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1.0 OBSLUHA  

Obsah balíčka  

Váš nový Shark RS/RT sa dodáva plne zmontovaný v kartónovej krabici. Aby sa predišlo akémukoľvek 

poškodeniu voľných súčiastok počas prepravy, ako napríklad zadných kolies, tieto sú zabalené 

v samostatnej kartónovej krabici.  

Odbalenie:  

• Prezrite kartónovú krabicu, či nebola počas prepravy zvonka poškodená.  

• Odstráňte obaly  

• Opatrne vyberte z krabice všetky časti bicykla (vrátane kolies) a skontrolujte, či sú kompletné 

 • Skontrolujte, či sú všetky súčiastky na povrchu nepoškodené, bez škrabancov, prasklín, vydutín či 

iných deformácií. 

 • Ihneď nám dajte vedieť, pokiaľ nájdete akékoľvek poškodenia či budú akékoľvek súčiastky chýbať.  

Preprava Shark RS / RT:  

Aby sa Shark RS / RT prepravil v čo najkompaktnejšom stave, osobitne v krabici boli zabalené zadné 

kolesá, ktoré sa jednoducho zatlačia k náprave alebo sa o ňu priskrutkujú, závisí to od druhu nápravy.  

UPOZORNENIE!  

Pred každým použitím skontrolujte, či sú závity a spojovacie čapy upevnené !  

2.0 PRÍSLUŠENSTVO  

Brzda 

Brzdy 

Bicykel s ručným pohonom má dve brzdy, ktoré fungujú každá samostatne.  

Parkovacia brzda  (obr. 4.1 + 4.2)   

 

 

Parkovacie brzdy (aretačné), pripevnené na vidlicu, fungujú ako blokovanie kolies. Môžu byť tiež 

vybavené s podpornou brzdiacou pákou. Brzdiaca páka musí byť zaistená, aby fungovala správne. 

Bicykel by sa nemal rolovať, pokiaľ sú použité parkovacie brzdy.  Toto je jediná možnosť ako 

zabezpečiť bezpečný presun na a z bicykla.  



Hlavné brzdy (obr. 4.3)  

 

Brzdy Vám umožňujú bezpečne a komfortne zabrzdiť Váš bicykel s ručným pohonom.   

UPOZORNENIE! 

Pokiaľ by hlavné brzdy zlyhali, v prípade núdze môžu byť použité parkovacie brzdy. Následne je 

potrebné hlavné brzdy opraviť. 

UPOZORNENIE!  

Brzdná sila sa zmenší v prípade, že: profil pneumatiky je ojazdený, tlak vzduchu v pneumatike je 

príliš nízky alebo pokiaľ sú pneumatiky mokré a špinavé. Oneskorené brzdenie môže byť tiež 

značne ovplyvnené povrchom vozovky, najmä ak sú cesty a chodníky špinavé alebo mokré, 

prípadne ak ide o piesočnatý či kamenistý povrch. Pri použití brzdy na ráfe môže byť brzdenie 

znížené v prípade, že obruče a brzdové doštičky sú špinavé alebo mokré.  Preto by ste vždy mali 

prispôsobiť Vašu jazdu okolitým podmienkam, aby ste tak predišli vážnym nehodám. Pred každou 

jazdou preto skontrolujte výkonnosť Vašich bŕzd. Brzdy by mali byť kontrolované pravidelne Vašim 

dodávateľom a v prípade nutnosti je potrebné ich správne nastaviť.  

Zadná pedálová brzda (obr. 4.4 - 4.6) 

 



  

 

Zadná pedálová brzda Vám umožňuje brzdiť pomocou spätného chodu pedálov, v kombinácií 

s reťazovým prevodníkom (Obr. 4.5). Táto možnosť je vhodná najmä pre užívateľov s obmedzeným 

alebo žiadnym úchopom prstov. Brzdný systém môže byť odpojený len v prípade manévrovania (Obr. 

4.6). Pokiaľ jazdíte alebo sa pohybujete vpred, použite váhadlo  aby ste uviedli systém do funkčnej 

pozície.  

UPOZORNENIE !  

