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 A. Начин на употреба 
Съществуват много видове велосипеди с различен начин на ползване. Карането при неспазване на посочените по-долу 
инструкции може да доведе до повреда на велосипеда и да стане причина за инциденти.

Велосипед 
за града и 

любителско 
каране

Детски  
велосипед

Планински 
велосипед Бегач BMX Младежи

Велосипеди, 
предназначени 
за използване 
на обществени 
места (пътища, 
велосипедни 
алеи). Те не са 
подходящи за 
използване на 
„всякакъв вид 
терени” и за 
състезания.

Велосипеди, 
предназначени 
за използване 
на равни 
терени извън 
обществени 
места. Не са 
подходящи за 
използване на 
„всякакъв вид 
терени” и за 
състезания.

Велосипеди, 
предназначени 
за използване 
на обществени 
места (пътища, 
велосипедни 
алеи) и на 
всякакъв вид 
терени. Не са 
предназначени 
за 
регламентирани 
състезания.

Велосипеди, 
предназначени 
за каране по 
пътищата. Те не 
са подходящи за 
използване на 
"всякакъв вид 
терени". Не са 
предназначени 
за 
регламентирани 
състезания.

Велосипеди, предназначени 
за използване на 
обществени места (пътища, 
рампи). Използват се за 
акробатични изпълнения 
на равен терен или рампа. 
Не са предназначени за 
регламентирани състезания.  
 
Съществуват две 
категории: 
- BMX за колоездачи с тегло 
под 45 кг.  
- BMX за колоездачи с тегло 
над 45 кг.

Велосипеди, предназначени 
за използване на обществени 
места (пътища, велосипедни 
алеи). Не са подходящи за 
използване на „всякакъв 
вид терени” и за състезания. 
Велосипедът е предназначен 
за младежи с тегло до 40 
кг и за които е подходяща 
височина на седалката от 635 
до 750 мм.

 B. Подготовка на велосипеда 
- Как се измерва и регулира височината на седалката в зависимост от морфологията на велосипедиста?

Измервам ръста си

Elops
S (cм) Hs (см) H (cм)

155-159 55,5

+12

160-164 58
165-169 60
170-174 62,5
175-179 64,5
180-184 67
185-190 69,5

Начин на употреба: 
Консултирайте приложените в края на ръководството таблици, стр.11.

Регулиране на седалката: 
Минималната височина на седалката е тази, при коята тя е свалена максимално след затягане с 
фиксиращата система.

Съвети как 
по-прецизно 
да регулирате 
велосипеда може да 
намерите на сайта 
b’Twin.com

S (cм) Hs (см) Hg (cм)

16“
105-109

37,5
48,5

110-114 49
115-120 49,5

Консултирам таблицата за 
регулиране на велосипедa

Регулирам велосипеда
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макс.

минимална степен на 

вкарване

Вкарайте колчето на седалката в седалковата тръба. Регулирайте височината на 
седалковата тръба в зависимост от морфологията на потребителя. Маркировката 
за максимално изваждане на колчето на седалката никога не трябва  да се вижда 
след поставяне на колчето.

За да определите височината на седалката, седнете на велосипеда и поставете 
петата на единия крак върху съответния за този крак педал, намиращ се в най-
долно положение, като лоста трябва да е успореден на седалковата тръба. Ако 
кракът ви е изпънат, това означава, че седалката е поставена на правилната височина. 

- Как се измерва и регулира височината на кормилото в 
зависимост от морфологията на велосипедиста (вж. таблицата в 
края на ръководството).
Вкарайте лапата в тръбата. Регулирайте височината на лапата 
в зависимост от морфологията на потребителя, като спазвате 
ограниченията за минимална и максимална степен на влизане на 
лапата в осовата тръба. 

Използването на продукта при несъобразяване с маркировката 
за манимално вкарване означава неспазване на препоръките на 
производителя и може да предизвика опасности за потребителя.

Кормилна лапа тип headset:  
Всички планински и шосейни велосипеди с кормилна лапа headset се продават със съответните скоби за регулиране. 
Предлаганите в магазина велосипеди са с кормило, регулирано на най-високата позиция. Ако все пак желаете  кормилото 
да бъде поставено в още по-висока позиция, вие трябва да изберете модел с по-висока кормилна тръба.

Регулиране на кормилна лапа тип headset:  
За да намалите височината е необходимо да използвате съответните инструменти (ключ BTR 5 
или 6, в зависимост от модела; виж раздел Инструменти).
- Развийте напълно винт А, след това двата винта В на лапата.
- Свалете лапата.
- Вземете 1 или няколко скоби.
- Поставете отново лапата.
- Поставете скобите над лапата.
- Разхлабете болт А и затегнете болтове В.

Проверка за правилно монтиране на лапата headset  на велосипеда:  
За да проверите дали правилно сте поставили лапата, първо затегнете спирачката и разклатете 
велосипеда напред-назад. Ако усещата луфт в командата, затегнете болт А. Втора проверка: повдигнете предната част на 
велосипеда и завъртете кормилото отляво надясно. Ако изпитвате затруднение при завъртане на кормилото, разхлабете 
болт А. Ако тази операция ви се вижда сложна, не се колебайте да се обърнете към сервиза във вашия магазин.

Лапа тип Easy Park: 
Височината на лапата не може да се регулира:
- За да отключите системата "Easy Park", свалете надолу бутона за безопасност и след това вдигнете максимално лоста.
- За да заключите системата "Easy Park", поставете кормилото перпендикулярно на оста на колелото, свалете максимално 
лоста  и след това вдигнете бутона за безопасност.

