 
śruby. 

Zapoznaj się powoli zaczynając od dolnej war-
tości z maksymalnymi momentami dokręcania 
i sprawdź bezpieczne zamocowanie elementów 
konstrukcji w sposób, w jaki jest to przedstawio-
ne w odpowiednich rozdziałach. 

W przypadku części, do których nie ma zaleca-
nych odstępów w momentach dokręcania, śruby 
należy dokręcać krok po kroku i sprawdzać w 
międzyczasie, czy komponent jest dobrze zamo-
cowany zgodnie z opisami w danych rozdziałach. 
W żadnym wypadku nie przekraczać maksymal-
nego momentu dokręcenia.

i W przypadku wielu części konstrukcyjnych 
momenty dokręcania znajdziesz bezpo-

średnio na danych częściach. Przestrzegać warto-
ści podanych na naklejkach i nadrukach.

i Należy w razie potrzeby pamiętać o załą-
czonej instrukcji obsługi producentów 

komponentów lub poinformować się na stronie 
www.canyon.com
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HAMULCE TARCZOWE

! Przy wszystkich pracach przy układzie ha-
mulcowym zawsze przestrzegać instrukcji 

obsługi producenta komponentów.

Shimano Magura Avid Formula

Śruba zacisku hamulca przy ramie/widelcu 6-8 Nm 6 Nm 5-7 Nm (koło 
tylne)
9-10 Nm (koło 
przednie)

9 Nm

Sworznie zacisku dźwigni hamulca
Zacisk jednośrubowy

Zacisk dwuśrubowy

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

2,5 Nm

Śruby konusowe przewodu przy uchwycie
i normalny przewód przy zacisku hamulca

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Zacisk aluminiowy
7,8 Nm
Zacisk stalowy

5 Nm

Śruby sztycowe przewodów przy zacisku 
hamulca (przewód Disc tube)

5-7 Nm 6 Nm

Śruba pokrywy 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Trzpień gwintowany otwór odpowietrzający 4-6 Nm 2,5 Nm

Śruby tarczy hamulcowej na piaście 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Przyłącze uchwytu przy dźwigni hamulca 8 Nm
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