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• Kabeláž lanka a bowdenu musí být zkrácena kleštěmi nebo nůžkami, které jsou k tomuto účelu určené. Špatné zkrácení kabeláže může vést k 
problémům s funkcí teleskopické sedlovky. Kabeláž musí být zkrácená a umístěna přesně na uvedené rozměry.
• Nezasahujte do vnitřních částí  teleskopické sedlovky ani ji nijak nemodifikujte. Pokud dojde k poškození teleskopické sedlovky záruka tímto zaniká. 
• Sedlovou objímku utahujte pouze na hodnoty uvedené výrobcem, nikoliv na hodnoty vyšší, které mohou mít vliv na funkci teleskopické sedlovky nebo jiných 
částí jízdního kola. 

2. SOUČÁST BALENÍ
A. Teleskopická sedlovka Ø 31,6mm
B. Ovládací páčka
C.  Bowden ∅ ší řka x délka 4 x 1680 mm
D.  Lanko ∅ ší řka x délka 1.2 x 1880 mm
E.  Koncovka bowdenu
F.  Koncovka lanka
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2. Zajistěte správnou délku bowdenu a lanka a poté 
jej zkraťte na správné rozměry

4. Nasaďte kulatou koncovku lanka do mechanizmu sedlovky

6. Nastavení teleskopické sedlovky

8. Namontování sedla na sedlovku

5. Montáž sedlovky do rámu kola

7. Upevnění lanka (D) a bowdenu (C) k ovládací páčce

MANUÁL ČESKY

Po nasazení a zkrácení bowdenu (C) nasaďte na konec u sedlové objímky 
koncovku bowdenu (E), a poté zasuňte lanko (D) do bowdenu.

Zasuňte sedlovku (A) do rámu a dotáhněte 
sedlovou objímku na hodnoty určené 

výrobcem. Doporučujeme použít 
momentový klíč. Čím víc dotáhnete 

sedlovou objímku, tím se zhoršují funkce 
teleskopické sedlovky. Vedení bowdenu k 

sedlovce nesmí být nikde zlomené nebo 
jinak poškozené.

Mezi bowden (C) a ovládací páčku (B) patří nastavitelný mechanizmus, kterým 
se dá nastavit propnutí lanka (D) a tím i funkce teleskopické sedlovky (A). Poté 

provlékněte lanko (D) skrz ovládací páčku a za aretujte určeným šroubem. 
Dodržte utahovací moment a používejte vždy momentový klíč.  Zbylé lanko (D) 

ustřihněte tak, aby z ovládací páčky (B) viselo lanko 
v rozsahu 10-15mm. Nakonec umístěte koncovku lanka (F).

Vždy zjistěte, zdali je sedlovka kompatibilní s Vaším sedlem a nemůže jej 
nijak poškodit. Na hlavě teleskopické sedlovky je označen indikátor, který 
určuje směr sedla a teleskopické sedlovky. Poté nasaďte ližiny sedla do 
hlavy teleskopické sedlovky a dotáhněte na určené hodnoty výrobcem. 
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3. Zkrácení lanka a bowdenu

Jsme hrdí na to, že jste si zakoupili teleskopickou sedlovku Lapierre. Před instalací a použitím si přečtěte tento návod. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo si 
nejste jisti ohledně montáže nebo funkcí sedlovky, tak vyhledejte odbornou pomoc ve specializovaném servisu.

1. VAROVÁNÍ

3. INSTALACE 

1. Upevněte ovládací páčku na řídítka

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na teleskopickou sedlovku nabízíme klasickou záruční lhůtu 2 roky na výrobní vady. Záruka se nevztahujte na mechanické poškození způsobené nedodržením 
podmínek pro správné užívání výrobku, nesprávným servisem nebo neodbornou montáží. Záruční doba započíná datumem koupě koncového zákazníka. Reklamacii je 
možné uplatnit pouze s dokladem o koupi. Záruční podmínky se stahují pouze na prvního majitele. 

Pokud máte teleskopickou sedlovku (A) 
vysunutou nad rysku,  může dojít k poškození a 

záruka tímto zaniká.