Проверка за правилно монтиране  на лапата тип "Easy Park" на велосипеда:
За да проверите дали лапата е правилно поставена, затегнете предната спирачка и 
разклатете велосипеда напред-назад. Ако усещата луфт в командата, затегнете болт А. Ако 
тази операция ви се вижда сложна, не се колебайте да се обърнете към сервиза във вашия 
магазин.

Настройка на наклона на регулируемите лапи
Ако искате да регулирате наклона на лапата, развинтете болт "С", настройте ъгъла и след 
това завинтете отново болта "С" до препоръчания момент на затягане. 

- Начин на функциониране и реглаж на спирачките
Преди всяка употреба се уверете, че предната и задната спирачка са в отлично състояние. Предната спирачка се 
управлява от лявото спирачно лостче (дясното спирачно лостче в някои страни като Индия, Китай и Великобритания). 
Задната спирачка се командва от дясното спирачно лостче (лявото спирачно лостче в някои страни като Индия, Китай и 
Великобритания). Спирачките са едни от най-важните компоненти за безопасността на велосипедиста. Те трябва да се 
проверяват преди всяка употреба и редовно да се поддържат и регулират.
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Спирачната система се регулира по следния начин:

Спирачни накладки
1/ Проверете дали накладката е симетрична спрямо каплата.

2/ Проверете разстоянието между накладките и каплата (за да бъде 
спирането ефективно, това разстояние трябва да е от 1 до 3 мм). 

3/  Винаги отдалечавайте леко задната част на накладката от каплата.

4/ Поставете симетрично скобите V-Brakes или Cantilevers.
Уравновесете пружините  "дясна" и "лява", както е посочено по-долу:

5/ Регулиране степента на обтягане на жилото 
За спирачки тип V brake, механични дискови спирачки, 
Cantilevers или Roller brake.

Спирачният механизъм се намира в главината: спирачката може да се задейства с помощта на лост (барабанна спирачка) 
или посредством педалите (спирачка с обратно въртене на педалите).
Спирачка с обратно въртене на педалите: спирачката се задейства при завъртане на педалите в обратна посока. Натиснете 
спирачката преди лостът да се завърти на 60 градуса (1/6 обиколка). Спирачката се задейства чрез веригата. Проверете 
дали е правилно обтегната и че не дерайлира. Допустимото вертикално движение на веригата е описано в раздел "Степен 
на обтягане и реглаж на веригата".

V-Brake +Easy brake
АЛУМИНИЕВА ТРЪБА

СИМЕТРИЧНО РАЗСТОЯНИЕ ПРУЖИНА ЗА 
ОБТЯГАНЕ 
РЕГУЛИРОВЪЧЕН 
ВИНТ

ОТВЕРТКА 
ПО-МАЛКА 
СИЛА НА 
ОБТЯГАНЕ

ПО-ГОЛЯМА 
СИЛА НА 
ОБТЯГАНЕ

V-BRAKES + EASY BRAKE RELEASE: ОСТА НА МЕТАЛНАТА ОБВИВКА 
НА ЖИЛОТО ТРЯБВА ДА Е ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНА В ГНЕЗДОТО ВЪРХУ 

СПИРАЧНАТА ЧЕЛЮСТ.
 СЛЕД МОНТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СПИРАЧКАТА 

ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО

ТРИЪГЪЛННА 
ПЛАСТИНА

ДВУСТРАННО 
ОБТЯГАНЕ

ЖИЛО

ГАЙКА

ИЗДЪРПАЙТЕ 
ЖИЛОТО

ГАЙКА НА 
ТРИЪГЪЛНИКА

ЖИЛО

ГАЙКА НА  
НАКЛАДКАТА

ДЖАНТА

ИЗДЪРПАЙТЕ ЖИЛОТО

МЯСТО НА 
ЗАЩИТНАТА КУКА

Caliper Cantilever

Спирачки 
Calipers (Тип U)
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6/ Дискова спирачка
Накладките упражняват натиск върху диска, закачен за главината на каплата. Интензивонстта на натиска се управлява от 
лост, свързан с спирачката посредством жило или хидравличен маркуч. Не задействайте спирачния лост, когато каплата е 
свалена от рамката.
За да равните дисковата спирачка, разхлабете фиксиращите болтове на спирачката, затегнете максимално лоста и накрая 
затегнете отново фиксиращите болтове на спирачката с момент на затягане 12 Nm. Хидравличните дискови спирачки са 
фабрично регулирани; за всички сервизни услуги велосипедистът трябва да се обърне към квалифициран техник.

Предупреждения при използване на детски велосипеди
Важно е родителите или отговорните за децата лица да се уверят, че те са запознати с правилата за правилна употреба на 
велосипеда и какви са безопасните начини за боравене със спирачната система.

 C. Mинимална височина на седалката 
Градски велосипед 

и велосипед за 
любителско каране

Детски велосипед Планински велосипед Шосеен велосипед BMX

Максималната 
височина на 
седалката може да 
бъде равна или над 
635 мм.

Седалката може да се 
регулира на височина 
над 435 мм и равна 
или по-малка от 635 
мм.

Максималната 
височина на 
седалката може да 
бъде равна или над 
635 мм.

Максималната 
височина на 
седалката може да 
бъде равна или над 
635 мм.

Максималната 
височина на 
седалката може да 
бъде равна или над 
435 мм.

 D. Регулиране на окачването 
Консултирайте инструкциите на производителя за регулиране на вилката и задното окачване, които ще намерите на сайта 
www.btwin.com. 
Информация за НОВАТА система може да прочетете в допълнителното ръководство, което ще намерите в сайта  
www.btwin.com. 
Предупреждение:Вилката с окачване и амортисьорите никога не трябва да се монтират от потребителя. Тази операция 
трябва да се извърши от квалифициран техник.

