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česky Funkční princip VcLs post 2.0
Přiváděné síly, např. cyklistou na základě nerovností vozovky, 
působí přes sedlo ohybovými momenty na oba prvky listového 
pera. Následkem toho se sedlo sníží na kruhové dráze. Přitom 
umožňují oba klouby sedlovky, aby se sklon sedla zachoval téměř 
konstantní.

před prVní jízdou – účeLoVé použití – obecná 
upozornění k montáži
Sedlovka je koncipována především pro jízdu po asfaltovaných 
nebo jinak zpevněných cestách a silnicích a jen pro lehký terén 
jako polní, lesní a luční cesty. Pro těžký terén s překážkami, skoky 
a trikovou jízdu je sedlovka nezpůsobilá. Nebezpečí úrazu!

Z tohoto důvodu je VCLS Post 2.0 vhodná pro montáž a použití na 
závodních, krosových a trekingových kolech a na horských kolech, 
nemajících odpruženou zadní stavbu, takzvaných Hardtails.

Montáž na kolech s odpruženou zadní stavbou (full suspension 
bikes) nemá smysl a může uškodit jízdním vlastnostem kola.

Maximálně přípustná hmotnost (cyklista včetně oblečení a zava-
zadla, např. batohu) činí 100 kg.

Sedlovku je možné zamontovat jenom do kulatých sedlových tru-
bek. Vnitřní průměr sedlové trubky musí přesně odpovídat prů-
měru sedlovky. VCLS Post 2.0 se prodává s nominálním průměrem 
27,2 mm, 30,9 mm a 31,6 mm.

Různé rozměry rámu a sedlovky mohou mít za násle-
dek selhání sedlovky a tudíž nehodu s nebezpečím 

úrazu.

Montáž VCLS Post 2.0 27,2 mm za použití distančního pouzdra 
do rámu s větším průměrem sedlové trubky je zásadně povolena. 
Dbejte na to, aby bylo distanční pouzdro nejméně 85 mm dlouhé a 
jak uvnitř tak i zvenčí zbaveno otřepu. Dbejte také na lícování. Ani 
s distančním pouzdrem nesmí mít sedlovka žádnou vůli a musí se 
nechat přilnavě zasunout.

Jenom o několik desetin milimetru větší vnitřní průměr sedlové 
trubky může mít za následek sesmeknutí sedlovky při jízdě. Příliš 
utažené šrouby jako pokus o vyrovnání rozdílných průměrů mo-
hou mít za následek selhání sedlové trubky, rámu anebo sedlovky.

náVod k montáži, seřízení a péči VcLs 
post 2.0

uVítání a Všeobecný popis
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro revoluční VCLS Post 2.0. 
Tato sedlovka byla vyvinuta s cílem zvýšení pohodlí při jízdě na 
neodpérovaných kolech (závodní kolo, horské kolo Hardtail, kro-
sové kolo) a tudíž odlehčit cyklistu. 

Pomocí dvou paralelních listových per poskytuje sedlovka při za-
tížení až o 15 mm větší průhyb a tudíž citelně více komfortu, než 
obvyklá sedlovka z karbonu nebo jiných vláknových kompozitů. 
Funkční princip paralelogramu zabraňuje přílišnému naklonění 
sedla dozadu. Směr poddajnosti přitom odpovídá přesně tomu 
směru, z něhož na cyklistu působí nárazy vozovky. 

Na základě toho reaguje sedlovka velice citlivě. Sedlovka je konci-
pována pro sportovní kola a nemá, a také není schopna, nahradit 
úplné odpérování.

V tomto návodu jsme pro Vás shrnuli důležitá upozornění k se-
řízení, péči a rovněž k montáži. Pokud jste VCLS Post 2.0 nabyli 
samostatně, mějte prosím na zřeteli, že první montáž vyžaduje 
řemeslnickou zručnost a zkušenost, a že musíte mít k dispozici 
potřebné speciální nářadí a mnoho speciálních pomůcek.

Tato příručka Vám nemůže zprostředkovat schopnosti mechanika 
na jízdní kola.