• Kabeláž – lanko a bowden musia byť skrátené kliešťami alebo nožnicami, ktoré sú na tento účel určené. Zlé skrátenie kabeláže môže viesť k problémom s 
funkciou teleskopickej sedlovky. Kabeláž musí byť skrátená presne na uvedené rozmery.
• Nezasahujte do vnútorných častí teleskopickej sedlovky a ani ju nijako neupravujte. Pokiaľ dôjde k úpravám teleskopickej sedlovky, záruka tým zaniká.
• Sedlovú objímku uťahujte iba na hodnoty uvedené výrobcom, nie na vyššie hodnoty, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na funkciu sedlovky alebo iných 
častí bicykla. 

2. OBSAH BALENIA
A. Teleskopická sedlovka Ø 31,6mm
B. Ovládacia páčka
C. Bowden Ø 4 x 1680 mm
D. Lanko Ø 1.2 x 1880 mm
E. Koncovka bowdenu
F. Koncovka lanka 
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2. Bowden a lanko skráťte na správne rozmery

4. Nasaďte guľatú koncovku lanka do mechanizmu sedlovky

6. Nastavenie výšky vysunutia teleskopickej sedlovky z rámu

8. Montáž sedla na sedlovku

5. Montáž sedlovky do rámu bicykla

7. Upevnenie lanka (D) a bowdenu (C) k ovládacej páčke

MANUÁL SLOVENSKY

Po nasadení a skrátení bowdenu (C) , opatrite koniec bowdenu koncovku 
(E) na strane pri sedlovej objímke. Potom zasuňte lanko (D) do bowdenu.

Zasuňte sedlovku (A) do rámu a dotiahnite 
sedlovú objímku na hodnoty určené 

výrobcom bicykla. Odporúčame použiť 
momentový kľúč. Čím viac sedlovú 

objímku dotiahnete, tým sa zhoršujú 
funkcie teleskopickej sedlovky. Vedenie 

bowdenu k sedlovke nesmie byť nikde 
zalomené alebo inak poškodené.

Medzi bowdenom (C) a ovládacou páčkou (B) je nastavovací mechanizmus, 
ktorým sa dá nastaviť napnutie lanka (D) a tým ovplyvniť funkciu teleskopickej 

sedlovky (A). Potom prevlečte lanko (D) skrz ovládaciu páčku a zaaretujte 
skrutkou. Dodržte uťahovací moment a používajte vždy momentový kľúč. 
Zvyšné lanko (D) skráťte tak, aby z ovládacej páčky (B) lanko viselo v dĺžke 

10-15mm. Nakoniec umiestnite koncovku lanka (F).

Vždy si zistite, či je sedlovka kompatibilná s vašim sedlom a nemôže ho 
nijako poškodiť. Na hlave teleskopickej sedlovky je označený indikátor, 
ktorý určuje smer sedla a teleskopickej sedlovky. Potom nasaďte lyžiny 
sedla do hlavy teleskopickej sedlovky a dotiahnite na hodnoty určené 

výrobcom.
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3. Skrátenie lanka a bowdenu

Ďakujeme, že ste si kúpili teleskopickú sedlovku Lapierre. Pred montážou a použitím si prečítajte tento návod. Ak máte akékoľvek otázky, alebo nie ste si 
istí ohľadom montáže alebo funkčnosti sedlovky, tak vyhľadajte odbornú pomoc v špecializovanom servise.

1. VAROVANIE

3. INŠTALÁCIA 

1. Upevnite ovládaciu páčku na riadítka 

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na teleskopickú sedlovku sa vzťahuje záručná doba 2 roky na výrobné vady. Záruka sa nevzťahujte na mechanické poškodenie spôsobené nedodržaním podmienok 
pre správne používanie výrobku, nesprávnym servisom alebo neodbornou montážou. Záručná doba začína dátumom kúpy výrobku. Reklamáciu je možné uplatniť iba 
s dokladom o kúpe. Záručné podmienky sa vzťahujú iba na prvého majiteľa.
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Pokiaľ máte teleskopickú sedlovku (A) 
vysunutú nad rysku, môže dôjsť k poškodeniu 

sedlovky aj rámu bicykla a záruka týmto 
zaniká!