 E. Препоръки за безопасно ползване на велосипеда 
За да си осигурите безопасно каране, препоръчваме ви винаги да носите каска, протектори и/или сигнални аксесоари. 
Продуктът и инструкциите за неговата употреба трябва да отговарят на действащите разпоредби. Ако карате под дъжда 
или на влажен път, видимостта и  сцеплението намаляват, спирачният път се увеличива - велосипедистът трябва да 
съобрази скоростта с тези условия и да натиска спирачки по-рано от обикновено. Преди всяка употреба се уверете 
в доброто състояние на бързоизносващите се части, като спирачки, гуми, задвижващи елементи, предавки; те трябва 
редовно да се проверяват, поддържат и регулират от квалифициран и опитен техник. 

Предупреждение: Използването на автоматични педали и куки за педали изисква определен период на адаптация, за да 
се избегне падане : заключете и  отключете шпайковете към педалите преди да потеглите. Мястото на заключване между 
парчетата и шпайковете може да се наруши от различни фактори като прах, кал, грес, напрежение в пружината и износване.

За допълнителна информация относно регулирането на фиксиращите елементи на байковете, моля прочетете 
инструкциите на производителя, които ще намерите на сайта  
www.btwin.com. 

Тази операция трябва да се извърши от квалифициран техник.

Предупреждение: Педалите BMX осигуряват максимално сцепление в сравнение с педалите на обикновените велосипеди. 
Това може да доведе до неравна повърхност на педала с остри ръбове. Велосипедистите трябва да носят подходяща 
защитна екипировка.

Аеродинамичните удължители, както и другите поставени на кормилото  елементи, могат да имат неблагоприятен ефект 
върху времето за реакция на велосипедиста при спиране и каране на завои. 

Помпане, размери и посока на монтаж на гумите: задължително напомпвайте гумите до указаното от производителя 
налягане, посочето отстрани на гумите, от това зависи тяхната устойчивост и намаляване на риска от спукване. Монтирайте 
гумата съобразно обозначената посока (стрелката показва посоката на въртене).

Нашите велосипеди са снабдени с колела с гума. Ако използвате такива гуми, консултирайте упътването на производителя 
относно начина на прикрепването им към каплите.
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 F. Максимално разрешено тегло: колоездач + велосипед + багаж 

Проверете при дистрибутор теглото на велосипеда. По общо правило, шосейните велосипеди са с тегло от 8 до 10 kг, планинските - от 11 до 17 
kг, детските велосипеди - от 8 до 16 kг, велосипедите BMX - от 14 до 17 kг, градските велосипеди и велосипедите за забавление - от 14 до 20 kг, 
велосипедите за младежи - от 12 до 17 kг; за повече информация, моля, обърнете се към консултант във вашия магазин.

 G. Забележка относно познаването на евентуалните националните 
законови разпоредби от страна на велосипедиста 
При използване на велосипеда на обществени места, потребителят трябва да се съобрази с изискванията на националните 
разпоредби (например, светлини и сигнализация).

 H. Препоръчителен момент на затягане за фиксиращите елементи на 
кормилото, лапата, седалката, колчето на седалката и каплите. 
За затягане на кормилото, лапата, седалката, колчето на седалката и каплите ви препоръчваме да използвате съответните 
ключове за затягане; силата на затягане трябва да съответства на специфичния момент на затягане на всеки от 
компоненетите на следните видове велосипеди (в Nm): Забранено е поставянето на удължители. Относно монтажа и 
момента на затягане на аеродинамичните удължители, моля, консултирайте таблицата, посочена от прозиводителя. За 
монтаж и регулиране на стабилизатори, прочетете упътването на производителя.

Градски велосипед 
и велосипед за 

любителско каране
Детски велосипед Планински 

велосипед
Шосеен 

велосипед BMX Младежи

Максимално 
допустимото общо 
тегло не трябва да 
надхвърля 100 кг.

Максимално 
допустимото общо 
тегло не трябва да 
надхвърля: 12"/14": 
33 кг 16": 45 кг

Максимално 
допустимото 
общо тегло 
не трябва да 
надхвърля 100 кг.

Максимално 
допустимото 
общо тегло 
не трябва да 
надхвърля 100 кг.

Максимално 
допустимото общо 
тегло не трябва да 
надхвърля: Категория 1: 
60 кг Категория 2: 100 кг

Максимално 
допустимото 
общо тегло 
не трябва да 
надхвърля 60 кг.

Вид велосипед
Лапа / 

кормило
Лапа / Вилка

Седалка/ 
Колче на 

седалката

Колче на 
седалката / 

Рамка

Преднa капла / 
Рамка

Заднa капла / 
Рамка

Детски (12’’) 14 20 Неприложимо 10/12 14 8

Дете (14’’ & 16’’) Неприложимо 20 Неприложимо 10/12 22/30 22/30

Mладежи (20’’ & 24’’) 1 винт 18 2 
винта 12

1 болт 21 мм 2 
болта 12 мм 22 Бърз монтаж или 

12/14
Бърз монтаж или  

22/30
Бърз монтаж 

или  22/30

BMX 10 10  16 или система 
6

Бърз монтаж или  
8/10 35/40 35/40

Градски велосипед * 1 винт 18 2 винта 
14 4 винт 7

1 болт 18 мм 2 
болта 12 мм 18 Система за бърз 

монтаж
Система за бърз 

монтаж
Бърз монтаж 

или  22/30

Градски 
велосипед  (Elops)

100 17

20 21 7 25 32300
14500

700
Планински велосипед за 
любителско каране 10 7 17 RR 5.1 : 24 Система за бърз 