Uschovejte si prosím návod pro pozdější práce a upozorněte na něj 
každého dalšího uživatele VCLS Post 2.0. 

Máte-li k výrobku otázky, obraťte se prosím na Canyon Bicycles.

Vždy šťastnou cestu a mnoho zábavy při jízdě na kole přeje

Team Canyon Bicycles GmbH
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Příliš malý průměr sedlové trubky, jakož i ostré hrany nebo otřep, 
mohou poškodit sedlovku.

Sedlová trubka nesmí být při montáži namaštěna kluzným pro-
středkem či mazivem. Na sedlovce a v sedlové trubce rámu se 
musí vždy používat karbonová montážní pasta.

! Používejte vždy karbonovou montážní pastu. Nepouži-
jete-li karbonovou montážní pastu, může sedlovka v 

sedlové trubce sklouznout solů.

Minimální a maximální hlouba zasunutí sedlovky je na VCLS Post 
2.0 natištěna. Tyto hodnoty je nutné bezpodmínečně dodržet.

Mějte na zřeteli, že výrobce jízdního kola eventuálně předepisuje 
větší hloubku zasunutí než natištěná minimální hloubka. Přečtěte 
si prosím návod k použití Vašeho jízdního kola.

Údaje výrobce rámu týkající se utahovacího momentu najde-
te zpravidla na sedlové objímce nebo ve všeobecném návodu k 
použití kola. Maximálně únosný utahovací moment sedlovky pro 
šrouby činí: 7 Nm.

Na šroubech samotné sedlovky uvedené utahovací momenty 
musí být dodrženy. V případě rozdílných hodnot spojených kom-
ponent (rám - sedlovka), je rozhodující menší hodnota. Při mon-
táži používejte vždy momentový klíč.

Standardní verze sedlovky je určena pro kombinaci se sedly, která 
mají kulatou ližinu z oceli nebo titanu o průměru 7 mm.

U sedel s oválnou ližinou se musí oba vnější upínací díly sedla vy-
měnit za vhodné originální příslušenství.

V daném případě objednejte prosím tyto díly od Canyon Bicycle 
GmbH.

Po rázovém namáhání např. po nehodě nebo pádu, 
sedlovku pro Vaši bezpečnost vyměňte.

V případě skřípání nebo luskání Vaší sedlovky, nebo 
vykazuje-li vnější poškození jako rýhy, trhliny, boule, 

zbarvení atd., ji dále nemáte pro jízdu používat. Obraťte se na 
Canyon Bicycles a nechte ji důkladně přezkoušet a v daném pří-
padě díly vyměnit. 

Poškozené díly se v žádném případě nesmí dále použí-
vat. Sedlovku nepoužívejte tak dlouho, až bude vymě-

něna.

 Mějte na zřeteli natištěnou minimální a maximální 
hloubku zasunutí sedlovky.

Oba prvky listového pera jsou při pohledu ve směru jízdy označeny 
„front“ a „back“ pro vpředu a vzadu. Dodržujte uspořádání. v
Složte ploché strany listových per vzájemně k sobě.

Pak vsaďte vnitřní sedlová pouzdra s držákem sedla (podélné 
drážky) směrem nahoru do kloubových pouzder.

předběžná montáž sedLoVky u
(A) Vnější sedlová pouzdra (L/R)

(B) Vnitřní sedlová pouzdra (L/R)

(C) Utahovací šrouby sedla

(D) Listové pero vzadu „back“ 

(E) Listové pero vpředu „front“ 

(F) Aretační šroub s podložkou

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

u

v
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 Poté nasaďte sedlo na mechanické upevnění. Při montáži 
mějte na zřeteli omezený rozsah upnutí sedla, který je typicky 
označen stupnicí nebo značkami stop. Nepřekračujte tato ome-
zující označení.

 Poté se sedlo montuje s vnějšími sedlovými pouzdry a obě-
ma utahovacími šrouby rozměru M5 x 50 mm do obou sedlových 
objímek.