Jazdiť s deaktivovanou zadnou pedálovou brzdou nie je dovolené, nakoľko môže dôjsť k zvýšenému 

riziku nehody. Obr. 4.4  

Stúpačka 

Nastavenie stúpačky (Obr. 4.7 - 4.9)  

  



 

Stúpačky môžu byť nastavené tak, aby vyhovovali dĺžke nôh. Nastavenie je možné po uvoľnení 

skrutiek (1). Pri nastavovaní dĺžky dbajte na to, aby boli nohy mierne ohnuté a dotýkali sa prednej 

vzper na nohy. Keď zastavený bicykel otočíte do maximálneho uhla, skontrolujte, či sa pri ohybe 

kolien nedotýkajú nohy kľukového pohonu. Medzi zemou a pätou musí byť minimálne 5cm medzera. 

Takýto priestor budete potrebovať pri jazdení do zákrut. Po skončení nastavenia sa uistite, že sú 

všetky skrutky dotiahnuté (viac v časti otáčanie).  

Stúpačková vzpera pre dlhšie nohy sa vždy dodáva v maximálnej dĺžke. Užívateľ si ich môže skrátiť do 

požadovanej dĺžky. Po skrátení tyče sa uistite, že stúpačková vzpera je dostatočne zatlačená do 

predného rámu tak, aby sa obe fixačné skrutky dotýkali stúpačkovej vzpery.  

UPOZORNENIE!  

Nikdy nepoužívajte podperu na nohy pri zdvíhaní bicykla s ručným pohonom. Pred použitím bicykla si 

nohy upevnite do stúpačiek. Ak by Vám počas jazdenia nohy náhodne vykĺzli, mohlo by dôjsť k úrazu.  

RT riadiaci pedál  

Reťazový prevodník/ centrálna prevodovka (Fig. 4.10 - 4.11)  

 

Riadiaci pedál funguje pomocou spínača hlavice riadiacej páky, ktorý sa dá pripevniť buď o rám, 

vidlicu alebo rukoväť. Preraďovanie horných reťazových kotúčov umožňuje páka, ktorá je pripevnená 

na rukoväti. Reťazový riadiaci pedál Vám umožňuje ľahko sa pohybovať bez ohľadu na stav vozovky. 

Popis meniča riadiaceho pedála je súčasťou balenia. Pokiaľ by Vám však riadiaci pedál náhle prestal 

fungovať, kontaktujte Vášho dodávateľa!  Obr. 4.11  

 



RS riadiaci pedál (Obr. 4.12)  

 

Ovláda sa za pomoci spínača na pravej rukoväti alebo duálneho ovládacieho spínača na pravej strane 

vidlice.  

Nastavenie chrbtovej opierky  

Nastavenie chrbtovej opierky (Obr. 4.13 - 4.14)  

  

Počas nastavovania správnej polohy sedu sa uistite, že kľuky sa dajú voľne ohýbať ponad stehná, a to 

aj pri jazde do zákruty. (Testujte spätným chodom na voľnom kolese, nastavte hrúbku sedacej 

podložky, ak to bude potrebné). Nastavte si rozostup od kľuky tak, že keď kľukou otočíte, Vaše ruky 

sa natiahnu do komfortnej vzdialenosti a dajú sa ľahko ohnúť.  Najlepšie jazdné vlastnosti dosiahnete, 

ak si určíte optimálnu pozíciu vhodnú pre Vás, a teda ak si správne nastavíte chrbtovú opierku 

a výšku kľuky. Chrbtovú opierku nastavíte pozdĺžne tým, že uvoľníte a posuniete fixačné svorky. Uhol 

chrbtovej opierky nastavíte pomocou výšky stredovej tyče za chrbtovou opierkou.  

UPOZORNENIE!  

Po nastavení znovu upevnite všetky skrutky (viac v časti otáčanie).  

 

 

 

 

 

 

 



Výška a hĺbka nastaviteľnej vidlice  

Diagonálne nastavenie (obr. 4.15)  

 

Uvoľnite inbusové skrutky (1) na tyči vidlice a šesťhranné skrutky (2) na svorke. Posuňte držiak kľuky 

dopredu alebo dozadu. Keď je kľuka v požadovanej pozícií, tlak reťazí nebude správny. Aby ste tlak 

upravili, články reťaze musia byť pridané alebo odobraté. Tento úkon by mal byť robený iba 

kvalifikovaným technikom. Nakoniec znovu upevnite inbusové skrutky, ktoré zafixujú držiak kľuky do 

vidlice.  

Vertikálne nastavenie 

Uvoľnite inbusové skrutky (3) ktoré fixujú držiak kľuky vo vidlicovom hriadeli, ale neodstraňujte ich. 