монтаж или 8/10
Система за бърз 

монтаж
Бърз монтаж 

или  22/30
Спортен планински 
велосипед 6 7 17/24 Система за бърз 

монтаж или 8/10
Система за бърз 

монтаж
Система за бърз 

монтаж

Състезателен планински 
велосипед 5 7 8

Бърз монтаж или 
8/10 5/7 карбонова 

рамка

Система за бърз 
монтаж

Система за бърз 
монтаж

Шосеен спортен велосипед 
/ за поддържане на добра 
форма

6 6 1 болт 15 мм 2 
болта 9 мм

6/8 алуминиева 
рамка

Система за бърз 
монтаж

Система за бърз 
монтаж

Шосеен състезателен 
велосипед 5/6 6/7 1 болт 15 мм 2 

болта 9 мм
5/7 карбонова 

рамка
Система за бърз 

монтаж
Система за бърз 

монтаж

Сгъваем велосипед: Tilt 9 12 24 Бърз монтаж и 7 34 34

B'Original
Easy park 1 винт 

20 мм Друг 1 
винт 12 мм

Easy park  2 
винта 9 мм Друг 

1 винт 15 мм
22 Система за бърз 

монтаж
Система за бърз 

монтаж 25/35

Спортен градски  
(nework) 6 6 17 Система за бърз 

монтаж или 8/10
12/16 или бърз 

монтаж
22/30 или бърз 

монтаж

* Момент на затягане на болта за фиксиране наклона на лапата = 18 Nm. използвайте момента на затягане, посочен на компонента.
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 I. Метод за определяне правилното регулиране на механизмите за бърз монтаж  
 Блокирането позволява притягане на колелата към рамката и вилката. За да се осигури ефикасно притягане, е 
необходимо регулиращата гайка да се постави така, че силата на затваряне на блокиращия лост да не е по-малка от 12 daN 
(около 12 кг). За да увеличите момента на затягане: завъртете регулиращата гайка по посока на часовниковата стрелка и 
след това в обратната посока, за да намалите силата. 
Забележка: При съмнение относно правилния монтаж се обърнете към квалифициран и опитен техник.

Регулираща гайка
ОТВОРЕНА 
ПОЗИЦИЯ

ОТВОРЕНА 
ПОЗИЦИЯ

ЗАТВОРЕНА 
ПОЗИЦИЯ

ЗАТВОРЕНА 
ПОЗИЦИЯ

БЪРЗ МОНТАЖ ТИП EASY BRAKE RELEASE
За този тип монтаж не е необходимо да регулирате гайката, разположена перпендикулярно на лоста.

1. Завъртете лоста назад до  позиция 
"затворен".

2. Завъртете лоста надолу под ъгъл  
90°.

3. Повдигнете лоста нагоре до 
позиция "затворен", за да заключите 

системата и проверете дали колелото 
е здраво затегнато, като повдигнете 

велосипеда.

J. Монтиране, регулиране и сваляне на помощните колела на детски велосипеди  
Помощните колела трябва да бъдат монтирани и регулирани по следния начин:

Помощните колела  B"twin не са съвместими с Woony 12".

Предупреждение: 
Никога не поставяйте и не 
сваляйте помощните колела 
едновременно с другите 
компоненети на велосипеда 
(например, фиксиращите 
гайки на каплата).

Изключително важно е 
да спазвате препоръките 
за монтаж и регулиране 
на помощните колела 
(височина на колелата 
спрямо земята и др.), за 
да осигурите безопасност 
на детето. Никога не 
използвайте велосипеда 
само с едно помощно 
колело. Когато велосипедът 
е снабден с помощни колела, 
той трябва да се кара на 
равен терен.
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 K. Правилно сглобяне на включените в комплекта немонтирани елементи 
Всички наши велосипеди са сглобени в съответствие с изискванията на  
националното законодателство. Включените в комплекта немонтирани елементи  
трябва да бъдат поставени от квалифициран и опитен техник. За велосипедите  
BMX се обърнете към нашите квалифицирани техници, за да се уверите, че  
стъпенките за краката са съвместими с вашия велосипед ("pegs").

 L. Гресиране 
Смазването на елементите сигурява лекия ход на велосипеда и увеличава продължителността му на живот, като предпазва 
компонентите от корозия. Използвайте специално масло за смазване на предавките. Смазването на веригата също 
става със специално масло. След измиване: подсушете и смажете предавките (дерайльор, лост), окачващите елементи, 
спирачните лостове, осите на спирачките и веригата. За по-добра непромокаемост, гресирайте достатъчно колчето на 
седалката и командите. 
Предупреждение : С изключение на веригата, всички други елементи трябва да бъдат смазвани от квалифициран и опитен 
техник по време на периодичните технически прегледи.

M. Обтягане и регулиране на веригата 
Ако велосипедът е снабден с дерайльор, веригата се опъва автоматично.  
При ползване на едноскоростни велосипеди или велосипеди със система за смяна на скоростта в главината е необходимо 
редовно да проверявате дали веригата не е отпусната (отпуснатата верига може да доведе до дерайлиране и падане, а 
прекарено силно опънатата верига може да намали ефективността на 
велосипеда). За да функционира добре, веригата е с вертикална стрелка 
от 1 см.  
Обтягането и регулирането на всички други видове предавки трябва се 
извършва съобразно изискванията на производителя, които ще намерите 
на www.btwin.com

 N. Регулиране и начин на употреба на скоростите 
Ръководството на производителя съдържа допълнителна информация относно начина на регулиране на скоростите, което 
ще намерите на сайта www.btwin.com.  
Регулирането на скоростите се извършва по следния начин:
Това са специални операции, за които ви препоръчваме да се обърнете към нашите квалифицирани техници.
Забележка: Трудната смяна на скоростите много често се дължи на неправилно опъване  
на жилото на дерайльора, случаите на неправилен реглаж на дерайльора са много по-редки.
1 - Реглаж на заден дерайльор 
За да предотвратите излизане на веригата от зъбните венци (в спиците на колелото 
или между задната лапа на рамката и зъбните колела), е важно да регулирате 
дерайльора с помощта на регулаторите H и L:
Болт H регулира крайната позиция на дерайльора (при най-малкия зъб): 
разхлабването на този болт позволява на веригата да застане по-далеч от малкия зъб.
Болт L регулира крайната позиция на дерайльора (при най-големия зъб): разхлабването 
на този болт позволява на веригата да застане по-далеч от големия зъб.