Dbejte na to, aby vnější pouzdra ukazovala stejným směrem jako 
vnitřní. To znamená, že se musí pouzdra v jejich poloze vzájemně 
krýt. 

Zastrčte oba utahovací šrouby sedla a zašroubujte je o jednu až 
dvě otáčky.

Pouzdra musí bezvadně přiléhat k sedlu. Pokud se ližina nehodí 
k pouzdrům, např. protože je oválná, neuplatňujte v žádném pří-
padě sílu.

Objednejte si místo toho speciální pouzdra od Canyon Bicycles 
GmbH.

Utáhněte oba šrouby stejnoměrně tak pevně, aby pouzdra přilé-
hala a sedlo bylo připevněno pro další seřízení.

Oba utahovací šrouby sedla utáhněte pevně momentem mezi 4 
a 5 Nm. Nepřekračujte maximální utahovací moment 5 Nm. 

nastaVení posedu 
Za účelem nalezení správného posedu zasuňte sedlovku do rámu. 

Předtím překontrolujte, zda nemá sedlová trubka rámu ostré 
hrany nebo otřep. V daném případě otřep po celé délce upevnění 
odstraňte opatrně jemnozrnným brusným papírem. 

Navíc musí být sedlová trubka rámu nemastná a čistá.

Vyčistěte sedlovou trubku savým (bavlněným) hadrem. Tvrdošíjné 
zbytky kluzného prostředku odstraňte lihem. V žádném případě 
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. aceton.

Při čištění dávejte pozor na trhliny, stopy škrábanců, 
zkřivení nebo zbarvení materiálu. Máte-li pochyby, ob-

raťte se na Canyon Bicycles. Poškozené díly nechte okamžitě 
vyměnit.

Sedlovka musí do rámu přilnavě pasovat. Sedlovka nesmí mít v 
sedlové trubce žádnou vůli a současně se nesmí do trubky nechat 
zasunout s námahou.

Jste-li na pochybách se zřetelem na lícování sedlovky se sedlovou 
trubkou, obraťte se na Canyon Bicycles.

Utáhněte šroub sedlové objímky jenom tak, aby se sedlovka při 
dalších montážních krocích samostatně neposunula.  

! Šrouby se budou utahovat pevně po seřízení. Do té 
doby nesedejte na sedlo a nejezděte.
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nastaVení skLonu sedLa 

Většina cyklistů jezdí nejraději s vodorovnou resp. lehce dopředu 
skloněnou horní hranou sedla. Proto začněte s touto pozicí. 
Nastavený sklon sedla lze odečíst na označení sklonu na sedlovce. 

Abyste mohli nastavit sklon sedla, musíte vymontovat sedlovku. 
Povolte aretační šroub o jednu až dvě otáčky.

Posuňte vzájemně listová pera proti sobě. Přitom sledujte, jak se 
označení na sedlovce změní. Sklouzne-li přední část dolů, sníží se 
špička dále. Malé změny označení mají velký vliv na sklon sedla.

 K aretaci sklonu sedla utáhněte nejprve aretační šroub o tolik, 
aby došlo mezi listovými pery ke slabému tření. 

Přitom používejte bezpodmínečně pod šroubem podložku! Zasuň-
te sedlovku znovu do sedlové trubky rámu a překontrolujte sklon 
sedla ((G) označení sklonu).

Pokud pasuje, sedlovku vytáhněte a utáhněte aretační šroub mo-
mentovým klíčem pevně na 6 až 7 Nm. V žádném případě nepře-
kračujte 7 Nm.

 VCLS Post 2.0 se nesmí používat bez aretačního šroubu. 
Dodržujte utahovací moment 6-7 Nm.

nastaVení Výšky sedLa
Zasuňte VCLS Post 2.0 do sedlové trubky rámu.

Přeneste Vaši oblíbenou výšku sedla pomocí skládacího metru.

K nastavení výšky sedla se přesunuje celá sedlovka v sedlové 
trubce.

Mějte přitom na zřeteli natištěné označení minimální hloubky 
resp. předpisy výrobce jízdního kola.

Uvědomte si, že se VCLS Post 2.0 při nasednutí již o trochu pro-
hne. Z tohoto důvodu přičtěte pro první pokus k posedu paušálně 
5 mm.

i
Konečnou délku vysunutí sedlovky budete moci prav-
děpodobně nastavit teprve po první zkušební jízdě.

konečné upeVnění V rámu
Označte horní hranu posedu na sedlovce např. kouskem izolačky 
a znovu ji vytáhněte.

Natřete vnitřek sedlové trubky stejnoměrně a tence karbonovou 
montážní pastou a rovněž také úsek sedlovky, který se zasune do 
sedlové trubky.

Zasuňte VCLS Post 2.0 zpátky do sedlové trubky rámu.

Vyrovnejte sedlo ve směru jízdy tak, že pohlédnete přes špičku 
sedla na horní a dolní rámovou trubku.  

Utáhněte šroub sedlové objímky momentovým klíčem a výrob-
cem rámu předepsaným utahovacím momentem. Nepřekračujte 
však maximální utahovací moment 7 Nm VCLS Post 2.0.

nastaVení horizontáLní poLohy (VzdáLenost 
od řídítek) }
Vzdálenost od řídítek se nastavuje jednak jako obvykle přesunu-
tím sedla v sedlové objímce. Povolte oba utahovací šrouby sedla 
o jednu až dvě otáčky.



(G)

 }

centrecentreFLIP 180°

back	 front	 back	 front
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Posuňte sedlo a mějte na zřeteli omezený rozsah upnutí sedla, 
který je typicky označen natištěnou stupnicí nebo značkami stop. 
Nepřekračujte omezující označení.

Navíc poskytuje sedlovka možnost zvětšit rozsah nastavení oto-
čením sedlové objímky. K tomu povolte jeden z obou utahovacích 
šroubů sedla a přemontujte všechny čtyři díly sedlové objímky 
příslušně na druhou stranu. 

Montujte pouzdra podle popisu v kapitole „předběžná montáž 
sedlovky“. Nakonec přesuňte sedlo podle potřeby a utáhněte 
šrouby podle popisu v kapitole „nastavení sklonu sedla“.

Mějte vždy na zřeteli, že musí být označení na sedlovce 
~ (výšková stupnice) v zabudovaném stavu vždy ve 

směru jízdy vzadu. Samotnou sedlovku nesmíte otočit o 180°!

péče a údržba
Čistěte Vaši VCLS Post 2.0 pravidelně vodou a měkkým hadrem. 
Pokud nutné, používejte mýdlo bez brusných částic, abyste mohli 
odstranit špínu. V případě tvrdošíjné nečistoty jako oleje nebo 
kluzného prostředku na pevných površích můžete do teplé vody 
přidat trochu běžného promývacího prostředku. Nepoužívejte 
žádné agresivní čisticí prostředky jako např. aceton, trichlorethy-
len, methylen atd., protože by mohly poškodit lak a materiál.

Po 100 až 300 kilometrech resp. 4 až 12 provozních hodinách 
překontrolujte šrouby Vaší VCLS Post 2.0 a dále každých 2.000 km 
resp. 80 provozních hodin.

i
Klouby sedlové objímky mohou mít po delší provozní 
době nepatrnou vůli. To nemá žádný negativní vliv na 

jízdní bezpečnost a nepředstavuje žádný nedostatek.

ručení za Věcné Vady
Po dobu prvních dvou let po koupi VCLS Post 2.0 máte plný nárok 
na zákonné ručení za věcné škody (dříve ručení).

Dojde-li k vadám, obraťte se prosím na tým Canyon Bicycles a 
předložte účtenku.

~

impressum
© Patisk, překlad a rozmnožování nebo jiné komerční použití, i 
ve výňatcích a na elektronických médiích, jsou bez předchozího 
písemného povolení Canyon Bicycles GmbH a Zedler – Institut für 
Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH zakázány.

© Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz
www.canyon.com

a

Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de

Vydání 1, červenec 2012