Posuňte ručnú kľuku hore alebo dole vo vidlicovom prstenci až kým nedosiahnete požadovanú 

polohu.  Upevnite inbusové skrutky (3) aby ste zafixovali ručnú kľuku do požadovanej pozície. Ak je to 

nutné, nastavte požadovaný tlak reťaze.  

Zadná náprava 

Zadná náprava (obr. 4.16 - 4.17)  

  

K dispozícií sú 3 typy náprav, z ktorých každá môže byť priskrutkovaná na rám pomocou svorky 

nápravy.  

Výmena nápravy: uvoľnite 3 fixačné skrutky na ľavej a na pravej svorke nápravy.  Vyberte nápravu 

a vymeňte ju. Výmenu dokončíte tak, že umiestnite polovicu krytu zadnej nápravy naspäť na nápravu 

a zafixujete ju troma fixačnými skrutkami. Striedavo uťahujte skrutky až kým všetky 3 budú 

zafixované na otáčanie 5 Nm.  

Poznámka: pokiaľ meníte hliníkové tyče na karbónové, musí byť vymenená aj excentrická spojka.  

 



3.0 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ (kontroly, ktoré je nutné urobiť pred použitím)  

Ako často a čo kontrolovať? 

Každé 4 týždne (záleží ako často produkt používate) premazávajte káble v miestach styku so spínačmi 

a brzdovými pákami. Kontrolujte všetky spoje skrutiek, či sú bezpečne upevnené! Premažte hnaciu 

reťaz! Poznámka: vykonávajte sami alebo s pomocou asistenta. Pred premazávaním odstráňte zo 

súčiastok zvyšky starého oleja. Uistite sa, že zvyšky oleja neušpinia okolitú oblasť (napríklad váš 

odev). Sprejujte jemne s teflónovým sprejom a dávajte si pozor, aby ste pritom nezasiahli aj Vaše 

oblečenie!  

Každé 2-3 mesiace (záleží ako často produkt používate) skontrolujte čistotu a celkový stav. Poznámka: 

vykonávajte sami alebo s pomocou asistenta. Ak narazíte na akékoľvek trhliny alebo celkové 

opotrebenie, vymeňte aj gumičky alebo navštívte autorizovaný servis. 

Servis:  

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete s niečím pomôcť, prosím kontaktujte Vášho SOPUR 

dodávateľa, ktorý Vám ochotne poradí a pomôže vyriešiť servisné požiadavky.  

Odporúčame Vám aspoň každých 6 mesiacov navštíviť Vášho dodávateľa, ktorý zabezpečí odbornú 

previerku Vášho Shark RS / RT.  

4.0 ÚDRŽBA PNEUMATÍK 

Shark RS / RT je vybavený špeciálnymi 26’’ pneumatikami na zadných kolesách a 26’’ pneumatikou 

poháňacieho kolesa. Uistite sa, že pneumatiky majú požadovaný tlak vzduchu, nakoľko toto môže 

výrazne ovplyvniť jazdné vlastnosti Shark RS / RT. Pokiaľ je tlak vzduchu v pneumatike príliš nízky, 

pohyb a manévrovateľnosť je ťažšia kvôli väčšiemu odporu pri rolovaní kolies, čo si tiež vyžaduje 

väčšiu námahu pri riadení. Požadovaný optimálny tlak je vyznačený na každej pneumatike.  

Oprava a upevnenie pneumatík  

Pred upevnením novej duše pneumatiky:  

• Skontrolujte spodnú časť obvodu kolesa a vnútornú stenu pneumatiky či sa na nej nenachádzajú 

cudzie telesá a pokiaľ je to potrebné, dôkladne ich očistite   

• Skontrolujte stav ráfika na obvode kolesa, najmä jeho otvor pre ventil. Iba dobre dosadajúci, silný 

ráfik poskytuje dlhodobú ochranu proti ostrým špicatým predmetom, ktoré by mohli poškodiť dušu 

pneumatiky.   

Nafúknutie:  

Skontrolujte pneumatiku po obvode oboch strán, či duša nie je uviaznutá medzi pätkou pneumatiky a 

ráfikom kolesa. Zatlačte jemne ventil a vytiahnite ho von, aby duša dosiahla optimálnu pozíciu v okolí 

ventila.   