2 - Реглаж на преден дерайльор

1 см

Позиция на 
дерайльора

Болт за монтаж към 
рамката

Болт Н

Болт L
Регулатор 
на болта за 
монтаж към 
рамката

Болт за монтаж към 
жилото

Външна пластина на 
водача на веригата

Вътрешна  
пластина на  

водача на  
веригата

Верига Верига

ВИНТ ЗА ГОРНА 
НАСТРОЙКАВИНТ ЗА 

ДОЛНА 
НАСТРОЙКА

Регулиране на вътрешната позиция
При въртене на външния болт 
на предния дерайльор в посока 
А, вилката на дерайльора се 
приближава до най-малкия 
зъбен венец, при въртене в 
посока В - се отдалечdва от 
големия зъбен венец. След това 
ригулирайте така, че луфтът 
между вътрешната пластина на 
водача на веригата и веригата да 
е 0 - 0,5 мм.

Регулиране на 
външната позиция
При въртене на вътрешния 
болт на предния дерайльор 
в посока А, вилката на 
дерайльора се отдалечава от 
най-малкия зъбен венец, при 
въртене в посока В - се приближана 
до големия зъбен венец. Ригулирайте 
така, че луфтът между външната 
пластина на водача на веригата и веригата 

да е 0 - 0,5 мм.
3 - Регулиране на нивото на затягане на дерайльора
Регулирането на степента на обтягане на жилото позволява дадена позиция на лоста да съвпадне с дадена позиция на 
предавката. Разхлабете или затегнете винта за регулиране обтягането на жилото, намиращ се на изхода на лоста или в 
задната част на дерайльора така, че на всеки отвор на лоста да отговаря зъбно колело:  
=> Ако веригата не падне след натискане на лоста:  

разхлабете жилото, като завъртите винта за регулиране  
степента на обтягане по посока на часовниковата стрелка.  

опънете жилото, като завъртите винта за регулиране степента 
на обтягане в посока, облатна на часовтиковата стрелка.

Доставеният с комплекта ключ позволява:
- Сглобяване и разглобяване на предавката
- Регулиране на кормилото
- Регулиране на седалката
- Монтаж и демонтаж на колелото
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Смяната на скоростта се извършна по следния начин: 
Смяна на скоростите: продължете леко да натискате педалите, използвайки дерайльора  (лост или въртяща се ръкохватка), 
докато веригата застане върху избрания зъбен венец или зъбно колело.

може да избутате леко лоста извън отвора, без обаче да стигате до следващата дупка.

=> Ако, въпреки всичко, тази операция не е ефикасна: Трябва да се пристъпи към реглаж на степента на обтягане 
на жилото.  

извършва плавно.

Предупреждение:
За да си осигурите добро функциониране на предавките  
(верига, колело с главина със свободно движение, двигателен  
механизъм)  и за да удължите продължителността им на живот:

Сменяйте скоростите плавно и леко, без да употребявате сила.
Избягвайте кръстосване на веригата  (верига, поставена върху  
голямо зъбно колело и голям зъбен венец или верига, поставена  
върху малко зъбно колело и малък зъбен венец).
Ако веригата се кръстоса (Схема 2), тя може да опре в предния  
дерайльор.

Предупреждение: За оптимално използване на системата за ръчна  
или автоматична смяна на скоростите ви препоръчваме смяната да се извършва при неинтензивно въртене на педалите, а 
преди спиране да преминете към предавка, която е най-подходяща за по-лесно потегляне.

STOP

Преден 
венец

Заден венец

 O. Регулиране на спирачкитеи препоръки за начина на смяна на 
триещите се елементи
Спирачният лост не трябва да бъде в контакт с кормилото. Бронитe трябва да са поставени на най-малката траектория, което ще 
осигури минимално триене на жилата. Ако жилата са повредени, изхабени или ръждясали, сменете ги веднага. Накладките трябва 
да са симетрични спрямо каплата, като разстоянието между тях трябва да е от 1 до 3 мм. Накладките не трябва да опират в гумите. 
Редовно проверявайте дисковите спирачки, спирачните болтове и степента на износване на спирачните накладки, като дебелината 
им не трябва да е по-малка от 1 мм. Регулирането на спирачките трябва да се извърши съгласно инструкциите, посочени в раздел 
"Подготовка за употреба". Препоръчваме ви за тези настройки да се обърнете към квалифицилан техник. При евентуална смяна на 
триещите се елементи на спирачната система, оригиналните части ще ви гарантират ефикасно функциониране на вашия велосипед. 
Тази операция трябва да се извърши от квалифициран техник.

ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕЛО, СНАБДЕНО СЪС СПИРАЧКА С ЛЕНТА ТИП ROLLER BRAKE  

Демонтажът/монтажът на този тип колело са много специфични; и затова ви препоръчваме да се обърнете към квалифициран 
техник. Ако решите сами извършите тази операция, следвайте следните инструкции: 
- Демонтаж :
. разкачете жилото, като развиете ’гайка    1     и издърпайтенакрайника на жило    2
. Развийте фиксиращите гайки на колело 5
. разкачете фиксиращата лапа на спирачката       3   , като освободите колелото от рамката и, ако е необходимо, като развиете гайка   4 
(държачът на лапата е затворен) 
-Монтаж и регулиране степента на обтягане на жилото : 

. поставене отново каплата в долната част на фиксиращите лапи на 
рамката, без да затягате

.поставете фиксиращата лапа на спирачката 3

. продължете монтажа на каплата, като следвате инструкциите на 
раздела за регулиране степента на обтягане на жилото и проверете 
центровката 

.затегнете фиксиращите гайки на каплата    5     със препоръчания 
момент на затягане 

.ако е необходимо, затегнете притягащата гайка на лапата на 
спирачката     4     (държачът на лапата е затворен) 

.затегнете до край регулатора за опъване на жилото    6

. поставете отново жилото и гайка    1    и опънете жилото така, че да 
премахнете луфта, затегнете временно гайка      1     и проверете дали 
каплата се върти, когато спирачката не е задействана.

.ако правилно сте извършили реглажа, затегнете гайка     1     и, ако е 
необходимо, регулирайте степента на обтягане на жилото с помощта на регулатора     6     ; след това поставете отново накрайник на 
жилото 

. изпробвайте колелото, за да откриете евентуална неизправност. 

2

3164

5

1 2
5

3 4

3

5

4
6

1
1

6
1
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 R. Поддръжка на шините на каплата 

Както всички бързо износващи се части, шините трябва да се проверяват редовно. Ако 
констатирате аномалия (необичайно износване или евентуална деформация), занесете 
велосипеда за проверка от квалифициран и опитен техник. Ако джантите имат белези на 
износване, проверете ги и, ако е необходимо, ги сменете. Намаляването на дебелината на 
стената може да наруши здравината на затягане на колелото и да доведе до нараняване.  

За карбоновите капли, надуйте гумите до максимално допустимото налягане, посочено на джантата, без да се съобразявате 
със стойността, посочена на самата гума. Внимание, карбоновите джанти могат да имат незабележима повреда; при 
съмнение, обърнете се към квалифициран техник. Максималното налягане на карбоновите джанти може да бъде различно 
и с по-ниска стойност от това на гумите; допустимото налягане за надуване на гумите е равно на най-ниското максимално 
налягане, посочено на джантата или гумата.

 S. Резервни части (гуми, въздушни камери, триещи се елементи  
      на спирачката, предавки)
При смяна на компонентите използвайте оригинални резервни части. Тази операция трябва да се извърши от 
квалифициран техник.

 T. Аксесоари 
Поддръжката и смяната на аксесоарите трябва да се извършва от квалифициран техник. Забранено е карбоновите 
велиосипеди да се използват с бебешко столче или багажник за фиксиране към колчето.

Велосипед за града и 
любителско каране

Планински 
велосипед

Бегач BMX Детски  
велосипед

Младежи

Бебешко столче да да да не не не

Багажник да да да не да да

За да се уверите в съвместимостта, моля, обърнете се към квалифициран техник.

 P. Общи препоръки за поддържане на велосипеда 
Вашият велосипед се нуждае от минимална поддръжка и редовни технически прегледи в зависимост от начина, по който 
го ползвате: гресирайте  редовно веригата, почиствайте с четка  зъбните колела и венците, периодично капвайте няколко 
капки масло в обвивката на жилото на спирачката и дерайльора, почиствайте от прах гумите на спирачките. Проверявайте 
редовно гумите и отстранявайте всякакви следи от износване, срезове, цепнатини, прищипвания и ги сменете, ако е 
необходимо. Проверявайте шините и се уверете, че липсват следи от прекалено износване, деформации, удари, цепнатини. 
Велосипедът трябва редовно да се поддържа от квалифициран техник.
Редовно проверявайте рамката, вилката и всички други компоненти на велосипеда в следпродажбените сервизи на b’Twin, 
за да откриете индикатори за износване и/или евентуална повреда (цепнатини, 
корозия, счупване и др.). Тези проверки осигуряват вашата безопасност, помагат 
за предотвратяване рисковете от инциденти, телесни наранявания и ви създават 
увереност за доброто функциониране на вашия велосипед.

 Q. Използване на оригинални резервни части 
При евентуална смяна на компонентите, използвайте оригинални резервни 
части, за да запазите надеждността и ефикасността на велосипеда. Тази операция 
трябва да се извърши от квалифициран техник.

Внимание! При смяна на педалите, каплите, калниците или лоста, минималното 
разстояние между ръба на каплата или калника и оста на педала трябва да 
бъде по-голямо от 
посочените по-горе 
стойности.

ПОДДРЪЖКА НА БАРАБАННИТЕ СПИРАЧКИ СЪС СПИРАЧНА ЛЕНТА (ТИП ROLLER BRAKE)

.Проверете степента на обтягане на жилото (вж. раздел "Монтаж на колелото")

. Износването на барабанните спирачки изисква демонтаж на самия барабан: за тази операция ви препоръчваме да се 
обърнете към квалифициран техник. 

. Смяната на барабанната спирачка трябва да се извърши така, че да се запази ефективността на предвиденото за всеки вид 
велосипед спирачно действие. 

Минимално разстояние  D 
D>89 мм за шосейни и детски велосипеди  D>100 мм за 

планински, градски и Тrekking велосипеди
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Внимание, нашите велосипеди са съвместими за използване с ремарке! Моля, проверете тази съвместимост, като се 
обърнете към квалифициран техник, както и за да се запознаете с предпазните мерки при каране. При използване на 
ремарке, велосипедът променя някои от характеристиките си (увеличено спирачно разстояние, маневреност).

 U. Опасност от прищипване на пръстите.
На велосипеда може да се постави детско столче само ако пружините на седалката са снабдени с протектори. 
Предупреждение:За да избегнете прищипване на пръстите на детето, не поставяйте бебешкото столче върху велосипед, 
снабден с незащитена пружина.

 V. Предупреждения относно евентуални повреди,  
     свързани с интензивно каране на велосипеда
ВНИМАНИЕ! Както всички механични елементи, велосипедът се износва бързо. Различните материали и елементи 
реагират различно при износване или пренатоварване. Ако даден елемент прехвърли предвидения срок на годност, той 
може внезапно да се счупи и по този начин да нарани колоездача. Ако компонентите са одраскани, счупени и с избелели 
цветове в зоните с висока степен на износване, това означава, че крайният срок за употреба е изтекъл и те трябва да бъдат 
сменени.

W. Осветление
При необходимост, сменете крушката или батериите на светлините. Проверете маркировката или се обърнете към 
квалифициран техник за смяна на крушката или батерията.

X. Внимание
НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ КАРБОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (НАПР. КАПЛИ), ИЗЛОЖЕНИ НА ДИРЕКТНА ТОПЛИНА (напр. затворени в 
автомобила и изложени на слънчевите лъчи).
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 ГРАДСКИ ВЕЛОСИПЕД 
Изчисленията по-долу позволяват да 
се оптимизира стойката на каране, 
като S(cм) отговаря на ръста на 
велосипедиста.Nework

S(cм) Hs (cм) h (cм)
160-165 57,5

М
165-170 61
170-175 65,5

L
175-180 68
180-185 71,5

XL
185-190 75

Elops

S (cм) Hs (cм) h (cм)

155-159 55,5

+12

160-164 58

165-169 60

170-174 62,5

175-179 64,5

180-184 67

185-190 69,5

VTC

S(cм) Hs (cм) h (cм)
150-154 57

+7,5
155-159 59,5
160-164 62

+7
165-169 64,5
170-174 66,5

+6,5175-179 69
180-184 72
185-189 74,5

+6
190-195 77

 ШОСЕЕН ВЕЛОСИПЕД 
Спорт-Колоездене

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 59,5 -4,5

155-159 62 -5

160-164 64,5 -5,5

165-169 67 -6

170-174 69,5 -7

175-179 72 -7,5

180-184 74,5 -8

185-189 77 -8,5

190-194 79,5 -9

195-200 82 -10

Състезание-Резултат

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 60 -7

155-159 62,5 -7,5

160-164 65 -8

165-169 67,5 -9

170-174 70 -9,5

175-179 72,5 -10

180-184 75 -11

185-189 77,5 -11,5

190-194 80 -12

195-200 82,5 -13

Спорт-Велосипеден туризъм

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5 -4

170-174 69 -4,5

175-179 71,5 -5

180-184 74 -5,5

185-189 76,5 -6

190-194 79 -6,5

195-200 82 -7,5

Разходка за удоволствие

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 58
+1,5

155-159 60,5

160-164 63
+1

165-169 65,5

170-174 68
+0,5

175-179 70,5

180-184 73
0

185-189 75,5

190-194 78 -0,5

195-200 80,5 -1

Спортна разходка

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5
-4

170-174 69

175-179 71,5 -4,5

180-184 74 -5

185-189 76,5 -5,5

190-194 79
-6

195-200 81,5

Състезание-Резултат

S(cm) Hs (см) h (cм)

150-154 59,5 -6,5

155-159 62 -7,5

160-164 64,5 -8

165-169 67 -8,5

170-174 69,5 -9

175-179 72
-9,5

180-184 75

185-189 77,5 -10

190-194 80 -10,5

195-200 82,5 -11,5

Планински велосипед 

12"
S(cm) Hs (см) Hg

85-105 31 38

14"
90-94

32
48

95-99 49
100-105 50

16"
105-109

37,5
48,5

110-114 49
115-120 49

20"
други

S(cm) Hs (см) Hg

120-124

42

51

125-129 51,5

130-135 52

FS
120-124

45

58

125-129 59

130-135 60

24"
Серия за момчета

S(cm) Hs (см) Hg

135-139

54
61

140-144

145-155 62

Серия за момичета
135-139

54

57

140-144 57,5

145-155 58
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Гаранцията покрива:
Дефекти по отношение на материалите или производствени 
дефекти, установени от екипите в сервизите на b’Twin, 
замяната на повредени части с функционално еквивалентни 
компоненти и разходите за труд.
Всички продукти с марката b’Twin имат 2-годишна
гаранция, когато са използвани в съответствие
с препоръчаните условия за употреба, освен при
изрично посочване на друг срок на гаранцията.
Тази гаранция b’Twin в никакъв случай не отменя 
гаранцията за скрити дефекти.

Приложение на гаранцията:
Отсъствие на следи от удар: отсъствие на повреди, 
причинени от неправилна употреба.
Продукът е бил използван съгласно упътването за употреба 
и му е правена редовна поддръжка в нашите сервизи.
Оригиналните части не са били подменени.

Гаранцията не покрива:
Повреди, причинени от трети лица или недължащи се на 
неволна грешка.
Повреди, причинени от небрежност, неправилна 
поддръжка или ползване без спазване на инструкциите 
на производителя .
Бързоизносващите се части (жила и брони, спирачни колодки 
и накладки, предни и задни зъбни венци, вериги,
шини, гуми, вътрешни гуми, ръкохватки)
и разходите за труд за тяхната подмяна.
Повреда на части, модифицирани извън нашите сервизи. 
Заменени оригинални части.
Повреди, вследствие на пожар, гръмотевица, буря, 
проява на вандализъм или необезопасен транспорт.

Продължителност на гаранцията:
5 години за карбонови рамки.
Доживотна гаранция за всички алуминиеви
и стоманени рамки.

ГАРАНЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ: 10 ОПЕРАЦИИ ЗА ПРОВЕРКА НА ВЕЛОСИПЕДА

9/ ГУМИ
Проверка на 
налягането
Проверка на гумата 
(отсъствие на 
деформация, добър 
контакт между гумата 
и каплата, монтажът е 
в правилната посока).

10/ СПИРАЧКИ
Проверка на центрирането лява 
и дясна скоба
Проверка на контакта капла/
спирачна накладка 
Проверка на степента на затягане 
на спирачните накладки
Проверка на реглажа на 
спирачните лостове

1/ СЕДАЛКА 
Проверка на центрирането, 
хоризонталността и 
затягането
Кол на седалката

Проверка на 
затягането

2/ КОРМИЛНА СИСТЕМА
Проверка на центрирането и 
затягането на кормилото и лапата
Проверете ковандите
Проверете системата за задно 
окачване

3/ БРОНИ
Проверете 
провилното поставяне 
на броните

8/ АКСЕСОАРИ
Проверка за 
наличие и добро 
функциониране на:

- звънеца  
- светлоотразителите  
- светлините и други*

7/ ДЕРАЙЛЬОРИ 
Проверка на 
дерайльорите
Проверка на 
функционирането 
и ефективността 
на смяната на 
скоростите

6/ ВЕРИГА
Проверка 
гъвкавостта на 
веригата.
Проверка на 
сменяемите 
елементи

5/ РАМО НА ПЕДАЛИТЕ
Затегнете педалите
Проверка на степента на 
затягане на болта на рамото 
на педала
Проверка на правилната 
позиция на парчетата* на 
автоматичните педали.

4/ КОЛЕЛА 
Проверка на центровката 
и затягането на колелата
Проверка гумата на 
колелата

*в завсимост от модела (заден амортисьор, калник, багажник...)

2 години за частите и труда.
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Светлините са елементи за безопасност, които винаги трябва да бъдат поствени на велосипеда. Преди 
да потеглите, проверете дали светлините работят добре и дали батериите са достатъчно заредени. 
Изхабените батерии съдържат вредни за околната среда вещества (Hg: живак, Cd: кадмий, Pb : олово): 
можете да ги предадете в специлно предназначените за тази цел места във вашия магазин, не ги 
изхвърляйте с битовите отпадъци. Батериите подлежат на отделно събиране. Символът „зачеркнат 
контейнер” означава, че този продукт и  
батериите, които съдържа, не могат да се изхвърлят с битовите  
отпадъци. Те се събират разделно. Изхвърлете излезлите от употреба батерии и електронния уред на 
позволено за изхвърляне място, за  
да бъдат рециклирани. Такова преработване на електронните  
отпадъци ще помогне за опазване на околната среда и вашето здраве.

Велосипеди, снабдени с багажник за товар под 15 кг.
a) Този багажник е предназначен за максимален товар от 15 

кг. Върху него не може да се поставя детско столче.
b) Никога не надвишавайте максималната товароносимост 

на велосипеда.
c) Проверявайте редовно фиксиращите елементи, те трябва 

да са добре затегнати (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft).
d) Всяка модификация на багажника от страна на 

потребителя води до анулиране на гаранцията.
e) Този багажник не е проектиран за теглене на ремарке.
f ) Внимание! Когато багажникът е натоварен, това може 

да доведе до промяна в поведението на велосипеда 
(например, управление и спиране).

g) Багажът трябва да е здраво закрепен съгласно 
инструкциите на производителя. Проверявайте дали 
няма висящ колан, защото той може да се закачи за 
задното колело.

h) Поставеният върху багажника товар не трябва да скрива 
сигналните елементи и светлините. 

i) Товарът трябва да е равномерно разпределен от двете 
страни на багажника.

Велосипеди, снабдени с багажник за товар под 25 кг. 
a) Този багажник е предназначен за максимален товар от 25 

кг. Върху него не може да се поставя детско столче.
b) Никога не надвишавайте максималната товароносимост 

на велосипеда.
c) Проверявайте редовно фиксиращите елементи, те трябва 

да са добре затегнати (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft).
d) Всяка модификация на багажника от страна на купувача 

обезсмисля тези инструкции.
e) Този багажник не е проектиран за теглене на ремарке.
f ) Внимание! Когато багажникът е натоварен, това може 

да доведе до промяна в поведението на велосипеда 
(например, неговото управление и спиране).

g) Багажът трябва да е здраво закрепен съгласно 
инструкциите на производителя. Проверявайте дали 
няма висящ колан, защото той може да се закачи за 
задното колело.

h) Поставеният върху багажника товар не трябва да скрива 
сигналните елементи и светлините. 

i) Товарът трябва да е равномерно разпределен от двете 
страни на багажника.

Велосипеди, снабдени с кошница за товар под 5 кг
a) Кошницата трябва да се монтира на предната част на велосипеда. Фиксиращите скоби се закрепват на вилката с помощта 

на гайката на колелото (20 - 25 Nm / 66 - 82 N.ft), кошницата се закрепва на конзолната стойка и рамата с помощта на винт 
(6 - 7 Nm / 17 - 23 Nm).

b) Кошницата е проектирана за максимален товар от 5 кг и не е предназначена в нея да се поставя бебешко столче или за 
нея да се захваща преден теглич.

c) Да не се надвишава максималната товароносимост на велосипеда.
d) Фиксиращите елементи трябва често дае бъдат затягани и проверявани.
e) Кошницата не трябва да бъде модифицирана по никакъв начин от потребителя. Всяка модификация обезсмисля тези 

инструкции. 
f ) Внимание, когато кошницата е натоварена, това може да доведе до промяна в поведението на велосипеда (например, 

неговото управление и спиране).
g) Уверете се, че товарът не излиза извън кошницата, не съществува риск да опре в колелото и не скрива фара и 

светлоотражателя.
h) Уверете се, че товарът в кошницата е равномерно разпределен.
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