Duše pneumatiky 

Môžete si zvoliť aj duše s kolesami s karbónovým ráfikom. Majte však na pamäti, že v tomto prípade 

musia byť duše prilepené k ráfiku za asistencie špecialistu. Pokiaľ by ste dostali defekt, nesmiete 

pokračovať v jazde (mohlo by to viesť k zvýšenému riziku nehody a k úplnému zničeniu ráfika).  

 



UPOZORNENIE!  

Po upevnení skontrolujte tlak pneumatiky. Na zabezpečenie bezpečnosti a správneho chodu Shark 

RS/RT je nevyhnutné, aby ste udržiavali v pneumatikách požadovaný tlak a tiež ich udržiavali 

v perfektnom stave.  

5.0.0 LIKVIDÁCIA / RECYKLOVANIE MATERIÁLOV 

POZNÁMKA: ak bol Váš bicykel s ručným pohonom financovaný cez nadáciu, je pravdepodobne stále 

ich majetkom.  Ak už ho nepoužívate, potom je potrebné ho vrátiť podľa vopred stanovených 

inštrukcií danej organizácie. V nasledujúcej sekcií nájdete popis materiálov, použitých pri výrobe 

bicykla s ručným pohonom a ich likvidácie. Môžu sa však vyskytnúť aj špeciálne miestne usmernenia, 

týkajúce sa likvidácie odpadu, ktoré musíte brať do úvahy. (Tie môžu zahŕňať čistenie alebo 

dekontaminovanie).  

Hliník: vidlica, kolesá, stúpačka 

Oceľ: zakotvenie 

Karbón: zadná náprava 

Plast: rukoväť, uzávery tyčí, podložky rúk a pneumatiky 

Obal: vyrobený z mäkkého polyetylénu a kartónu  

Poťah: tkaný polyester a PVC poťahy s modifikovanou penou. Likvidáciu alebo recykláciu by mala 

vykonávať len autorizovaná osoba s licenciou a na mieste na to určenom. Prípadne môže byť Váš 

bicykel s ručným pohonom vrátený späť Vášmu dodávateľovi na likvidáciu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0 VYROBNÝ ŠTÍTOK 

Firemný štítok je umiestnený buď na zadnej strane rámu alebo na ráme pod sedačkou, ako aj 

v užívateľskej príručke. Firemný štítok popisuje presné označenie modelu a ostatné technické 

špecifikácie, potrebné napríklad pri objednávke náhradných dielov alebo uplatňovaní škody.  

 

 

              Názov produktu, SKU číslo 

                                    Maximálny bezpečný sklon, ochrana proti prevráteniu, závisí od nastavenia, 

pozície  a fyzických schopností užívateľa.  

                                     Šírka sedu 

                                      Maximálna hĺbka 

                                    Maximálna nosnosť 

                                    CE označenie 

                                    Užívateľská príručka 

                                   Netestované na nárazy 

          Dátum výroby 

          Sériové číslo 

 

označenie špecifikácie produktov našich bicyklov s ručným pohonom sa môže mierne líšiť 

zobrazeného príkladu. Všetky parametre/váha a údaje o výkone sú približné a sú poskytnuté 

výhradne ako vodiace parametre. Všetky produkty od Sunrise Medical vyhovujú smernici 93/42/EEC 



pre medicínske produkty. Všetky bicykle s ručným pohonom musia byť používané v súlade s pokynmi 

od výrobcu.   

Sunrise Medical GmbH & Co.KG Kahlbachring 2-4 69254 Malsch/Heidelberg Germany Tel.: +49 (0) 

7253/980-400 Fax: +49 (0) 7253/980-111 www.sunrisemedical.de 

9.0 MOMENTY DOŤAHOVANIA 

Ložiská riadiacej hlavy:     ručné dotiahnutie 

Svorky vidlice: 7 Nm  

Skrutky osky poháňacieho kolesa: 10 Nm  

Skrutky na stupačkovej vzpere: 7 Nm  

Skrutky hnacieho hriadeľa: 7 Nm 

Predné skrutky chrbtovej opierky: 7 Nm  

Zadné skrutky chrbtovej opierky: 7 Nm  

Doťahovací moment pre skurtky  M6 je 7 Nm, pokiaľ nie je špecifikované inak. 

 

Distribútor:
LETMO SK, s.r.o.

Mládežnícka 8
Banská Bystrica

97404

Tel.: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk




