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WSTĘP 
 

Gratulacje, wybrałeś rower marki Orbea. 
Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje 
potrzebne do bezpiecznej jazdy na rowerze Orbea i 

jak najlepszego wykorzystania go. Przestrzeganie 
instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej 

instrukcji jest obowiązkiem użytkownika lub 

opiekuna w przypadku nieletniego. 

 

W każdym przypadku bezpieczeństwo zależy 
również od czynników, które nie są zależne od 

roweu i nie są opisane w niniejszej instrukcji 
obsługi. tj.: umiejętności użytkownika, znajomość i 

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 

warunki na trasie itp. mają wpływ. Kontrolowanie 

tych czynników zmniejsza niebezpieczeństwo, ale 

musisz mieć świadomość, że prawdopodobieństwo  

upadku lub doznania innego rodzaju obrażeń nie 

może być całkowicie wyeliminowane. Innymi słowy, 

ryzyko wypadku jest częścią sportu rowerowego. 
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego, zawsze noś kask i okulary 

ochronne podczas jazdy na rowerze. 

 
Aby uzyskać więcej informacji mających na celu jak 
najlepsze wykorzystanie każdego modelu roweru 

ORBEA, odwiedź sekcję pomocy technicznej pod 

adresem http://www.orbea.com/es-es/ soporte / 

 

Oraz kanał na YouTube: https://www.youtube. 
com/user/OrbeaBicycles. 

 
Jeśli instrukcja nie jest dla ciebie zrozumiała lub jeśli 
brakuje Ci odpowiednich narzędzi, zalecamy 

odwiedzenie sprzedawcy ORBEA. Pod adresem  
http: //www.orbea. com / es-es / distribuidores 

znajdziesz najbliższego dealera ORBEA. 

 

W przypadku problemów związanych z zakupami 
dokonanymi na naszej stronie 

www.orbea.com, zadzwoń pod numer 34 3199505 
(dostępny od poniedziałku do piątku). 

W przypadku innych pytań, na które nie udzielono 
odpowiedzi w wyżej wymienionych kanałach, 

skontaktuj się z nami bezpośrednio. 

 
Orbea S.Coop. 

Poligono I. Goitondo 48269 Mallabia 
Telefon +34 943171950 

e-mail: Orbea@orbea.com 
 

Dystrybutor w Polsce: 

Polsport  
www.pol-sport.com 
e-mail: biuro@pol-sport.com 

 
 

Niniejsza instrukcja spełnia wymagania norm EN 
14764, 14766,  14781 oraz ISO 4210-2 i ISO 8098, a 

jej zawartość jest własnością Orbea S.Coop. 

Kopiowanie jest zabronione bez wyraźnej zgody. 

 

 

SYMBOLE 
Zwróć uwagę, gdy w instrukcji znajdują się 
następujące symbole. 

Są używane do dodatkowych informacji, 

niezwiązanych z bezpieczeństwem, 

które mogą być przydatne. 

 

 
Wskazuje wymagane środki, aby 

zapobiec potencjalnemu zagrożeniu, 

które może spowodować uszkodzenie 

mienia. 

 

 
Wskazuje działania, które należy podjąć, 
aby zapobiec potencjalnemu 

zagrożeniu, które może zagrozić 

zdrowiu, a nawet życiu rowerzysty, 

wyłączając szkody materialne. 

mailto:Orbea@orbea.com
http://www.pol-sport.com/
mailto:biuro@pol-sport.com
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CZĘŚCI SKŁADOWE ROWERU 

 
SZOSA (Hamulce Zaciskowe) 

Poniższy schemat przedstawia położenie każdego z elementów roweru szosowego ORBEA z hamulcami 
zaciskowymi. Model przedstawiony na schemacie może nie pasować dokładnie do zakupionego roweru, główne 
wskazane elementy są takie same. 
 

 

 
1. Rama 

 

2. Widelec 

3. Mostek 

4. Kierownica 
5. Dżwignia 

hamulca 

6. Dźwignia 
zmiany 
przerzutek 

7. Opona 

8. Obręcz 

9. Szprycha 

10. Piasta 
11. Blokada 

koła 

12. Pedał 

13. Korba 

14. Łańcuch 

15. Przerzutka przód 

16. Przerzutka tył 
17. Zębatki 

18. Hamulce 

19. Sztyca 

20. Siodło 

21. Zacisk siodła 

22. Główka ramy 
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SZOSA (Hamulce Tarczowe) 
Poniższy schemat przedstawia położenie każdego z elementów roweru szosowego ORBEA z hamulcami 
tarczowymi. Model przedstawiony na schemacie może nie pasować dokładnie do zakupionego roweru, główne 
wskazane elementy są takie same. 
 
 
 

 

 
1. Rama 

 

2. Widelec 

3. Mostek 

4. Kierownica 
5. Dżwignia 

hamulca 

6. Dźwignia 
zmiany 
przerzutek 

7. Opona 

8. Obręcz 

9. Szprycha 

10. Piasta 
11. Blokada koła 

12. Pedał 

13. Korba 

14. Łańcuch 

15. Przerzutka przód 

16. Przerzutka tył 
17. Zębatki 

18. Hamulce 

19. Sztyca 

20. Siodło 

21. Zacisk siodła 

22. Główka ramy 
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MTB 
Poniższy schemat przedstawia położenie każdego z elementów roweru MTB ORBEA. Model przedstawiony na 
schemacie może nie pasować dokładnie do zakupionego roweru, główne wskazane elementy są takie same.  
 
 
 

 

 

1. Rama 

 

2. Widelec 

3. Mostek 

4. Kierownica 
5. Dżwignia 

hamulca 

6. Dźwignia 
zmiany 
przerzutek 

7. Opona 

8. Obręcz 

9. Szprycha 

10. Piasta 
11. Blokada 

koła 

12. Pedał 

13. Korba 

14. Łańcuch 

15. Przerzutka przód 

16. Przerzutka tył 
17. Zębatki 

18. Hamulce 

19. Sztyca 

20. Siodło 

21. Zacisk siodła 

22. Główka ramy 

23. Tylne zawieszenie 
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UNIWERSALNE 
Poniższy schemat przedstawia położenie każdego z elementów roweru uniwersalnego ORBEA. Model 
przedstawiony na schemacie może nie pasować dokładnie do zakupionego roweru, główne wskazane elementy 
są takie same. 
 
 
 
 

 
1. Rama 

 

2. Widelec 

3. Mostek 

4. Kierownica 
5. Dżwignia 

hamulca 
6. Dźwignia 

zmiany 
przerzutek 

7. Opona 

8. Obręcz 

9. Szprycha 

10. Piasta 
11. Blokada koła 

12. Pedał 

13. Korba 

14. Łańcuch 

15. Przerzutka przód 

16. Przerzutka tył 
17. Zębatki 

18. Hamulce 

19. Sztyca 

20. Siodło 

21. Zacisk siodła 

22. Główka ramy 
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TRIATHLON 
Poniższy schemat przedstawia położenie każdego z elementów roweru triathlonowego ORBEA. Model 
przedstawiony na schemacie może nie pasować dokładnie do zakupionego roweru, główne wskazane elementy 
są takie same. 
 
 
 
 

1. Rama 

 

2. Widelec 

3. Mostek 

4. Kierownica 
5. Dżwignia 

hamulca 
6. Dźwignia 

zmiany 
przerzutek 

7. Opona 

8. Obręcz 

9. Szprycha 

10. Piasta 
11. Blokada koła 

12. Pedał 

13. Korba 

14. Łańcuch 

15. Przerzutka przód 

16. Przerzutka tył 
17. Zębatki 

18. Hamulce 

19. Sztyca 

20. Siodło 

21. Zacisk siodła 

22. Główka ramy 
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         WARUNKI KORZYSTANIA 

WARUNEK 3 
Każdy model roweru jest zaprojektowany i 

wyprodukowany do konkretnego zastosowania oraz 

dopuszczalnych obciążeń = rower + rowerzysta + 

bagaż. Korzystanie z roweru w celu innym niż ten, 
dla którego jest przeznaczony, może być 

niebezpieczne i doprowadzić do upadku oraz 

uszkodzeniu roweru. Skontaktuj się z dealerem 

ORBEA, aby zidentyfikować lub potwierdzić model 

roweru odpowiedni dla twoich potrzeb. 

 
Norma F-2043-13 firmy ASTM International określa 
pięć poziomów warunków użytkowania. Poniżej 
przedstawiono charakterystykę wszystkich 
poziomów i współzależność z każdą grupą ORBEA. 

 
 
 
 

 
Jazda na nierównym terenie, z 
skokami mniejszymi niż 61 cm 
(warunek 3 normy ASTM F-2043-
13, oprócz warunków wskazanych 
w warunkach 1 i 2). 

 

WARUNEK 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jazda ograniczona do 

utwardzonych dróg z oponami w 

stałym kontakcie z nawierzchnią 

drogi. (warunek 1 normy ASTM F-

2043-13). 

Nie jest przeznaczony do 
stosowania z bagażnikami, 
fotelikami lub przyczepami.

  

 
 

 
Maksymalna waga użytkownika: 115 kg 

ORBEA modele: Orca, Avant i Ordu. 

WARUNEK 2 
Jazda na drogach utwardzonych 

lub żwirowych lub na 

niezasfaltowanych szlakach w 
dobrym stanie, a także ścieżki 

rowerowe (warunek 2 normy 

ASTM F-2043-13, oprócz 

warunków wskazanych w 

warunku 1). 

Nie jest przeznaczony do 

stosowania z bagażnikami, 

fotelikami lub przyczepami.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nie jest przeznaczony do 
stosowania z bagażnikami, 
fotelikami lub przyczepami.

 
 

Nie jest przeznaczony do 
stosowania z bagażnikami, 
fotelikami lub przyczepami.

 
 

Maksymalna waga użytkownika: 115 kg 

ORBEA modele: Alma, Oiz, Laufey, Occam. 

 

Maksymalna waga użytkownika: 115 kg 

ORBEA modele: Katu, Carpe,  Comfort; rowery 
miejskie 

 

Maksymalna waga użytkownika: 115 kg 

ORBEA modele: MX. 

 

WARUNEK 4 
Jazda na trudnym technicznie terenie, 
ze skokami i ekstremalnie trudnym 
terenem (warunek 4 normy ASTM F-
2043-13, oprócz warunków 
wskazanych w warunkach 1, 2 i 3). 

WARUNEK 5 

Jazda w ekstremalnym terenie z 

dużą prędkością; zalecana jest 

wyjątkowa ostrożność (ten rower 

nie jest pretekstem do 

wypróbowania czegokolwiek!). 

Nie jest przeznaczony do stosowania 

z bagażnikami, fotelikami lub 
przyczepami. 

Maksymalna waga użytkownika: 115 kg 

ORBEA modele: Rallon i Occam AM. 
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Korzystanie z roweru niezgodnie z określonymi warunkami 
użytkowania stanowi ograniczenie gwarancji.  
Niezależnie od warunków użytkowania odpowiadających 
każdemu typowi roweru, zaleca się zawsze przestrzeganie 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego, noszenie 
kasku i okularów ochronnych oraz uprzednie sprawdzanie 
hamulców, kół, układu kierowniczego, oświetlenia itp., Jak 
wskazano w rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO". 
 

Jeśli rower jest wykonany z materiałów 
kompozytowych (węglowych), nie może być 

wystawiony na działanie temperatur powyżej 50 ° C, 

ani w trakcie użytkowania, ani podczas postoju. 
  

SERWIS 
Podobnie jak wszystkie elementy mechaniczne, rower 

podlega zużyciu i naprężeniom mechanicznym, które 

ograniczają jego żywotność. Okres użytkowania będzie 

zależał od projektu, materiału i produkcji, a także 
warunków użytkowania, takich jak waga rowerzysty, 

częstotliwość użytkowania, agresywność jazdy, 

czyszczenie i konserwacja, warunki środowiskowe itp., A 

więc obliczenie żywotności roweru nie jest możliwe. 

Dlatego też, zważywszy, że przekroczenie okresu 

użytkowania roweru może spowodować wypadek 

powodujący obrażenia rowerzysty, zaleca się okresowe 

sprawdzanie roweru i konsultowanie się z dealerem 
ORBEA, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości w tym 

zakresie. Nadmierne zginanie, nieprawidłowa praca, 

pęknięcia lub zmiana koloru w obszarach o dużym 

naprężeniu mechanicznym mogą być objawami, że rower 

lub określony element osiągnęły koniec okresu 

użytkowania i należy je wymienić. 

Maksymalna waga użytkownika: 36 kg 
ORBEA modele: MX, Laufey 20/24 

Rower dziecięcy przeznaczony 

wyłącznie do użytkowania przez 

dzieci. Jazda na rowerze dziecięcym 

wymaga nadzoru osoby dorosłej, 

która towarzyszy dziecku przez cały 

czas, uniemożliwiając mu jazdę w 

pobliżu pochyłości, uskoku terenu, 
krawężników, schodów, kałuż, dziur, 

krętych scieżek, otwartych 

zbiornikach wodnych lub miejscach z 

ruchem samochodowym, ulicznym. 

Nie jest przeznaczony do stosowania 
z bagażnikami, fotelikami lub 
przyczepami.

 
 

 
 

 
ROWER 

 DZIECIĘCY 
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
 

 
Niezwykle ważne jest wykonanie 

poniższych kontroli i regulacji oraz przejście procesu 

adaptacji przed pierwszym użyciem roweru. 

Poniższe wskazówki dotyczą również przypadków, w 

których zamierzasz używać roweru nie znając jego 

stanu technicznego. 

 
Przed pierwszym użyciem, oprócz poniższych 

instrukcji, należy wykonać wszystkie kontrole 

wskazane w rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO”. 

 

 
Ergonomiczne regulacje wpływają na 

kontrolę, komfort i wydajność podczas użytkowania 
roweru. Prawidłowa regulacja może znacząco zmienić 
czynniki, w dużym stopniu zwiększając lub zmniejszając 
bezpieczeństwo oraz wygodę. 

Poniższe instrukcje dostosowania składają się z 
szeregu podstawowych pojęć, które mają na celu 
objęcie wszystkich minimalnych wymagań w tym 
zakresie. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać u dealera ORBEA lub serwisie.

 
Jeśli chcesz uzyskać najlepsze dopasowanie 

roweru, zalecamy kontakt z ekspertami. 
 

REGULACJA  SIODEŁKA 
Regulacja siodła jest najważniejsza pod względem 

komfortu i wydajności podczas jazdy rowerem.  

 

Wysokość siodła: Aby wyregulować wysokość siodła, użyj 

osoby lub stojaka do trzymania roweru w trakcie 
montażu. Po zamontowaniu usiądź na rowerze, oprzyj 

pięty na pedałach i przekręć je do dołu. Zalecana 

wysokość siodła pozwala na całkowite wyprostowanie 

kolana w tej pozycji. Jeśli musisz przechylić biodra, aby 

dosięgnąć pedału w najniższym punkcie, siodło jest zbyt 

wysoko.

 

 
Podczas przeprowadzania regulacji istnieje 

szczególne ryzyko doznania urazu. 

 
 

DOBÓR  ROZMIARU 
Posiadanie roweru pasującego do rozmiarów  
rowerzysty ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania 
największego komfortu, wydajności i bezpieczeństwa 
podczas jazdy na rowerze. Dlatego strona internetowa 
http://www.orbea.com/es-es/calcula-talla/tipo/ 
oblicza  najbardziej odpowiedni rozmiar biorąc pod 
uwagę podstawowe wymiary każdego rowerzysty. 

Jeśli podczas pedałowania z dużą intensywnością 

zauważysz, że przesuwasz się na na przód siodełka, 

prawdopodobnie jest ono za niskie. Jeśli z drugiej 

strony zostanie wykryta potrzeba przesunięcia się w 

kierunku końca siodełka, aby pedałować, 
prawdopodobnie jest za wysokie. 
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Aby zwolnić i zablokować siedzenie, użyj szybkiego zacisku 
(instrukcje można znaleźć w „bezpieczeństwo/ koła”), lub w 
innym przypadku, użyj odpowiednich śrub, stosując zalecany 
sposób dokręcania. 

 

 
Podnosząc sztycę, minimalny poziom 

powinien zawsze pozostać ukryty w ramie. 

 
Gdyby konieczne było podniesienie sztycy poza 

minimalny znak, konieczne jest dokonanie 

przeglądu rozmiaru ramy lub zastąpienie sztycy 

dłuższym modelem, pod nadzorem dealera ORBEA. 

 
 

Regulacja służy do prawidłowego 
ustawienia się na rowerze i zapewnienia wygodnego, 
wydajnego pedałowania. Z tego powodu zaleca się 
wizytę u sprzedawcy ORBEA w celu dokładnej 
regulacji. 

 

USTAWIENIA KIEROWNICY 
Wysokość kierownicy i jej kąt są regulowane, aby 
zapewnić większy komfort, wydajność i lepszą 
równowagę rowerzysty. 

Aby zmienić zarówno wysokość, jak i kąt kierownicy, 
wyreguluj mostek 
Istnieją dwa rodzaje mostka: 

- Tradycyjny mostek: posiada rurkę, która jest 

przymocowana wewnątrz widelca. 

- Mostek “ahead”: przymocowany do zewnętrznej 

strony główki ramy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kąt siedzenia: Aby wyregulować kąt siedzenia, 
wyreguluj mechanizm regulujący znajdujący się w 
górnej części sztycy. Zapoznaj się z podręcznikiem 
użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby 
go ustawić.

 
Możliwe jest również zastąpienie mostka i kierownicy 

komponentami o różnych geometriach, które pomagają 

lepiej dostosować rower do wymagań rowerzysty. Aby 

tego dokonać skontaktuj się z najbliższym dealerem 
Orbea.

 
 

Siedzenie, które nie jest ustawione poziomo 

(równolegle do podłoża) powoduje, że użytkownik 

ma bardzo niewygodną pozycję podczas 

pedałowania. Siedzenia nigdy nie należy przechylać 

do tyłu. 

 
Przesuwanie siedzenia do przodu / do tyłu: Aby 

wyregulować pozycję siedziska do przodu / do tyłu, 

wyreguluj mechanizm regulujący znajdujący się w 

górnej części sztycy. Zapoznaj się z podręcznikiem 

użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go 
ustawić. 
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Wysokość kierownicy z tradycyjnym mostkiem:  
 

Nie dokręcaj zbyt mocno śruby; może to 

spowodować uszkodzenie i poważnie zagrozić 

Twojemu bezpieczeństwu. 

 

Aby upewnić się, że cały montaż został prawidłowo 
zakończony, sprawdź rozdział „ Bezpieczeństwo”. 
 
Kąt kierownicy z tradycyjnym mostkiem: Poluzuj śrubę 
mocującą kierownicę znajdującą się na  mostku, aż 
kierownica będzie mogła się obracać. 
 
Ustaw kierownicę pod żądanym kątem i wyśrodkuj  
względem mostka przed ponownym dokręceniem śruby 
mocującej na kierownicy, znajdującej się na mostku. 

 

 
 

 
 

Poluzuj śrubę mocującą, obracając ją dwa razy w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
Delikatnie uderz śrubę drewnianym lub plastikowym 
młotkiem, aby odblokować stożek kierownicy. 
Następnie ustaw sztycę na odpowiedniej wysokości.

 
 

 

 

 

Podczas podnoszenia mostka minimalny 

znacznik powinien zawsze pozostać ukryty w ramie. 

 

Jeśli istnieje konieczność podniesienia sztycy poza 
minimalny znak, konieczne jest sprawdzenie 

rozmiaru ramy lub zastąpienie mostka dłuższym 

modelem, pod nadzorem dealera ORBEA. 

 

Dokręć śrubę, upewniając się, że kierownica jest 
prostopadła do przedniego koła. 

 

 

W przypadku, gdy mostekk posiada śrubę 

regulacji kąta, położenie kierownicy można regulować 
bardziej precyzyjnie; można to zrobić za pomocą 

narzędzia do regulacji. 

Aby upewnić się, że cały montaż został prawidłowo 
zakończony, sprawdź rozdział „Bezpieczeństwo”. 

 

Wysokość kierownicy na mostku: Aby wyregulować 
wysokość kierownicy, w tym przypadku mostek 

można odwrócić lub możemy zastosować lub 

usunąć podkładki sterów. 

Minimalny 
znak 

wsunięcia Klin 

Śruba 

mocująca 

kierownicę 

kierownic

Śruba 

mocująca 

wspornik 

Nie dokręcaj zbyt mocno śruby; może to 

spowodować uszkodzenie i poważnie zagrozić 

Twojemu bezpieczeństwu. 
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Upewnij się, że górna pokrywa (kapsel) nie 
dotyka rury widelca, element dystansowy powinien 

wystawać co najmniej 3 mm ponad koniec rury 

widelca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby odwrócić mostek, odkręć kierownicę od mostka, 
zdejmując przednią pokrywę. 
 
Następnie zdejmij górną pokrywę z mostka i wykręć 
wkręty, które mocują go do rury widelca. 
 
Pociągnij mostek w górę, aby oddzielić go od rury widelca, 
obracając go i ponownie umieść go w ramie, utrzymując 
podkładki steru w ich pierwotnym położeniu. 

 
Na koniec ponownie zamocuj mostek i kierownicę w 
następującej kolejności. 1. Zamontuj górną pokrywę i 
przekręć śrubę, aż do wyeliminowania luzu w układzie 
kierowniczym. 2. Przymocuj kierownicę w mostku i pod 
żądanym kątem. 3. Ustaw kierownicę prostopadle do 
przedniego koła. 4.-Dokręć mostek do rury widelca. 
 
Aby podnieść lub opuścić kierownicę przesuwając 
elementy dystansowe, najpierw zdejmij górną pokrywę i 
poluzuj śruby na mostku, które mocują go do rury 
widelca, a następnie oddziel mostek od rury widelca. Jeśli 
chcemy obniżyć kierownicę, przesuń podkładki steru od 
dołu do góry. I odwrotnie, jeśli chcemy podnieść 
kierownicę, przesuń podkładki steru od góry do dołu. Jeśli 
rura widelca nie jest cięta, zawsze powinniśmy zachować 
pierwotny układ podkładek. 

 
 
 
 
 
 
 

Jeśli wszystkie elementy dystansowe znajdują 

się poniżej mostka, musi on wystawać od 3 do 4 mm 
powyżej końca rury widelca.

 

 
 Nie dokręcaj zbyt mocno śruby; może to 

spowodować uszkodzenie i poważnie zagrozić 

Twojemu bezpieczeństwu. 

Śruba 

pokrywy 

 

 
 

Pokrywa 

 

 

Podkładki 

Rama  

Pokrywa 
przednia 

Śruba 

pokrywy 

Pokrywa 

Śrubay 

mocujące 
mostek 

Śruby 

mocujące 

kierownicę 

 

Śruba  

pokrywy 

 

 
 

Pokrywa 

 
 
 
 
 
 

 
Podkładki 

dystansowe 
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Jeśli pod mostkiem zamontuje się więcej 
podkładek dystansowych, aby go podnieść 

konieczne jest sprawdzenie rozmiaru ramy lub 

zastąpienie mostka modelem o większym kącie , 

pod nadzorem dealera ORBEA. 

W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi 

danego modelu hamulca lub skonsultuj się z dealerem 

ORBEA.

 

 
Zwiększając odległość dystansową, 

zwiększamy zginanie rury widelca co oznacza utratę 

osiągów i zwiększa szansę na złamanie związane ze 
zmęczeniem materiału. Im większe wygięcie, tym 

krótszy będzie jej okres użytkowania. Z tego 

powodu NIGDY nie należy przekraczać 30 mm 

odstępów między sterami, mostkiem i ramą. 

 
Aby upewnić się, że cały montaż został prawidłowo 
zakończony, sprawdź rozdział „Bezpieczeństwo”. 

 
Kąt kierownicy na mostku: Poluzuj śruby mocujące 
na kierownicy, znajdujące się na mostku, aż do 
obrócenia kierownicy. 
Ustaw kierownicę pod żądanym kątem i wyśrodkuj 
względem mostka przed ponownym dokręceniem 
śrub mocujących na kierownicy, znajdujących się na 
mostku. 

 
 
 

 Nie dokręcaj zbyt mocno śruby; może to 

spowodować uszkodzenie i poważnie zagrozić 

Twojemu bezpieczeństwu. 

 
Aby upewnić się, że cały montaż został prawidłowo 
zakończony, sprawdź rozdział “Bezpieczeństwo”. 

 

USTAWIENIE DŹWIGNI HAMULCA 
 

 

Położenie przednich i tylnych dźwigni 

hamulca na kierownicy może zmieniać się w 

zależności od kraju. Ważne jest przed pierwszym 

użyciem, aby zidentyfikować każdą dźwignię 
hamulca uruchamiającą  przedni lubi tylny hamulec. 

W Polsce przyjęto iż lewa dźwignia 

uruchamia hamulec przedni, zaś prawa dźwignia 

hamulec tylny. 

Ze względów bezpieczeństwa, palce wskazujące 
muszą mieć łatwy dostęp do dźwigni hamulca. W 
tym celu wielu producentów dźwigni hamulca 
zawiera śrubę do regulacji położenia dźwigni hamulca. 

 

USTAWIENIE ZAWIESZENIA (amortyzatora) 
Wszystkie zawieszenia, niezależnie od technologii, czy 
to przedniego, czy tylnego zawieszenia, składają się z 
mechanizmu odpowiedzialnego na ściskanie 
(niebieski) i mechanizmu odbicia (czerwonego), które 
mają na celu utrzymanie jak największego kontaktu 
między oponą a podłożem . 
 
Mechanizm kompresji odpowiada za pochłanianie 
uderzenia. Jeśli jego regulacja jest zbyt sztywna, 
zawieszenie nie wchłonie nierówności terenu, a wręcz 
przeciwnie, jeśli regulacja jest zbyt miękka, 
zawieszenie osiągnie koniec skoku zbyt wcześnie, 
tracąc tym samym część skuteczności zawieszenia. 

Odbicie jest mechanizmem odpowiedzialnym za 

przywrócenie zawieszenia do pierwotnej pozycji. 

Jeśli regulacja odbicia jest zbyt wolna, zawieszenie 
nie może osiągnąć swojej pierwotnej pozycji po 

uderzeniu w teren, w wyniku czego nie będzie miał 

pełnego skoku dostępnego dla następnego 

uderzenia. Jeśli z drugiej strony odbicie byłyby 

ustawione zbyt szybko, koła mogą „skakać”, tracąc 

kontakt z podłożem. 
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Więcej informacji na temat tych regulacji można 
znaleźć w instrukcji obsługi danego modelu zawieszenia 

lub skonsultować się z dealerem ORBEA.  

 

                 Producent amortyzatorów udziela 
gwarancji na zasadach i w terminie przez niego 

okreslonym na amortyzatory zamontowane w 

rowerach Orbea. Przestrzegaj terminów przeglądów 

serwisowych amortyzatorów, wpływa to na jakość 

działania i gwarancję. Terminy przegladów  

serwisowych amortyzatorów różnią się w zależności 

od producenta i są wykonywane w autoryzowanych 
serwisach.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  

www.pol-sport.com/40,GWARANCJA-ORBEA 

Interwały serwisowe amortyzatorów (konieczne):  
FOX  - 125h lub co roku 

Rock Shox – 100h lub co roku 

SR Suntour – 100h lub co roku 

Manitou – 100h lub co roku 

 

ADAPTACJA  
Przed użyciem roweru do celu, dla którego został 
zakupiony, zaleca się ustalenie okresu adaptacji, 

testując wszystkie wprowadzone regulacje i zmiany. 

Wybierz otwartą przestrzeń, wolną od przeszkód i 

wszelkiego rodzaju czynników zewnętrznych, które 

mogą stanowić zagrożenie. Jedź na rowerze i sprawdź 

układ kierowniczy, skuteczność hamulców, działanie 

przełożeń i zawieszenie (jeśli występują). Wykonuj testy 
stopniowo zwiększając prędkość i trudność jazdy. 

 

 
Jeśli test adaptacji roweru jest mniej niż 

zadowalający lub jeśli nie wiesz, jak rozwiązać 

problem z prawidłowymi ustawieniami, skontaktuj 

się z dealerem ORBEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pol-sport.com/40,GWARANCJA-ORBEA
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

Przed każdą jazdą należy sprawdzić systemy 
bezpieczeństwa w rowerze, ponieważ mogły się 
poluzować podczas poprzedniej jazdy lub nie były 
odpowiednio przymocowane podczas ponownego 
montażu roweru. 
Każda ze śrub i nakrętek roweru ma określony 
moment dokręcania, więc nie możemy zastosować 
wartości ogólnej dla wszystkich z nich. Zwykle 
dokręcenie następuje wcześniej niż wskazane na 
danym elemencie. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z 
instrukcją obsługi danego elementu lub w rozdziale 
„Momenty dokręcania”, aby uzyskać informacje 
dotyczące momentów odnoszących się do ramy.

Dźwignia nigdy nie powinna pozostać luźno 
dokręcona, nie powinna być przykręcana tak, jakby był 
prostym mechanizmem nakrętki / śruby. 

 

 
Jeśli podczas kontroli okaże się, że 

którakolwiek część nie spełnia wymagań 

eksploatacyjnych, nie należy jeździć na rowerze, 

dopóki usterka nie zostanie naprawiona lub 
wymieniona przez dealera ORBEA. 

 
 

KOŁA 
Mocowanie: (Częstotliwość kontroli: przed każdym 
użyciem) Przede wszystkim sprawdź, czy koło zostało 

prawidłowo zamontowane. Większość rowerów 

używa szybkozamykaczy w obu kołach. 

 
 

Jeśli rower nie jest wyposażony w 

szybkozamykacze, koło należy zamocować, 

dokręcając obie strony nakrętki / śruby w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

 

 

Moment dokręcenia przedniego i tylnego 
koła za pomocą nakrętki / śruby musi wynosić 12–

15 Nm 

Szybkozamykacze mają nakrętkę po przeciwnej stronie 
dźwigni. Nakrętka może być oddzielnym elementem 

lub częścią ramy / widelca i służy do początkowego 

naprężenia układu. W tym celu przed zamknięciem 

dźwigni, która całkowicie mocuje koło, oś należy 

wkręcić we wspomnianą nakrętkę i domknąć dzwignię 

Śruba 

Dzwignia 
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               Maksymalne ciśnienie napompowania 

opony dętkowej lub bezdętkwej musi być 

napompowane najniższą wartością od 

maksymalnych ciśnień zalecanych dla obręczy i 
opony. Przekroczenie maksymalnego zalecanego 

ciśnienia może spowodować wypchnięcie opony z 

obręczy. 

 

Stan opon: (Częstotliwość kontroli: przed każdym 
użyciem) Opony muszą zostać sprawdzone pod 

kątem zużycia lub uszkodzeń. Muszą być wolne od 
nacięć i rozdarć, a materiał opony pod warstwą 

gumy nie może być widoczna. 

Zużycie obręczy: (Częstotliwość kontroli: dwa razy w 
roku) Aby sprawdzić zużycie obręczy, spójrz na 

wskaźniki zużycia umieszczone po obu stronach 

obręczy. Gdy te wskaźniki w postaci przerywanego 

lub liniowego wgłębienia pozostaną na małej 

głębokości, oznacza to, że dana obręcz osiągnęła 

koniec okresu użytkowania i należy ją wymienić. 

 
 
 
 

 
W obu przypadkach ważne jest, aby 

upewnić się, że oś koła jest dobrze osadzona w 

ramie przed zamocowaniem koła i że zatrzaski są 

całkowicie zamknięte, ponieważ są one 

odpowiedzialne za przymocowanie koła do ramy i 

widelca.  

Wyrównanie: (Częstotliwość kontroli: przed każdym 
użyciem) Wyrównanie kół sprawdza się, podnosząc 

rower i obracając ręcznie każde koło. Sprawdź, czy 

koło utrzymuje równomierny ruch kołowy i nie 

wykonuje żadnych ruchów bocznych ani pionowych. 
Bardzo ważne jest również sprawdzenie poprzez 

wyczucie napięcia szprych i upewnienie się, że nie ma 

złamanych, wygiętych lub luźnych szprych. 

Prześwit: (Częstotliwość kontroli: przed każdym 
użyciem) Potrząsając mocno obydwoma kołami w 

kierunku poprzecznym do kierunku jazdy, sprawdź, 

czy nie ma luzu wokół piasty. 

Ciśnienie: (Częstotliwość kontroli: przed każdym 
użyciem) Sprawdź, czy ciśnienie w oponach jest 

idealne.  Jest to wskazane z boku każdej opony. 

 

 
 
 

W przypadku obręczy  

kompozytowych (węglowych) 

zużycie jest trudniejsze do oceny. 
Odwiedź sprzedawcę ORBEA, aby 

poprawnie ocenić stan swoich 

obręczy. 
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Rowery z oferty ORBEA nie mają opcji 
montażu opon szytkowych. Jeśli zamontowane są 

opony szytkowe, zalecamy wizytę u dealera ORBEA 

w celu uzyskania informacji. 

 
 

HAMULCE 

W przypadku rowerów szosowych z 
aerodynamicznymi przedłużeniami na kierownicy 

rowerzyści muszą pamiętać, że skuteczność 

hamowania może spowolnić i negatywnie wpłynąć 

na zastosowanie tego rodzaju aerodynamicznego 

przedłużenia na kierownicy.. 

Aby sprawdzić stan układu hamulcowego: 

(Częstotliwość kontroli: przed każdym użyciem) 

Obie dźwignie hamulca muszą być mocno 

zaciśnięte, gdy rower jest zatrzymany. Po 
wykonaniu tej czynności należy zauważyć, że w tej 

pozycji najkrótsza odległość między dźwignią 

hamulca a kierownicą musi być większa niż 25 mm. 

Regularnie sprawdzaj stan hamulców, 

ponieważ jest to niezwykle ważne. 

 
HAMULCE ZACISKOWE 
Osłony, kable i ich mechanizm napinający: 
(Częstotliwość kontyroli: dwa razy w roku) Linek i osłon 
hamulcowych nie wolno porysować, zginać, przecinać. 
Linki hamulcowe muszą być zamocowane w 
przewidzianym do tego miejscu i całkowicie otaczać 
linkę. 

 

 Prawidłowe zamontowanie układu hamulcowego: 

(Częstotliwość kontroli: dwa razy w roku) Sprawdź, 

czy są one prawidłowo zamontowane, pociągając 

ręcznie hamulec z przodu przedniego i tylnego 

hamulca. 

Hamulce nie mogą się poruszać, a punkt mocowania 

nie powinien wykazywać luzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Spróbuj przesunąć rower, gdy hamulce są 
włączone. Oba koła muszą pozostać zablokowane.

Położenie szczęk hamulcowych: (Częstotliwość 

kontroli: przy każdej wymianie szczęki hamulcowej) 

Szczęki hamulcowe muszą być wyrównane pośrodku 

boku obręczy, około 1-2 mm od górnej krawędzi 

koła. 
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Symetria między obydwoma szczękami 
hamulcowymi: (dwa razy w roku) Szczęki 

hamulcowe muszą mieć taką samą odległość od 

obręczy po obu stronach. 

 
HAMULCE TARCZOWE 

 

Szczęki hamulcowe nie mogą nigdy 
dotykać opony, nawet gdy hamulec nie jest 
zaciśnięty. Jeśli szczęki hamulcowe dociskają do 
opony, może to spowodować ich pęknięcie w wyniku 
zużycia lub przegrzania. 
Szczęka hamulcowa musi być lekko skierowana pod 

kątem, w kierunku obrotu koła. W przeciwnym razie 

hamowanie byłoby niewystarczające i mogłoby 

powodować irytujące dźwięki przy naciskaniu 

hamulców. 

 

 
W przypadku hamulców tarczowych należy 

uważać, aby nie uszkodzić tarczy, zacisków i klocków 
podczas montażu / demontażu koła. W przypadku 
hamulców hydraulicznych nigdy nie uruchamiaj dźwigni 
hamulca bez koła zamontowanego na rowerze. 
 
Prawidłowe zamontowanie układu hamulcowego: 
(Częstotliwość kontroli: dwa razy w roku) Pociągnij 

zacisk hamulca we wszystkich kierunkach; nie powinno 

się nic ruszać. 

 
 

 
 
 

 
 

Zużycie szczęki hamulcowej: (Częstotliwość 
kontroli: raz w miesiącu) Szczęki hamulcowe mają 

rowki, które zawsze muszą być widoczne.

Osłony, kable i ich mechanizm napinający: 
(Częstotliwość kontroli: dwa razy w roku) Linek i 

osłon hamulcowych nie wolno porysować, zginać, 

przecinać. Linki hamulcowe muszą być zamocowane 

w przewidzianym do tego miejscu i całkowicie 

otaczać pancerzem. 

Obręcz 

Obręcz 

Obręcz 
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Szczelność układu hydraulicznego: (Częstotliwość 
kontroli: przed każdym użyciem) Gdy rower jest 

zatrzymany, dźwignia hamulca jest uruchomiona i 

przytrzymana, należy sprawdzić, czy płyn 

hamulcowy nie wypływa w dowolnym miejscu 

wzdłuż układu hydraulicznego, od dźwigni hamulca, 

przez pancerze, do zacisków hamulcowych i czy 

pancerz nie jest złamany ani skręcony. 

Stan klocków hamulcowych: (Częstotliwość kontroli: 
Raz w miesiącu) Podczas obracania koła bez 

uruchamiania dźwigni hamulca klocki muszą zwolnić 

koło. 

 

 
Klocki hamulcowe należy wymienić, jeśli 

mają grubość mniejszą niż 1 mm. 
Stan tarczy hamulcowej: (Częstotliwość kontroli: 

przed każdym użyciem) Aby tarcza hamulcowa 

działała prawidłowo, nie może mieć żadnych 

śladów, pęknięć, głębokich rys ani innych uszkodzeń 

mechanicznych na tarczy. 

 
Zabrudzone tarcze hamulcowe (olejem, 

smarem lub brudem) mogą znacznie zmniejszyć siłę 

hamowania, a nawet nieodwracalnie uszkodzić klocki 

hamulcowe. 

 

 
                   Aby je odpowiednio wyczyścić, zdejmij koło, 
oczyścić brud, używając odtłuszczającego środka 
czyszczącego. Spłukać dużą ilością wody i wysuszyć. 

 

SIODEŁKO 
Siodełko jest zamontowane na górze sztycy, która 
jest przymocowana u dołu do ramy roweru. 

 

Montaż sztycy w ramie: (Częstotliwość kontroli: raz w 
roku) Mechanizm mocowania sztycy musi być 
sprawdzony, aby upewnić się, że jest prawidłowo 
zamknięty, za pomocą systemu szybkozamykającego 
lub śruby. 
Aby sprawdzić, czy sztyca jest dobrze zamocowana, 
spróbuj obrócić siodełko ręką. Siedzenie i sztyca nie 
mogą się obracać w stosunku do ramy.  

 

 
Więcej informacji na temat działania 

systemu szybkozamykającego znajduje się w rozdziale 
„Kontrola bezpieczeństwa / koła”. 

 

 
Montaż siodełka na sztycy: (Częstotliwość kontroli: 
raz w roku) Sprawdź również, czy siodełko jest 

prawidłowo przymocowane do sztycy. Aby to zrobić, 

spróbuj przesunąć dłonią siodełko do góry i do dołu 

ręką, upewniając się, że mechanizm mocujący pod 

siedzeniem się nie porusza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli siedzenie porusza się względem sztycy, 

postępuj zgodnie z instrukcjami montażu sztycy, aby 

ją prawidłowo zamocować. 

  

ORBEA nie używa siodełek ze sprężynami i 
zaleca, aby użytkownicy ich nie używali, jeśli będą 

używać fotelików dziecięcych, ponieważ stwarzają 

ryzyko uwięzienia palców. 
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KIEROWNICA I MOSTEK 
Kierownica i mostek są najważniejszym zestawem 

elementów pod względem bezpieczeństwa, ponieważ 

kontrola nad rowerem zależy wyłącznie od nich.  

 
 

Niezwykle ważne jest, aby były prawidłowo 
zamontowane i wolne od wgnieceń, pęknięć i oznak 

zużycia. 

 

Mostek musi być ustawiony równolegle do obręczy 

przedniego koła, a kierownica musi być 

wycentrowana w stosunku do mostka. 

 

Montaż mostka na główce ramy. (Częstotliwość 
kontroli: dwa razy w roku) Aby to zrobić, przytrzymaj 
przednie koło między nogami, chwyć kierownicę po 
obu końcach i spróbuj pociągnąć i popchnąć końce do 
przodu i do tyłu, sprawdzając, czy mostek nie porusza 
się względem główki ramy i że nie słyszysz przy tym 
żadnego hałasu ani klikania.

 
 

Mocowanie kierownicy na mostku: (Częstotliwość 
kontroli: dwa razy w roku) Aby to zrobić, przytrzymaj 
przednie koło między nogami, chwyć kierownicę na 
obu końcach i spróbuj obrócić kierownicę wokół 
własnej osi w obu kierunkach, upewniając się, że 
kierownica nie obraca się względem mostka i że nie 
słyszysz żadnego hałasu ani klikania.

 
 
 
 
 
 
 

 
Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, 

czy elementy zamontowane na kierownicy, takie jak 
dźwignie hamulca, przerzutki, oświetlenie, dzwonki,  
liczniki lub mocowania triathlonowe są mocno 
zamocowane. 
 

STERY 
Prawidłowy montaż i działanie sterów jest prawie tak samo 
ważne jak prawidłowe ustawienie zestawu kierownica-
mostek. 

Kierownica musi obracać się w obie strony, bez narażania 
steru na opór i bez luzu. 

 
Prześwit: (Częstotliwość kontroli: dwa razy w roku) 

Aby sprawdzić, czy na sterach nie ma żadnego luzu, 

chwyć rower za kierownicę obiema rękami i 

zaciągnij hamulec na przednie koło, poruszaj 

rowerem gwałtownym ruchem do przodu i do tyłu. 

Stery nie mogą wykazywać luzu między widelcem a 

wspornikiem, a także nie powodować 
jakiegokolwiek kliknięcia lub innych dzwięków. 

 
 

Jeśli po przeprowadzeniu tej kontroli zauważysz 

luz na sterach lub lagach zawieszenia przedniego, odwiedź 

dealera ORBEA. 
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PRZEDNIE ZAWIESZENIE 
Aby system działał poprawnie, bardzo ważne jest, 

aby różne elementy były prawidłowo zamontowane, 

a widelec amortyzowany był dostosowany do 
ciężaru rowerzysty, sposobu jazdy i rodzaju terenu, 

w którym normalnie jeździsz. 

 
 
 

 
Nadmierne dokręcenie sterów: (Częstotliwość 

kontroli: dwa razy w roku) Aby sprawdzić, czy 

zestaw sterów nie jest zbyt mocno przymocowany, 

należy zawiesić rower tak, aby tylne koło było wyżej 
niż przednie. Poruszaj kierownicą do przodu i do 

tyłu, a następnie zwolnij je, aby sprawdzić, czy tylne 

koło i kierownica powracają do pozycji początkowej, 

nie powodując żadnego oporu. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat 

regulacji, patrz rozdział „Regulacja zawieszenia” lub 

zapoznaj się z instrukcją obsługi danego 

zawieszenia. 

 
 

 
Praca amortyzatora: (Częstotliwość kontroli: raz w 
miesiącu) Aby sprawdzić, czy widelec amortyzujący 

prawidłowo pracuje, należy włączyć hamulec 
przedni i oprzeć ciężar na kierownicy, sprawdzając 

czy amortyzator prawidłowo pracuje. Widelec musi 

poruszać się płynnie w górę i w dół, bez żadnych 

odgłosów klikania lub trzaskania. 
 

 
 

Prześwit: (Częstotliwość kontroli: raz w miesiącu) 
Trzymając przednie koło między nogami spróbuj 

podnieść rower za kierownicę. Pionowe lagi nie mogą 

się poruszać ani poluzowywać (oprócz ruchu w dół i w 

górę w zakresaie “roboczym”). 

 

 

  
               Jeśli zestaw sterów ma jakiś luz lub jest zbyt 

ciasny, skontaktuj się ze sprzedawcą ORBEA. 
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roweru zależą również od stabilności kontaktu stopy 
z pedałem. 

Rowery Orbea mogą używać różnych rodzajów 

pedałów. Można je podzielić na dwie duże rodziny: 

zatrzaskowe, które mechanicznie mocują się do 
bloków na spodzie buta rowerowego oraz 

konwencjonalne pedały bez żadnego rodzaju 

zapięcia tzw. platformy 

 

 
 
 
 

Jeśli widelec amortyzujący wykazuje luz, nie 

pracuje dobrze lub wykazuje inne nieprawidłowości, 

skontaktuj się ze sprzedawcą ORBEA. 

 

TYLNE ZAWIESZENIE 
Aby system działał prawidłowo, bardzo ważne jest, 

aby różne elementy były prawidłowo zamontowane, 

a amortyzator tylny dostosowany do ciężaru 
rowerzysty, sposobu jazdy i rodzaju terenu, w 

którym normalnie jeździsz. 

Sprawdź stan pedałów: (Częstotliwość kontroli: dwa 
razy w roku) Upewnij się, że pedały są mocno 

przymocowane do korb, tj. całkowicie do nich 
przykręcone. 

 

 
Prawy pedał ma prawy gwint 

(konwencjonalny), a lewy pedał ma lewy gwiny (w 

przeciwnym kierunku, przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara). 

 
Aby sprawdzić, czy pedały obracają się bez problemów, 

sprawdź stan łożysk wewnętrznych. Aby to zrobić, obróć 

pedał jakbyś pedałował do tyłu i sprawdź, czy nie wydaje się 

luźne lub zbyt sztywne. W przeciwnym razie odwiedź 

dealera ORBEA. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat 

regulacji, patrz rozdział „Regulacja zawieszenia” lub 

zapoznaj się z instrukcją obsługi danego 

zawieszenia. 

Prześwit: (Częstotliwość kontroli: raz w miesiącu) 
Siadając na rowerze i naciskając gwałtownymi 
ruchami tylną część roweru, tylne zawieszenie musi 
łatwo pracować, bez żadnych kliknięć ani trzasków w 
obszarze tylnego trójkąta ramy. 

 
Istnieje ryzyko uwięźnięcia w układzie 

napędowym, przerzutki podczas kontroli, 

konserwacji lub normalnego użytkowania roweru.  

 
 

Jeśli tylne zawieszenie lub czopy tylnego 
trójkąta mają nadmierny prześwit lub inny problem, 

zapoznaj się z instrukcją dostawcy tylnego 

zawieszenia lub sprzedawcą ORBEA. 

 

PEDAŁY 
Pedały są punktem styku rowerzysty na rowerze, który 
przejmuje największy ciężar; kontrola i bezpieczeństwo 

 
 

 

 

 
Regularnie sprawdzaj, czy światła odblaskowe na 

pedałach są czyste i poprawnie ustawione. 

Zatrzaskowe pedały: Przed użyciem zalecane jest 

wyczyszczenie. 
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Biorąc pod uwagę zużycie, na jakie są 

narażone, bloki pedałów zatrzaskowych mają 
stosunkowo krótką żywotność. Dlatego ich stan 

powinien być regularnie sprawdzany. Aby to zrobić, 

zapoznaj się z instrukcją obsługi konkretnego 

modelu pedału lub skonsultuj się ze sprzedawcą 

ORBEA. Blok nadmieernie zużyty może spowodować 

całkowitą utratę kontroli nad rowerem. 

 

 
W rowerach ORBEA należy zachować 

ostrożność podczas modyfikowania bloków, opon i 

korb, ponieważ mogą one zakłócać działanie roweru 
i komfort użytkownika. 
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AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM  

 
 

Rowerzysta odpowiada za znajomość 

obowiązujących przepisów i rozporządzeń 

dotyczących korzystania z roweru. Kolarz musi ich 

przestrzegać i musi być świadomy kar nakładanych 
za ich naruszenie. 

 

Światła odblaskowe: Światła odblaskowe na 

rowerze odbijają światło, które je oświetla, czyniąc 

rowerzystę widocznym dla innych pojazdów w 

warunkach słabej widoczności. Są one zatem 

kluczową częścią systemu bezpieczeństwa i nie 

można ich usuwać. 
Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie światła 

odblaskowe (przód, tył, pedały i koła) są prawidłowo 

ustawione i zamocowane. Brakujące, uszkodzone 

światła odblaskowe należy wymienić jak najszybciej. 

 
Kask: Wszystkim rowerzystom zaleca się noszenie kasku, 
niezależnie od rodzaju jazdy. Kask jest najważniejszym 
wyposażeniem  rowerzysty mającym wpływ na 
bezpieczeństwo. Kask musi być noszony prawidłowo i 
należy upewnić się, że pasek jest prawidłowo zamknięty.
  

 
 

 
Używanie kasku zmniejsza poważne 

obrażenia, i może chronić przed utratą życia. 

 
Okulary: Zaleca się używanie okularów podczas 

jazdy na rowerze. Oczy rowerzysty są wystawione 

na działanie powietrza, co może powodować 
dyskomfort, a nawet utratę widoczności przy 

umiarkowanych prędkościach. Ponadto okulary 

ochronią nas przed możliwymi uderzeniami 

owadów, które mogą spowodować wypadek o 

skutkach śmiertelnych. 

 

 Światła: odblasków nie należy uważać jako 

zamienniki świateł, ale raczej za ich uzupełnienie. 
Jazda w nocy, we mgle, deszczu lub w każdej innej 

sytuacji ze słabą widocznością jest niebezpieczna, 

dlatego należy używać zarówno świateł, jak i 

odblasków. 
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KONSERWACJA
Profilaktyczna konserwacja naszego roweru jest 

kluczem do osiągnięcia lepszych osiągów i trwałości 

roweru. 

 

 

Niewłaściwa konserwacja może prowadzić 

do wadliwego działania lub zniszczenia elementów 

roweru, co może mieć poważne konsekwencje. 

Szczegóły wskazane poniżej dotyczą normalnego 

użytkowania. Jeśli rower jest używany w 

ekstremalnych warunkach deszczu, śniegu, zasolenia 

lub jeździsz po nierównym terenie, czynności 

konserwacyjne należy wykonywać częściej. 

W każdym przypadku zaleca się, aby raz w roku 

dostarczyć rower do dealera ORBEA w celu kontroli. 

 
             W przypadku hamulców tarczowych należy 

zachować szczególną ostrożność, aby detergent, 
środek odtłuszczający lub oleje nie dotarły ani do 

tarcz, ani do zacisku hamulca, ponieważ mogą one 

znacznie zmniejszyć siłę hamowania. 

W przypadku łańcucha, kaset i kół zębatych można 

użyć płynnego odtłuszczacza, aby ułatwić usuwanie 
nagromadzonego smaru. 

 
 

Płukanie i suszenie elementów ma kluczowe 

znaczenie dla poprawy efektu i czasu trwania smaru. 

 

W przypadku konieczności wymiany 
dowolnego elementu, zawsze używaj części 

zamiennych oryginalnych wskazanych w instrukcji. 

 

 
Materiały eksploatacyjne, takie jak dętki, 

opony, klocki hamulcowe itp. muszą być odpowiednie 
dla danego modelu roweru. 
 

CZYSZCZENIE 
Istnieje wiele metod czyszczenia roweru. Poniżej znajduje 
się sugerowana metoda czyszczenia, która sprawdza się w 
przypadku bardzo brudnego roweru. 
Delikatnym strumieniem wody usuń najbardziej zbrylone 
zabrudzenia, takie jak gleba, żwir, piasek, błoto itp. 
 
Spryskaj cały rower odpowiednim detergentem i przetrzyj 
gąbką lub szczotką z miękkim włosiem. 
 

 
Niektóre środki czyszczące mogą być zbyt 

ostre i mogą nawet uszkodzić rower (farba, guma, 
plastik lub części metalowe). Z tego powodu bardzo 

ważne jest przestrzeganie instrukcji dostarczonych 

przez producenta środka czyszczącego i stosowanie 

wyłącznie tych produktów, które są wyraźnie 

odpowiednie dla rowerów. 

 
 

Nie używaj wody pod ciśnieniem w 

szczególności myjek wysokociśnieniowych i 

zapobiegaj przedostawaniu się wody do obszarów 
takich jak łożyska, stery, piasty lub alementy 

zawiszenia zapobiegając w ten sposób usuwaniu 

smaru osadzonego wewnątrz tych elementów. 

 

SMAROWANIE 
Aby efekt działania smaru był najskuteczniejszy, 

zaleca się zawsze wyczyścić rower przed 

nasmarowaniem. Podobnie, za każdym razem, gdy 

czyścisz rower, zaleca się smarowanie go po 
wyschnięciu. Jeśli nie można wyczyścić roweru, 

lepiej go posmarować niż nie.  

Smarowanie musi być proporcjonalne do 

częstotliwości użytkowania, potrzeby czyszczenia i 

zasolenia środowiska. Ważne jest, aby zwrócić 

szczególną uwagę na smarowanie i czyszczenie w 

obszarach przybrzeżnych lub w warunkach z dużą 

ilością wilgoci. Smarowanie następujących 
elementów ma kluczowe znaczenie i wpływa na: 

- Wydłużenie żywotności. 

- Zapewnienie właściwego stanu pracy. 

- Zapewnienie maksymalnej wydajności. 

 
Więcej informacji na temat zalecanego rodzaju smaru 

znajduje się w instrukcji dostarczonej przez producenta 

danego elementu. Do serwisowania łożysk 

wewnętrznych wymagane jest użycie specjalistycznych 

kluczy.
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W kolejności od największej do najmniejszej 
częstotliwości smarowania: 
 
Łańcuch: jest to element, który wymaga największej 
częstotliwości smarowania. Zaleca się stosowanie 
dedykowanych olejów. 
Za pomocą szmatki, aby upewnić się, że olej nie 
dostanie się na inne elementy, przekręć napędem i 
nałóż olej wzdłuż całego łańcucha. Na koniec użyj tej 
samej szmatki owijając wokół łańcucha i przekręć 
napędem, aby zebrać nadmiar oleju na szmatkę. 

 
 

Przednia przerzutka: Przynajmniej raz w roku zaleca 
się smarowanie czopów przedniej przerzutki, 

nakładając kilka kropli oleju smarowego na każdą z 
osi i czyszcząc nadmiar oleju szmatką. 

 
Sztyca i mostek: przynajmniej raz w roku, aby 

zapobiec zatarciu i zwiększyć tarcie między 

elementami, zaleca się stosowanie pasty ciernej w 

punkcie styku między sztycą a ramą, mostkiem i 

kierownicą oraz mostkiem i główką ramy. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku komponentów 

węglowych, ponieważ pasta cierna umożliwia 

stosowanie niższych momentów dokręcających, 

które nie uszkadzają części węglowych. 

 

 
Łańcuch ze zbyt dużą ilością oleju gromadzi 

więcej brudu i może zabrudzić inne elementy 

roweru, takie jak klocki hamulcowe, a nawet je 

uszkodzić. 

 
Zawieszenia: powierzchnia lagów w widelcu i tylnym 

zawieszeniu musi być zawsze utrzymywana w 

czystości i smarowana. Zaleca się smarowanie za 

każdym razem, gdy czyścisz rower, nakładając kilka 

kropli oleju na rury widelca i używając szmatki, aby 

rozciągnąć go na całą powierzchnię. Rury widelca 

należy nasmarować, ale należy uważać, aby nie 

nałożyć zbyt dużej ilości smaru, ponieważ przyczynia 
się to do osadzania się pyłu i brudu. 

 

 
Więcej informacji na temat smarowania i 

konserwacji zawieszeń można znaleźć w instrukcji 
producenta danego zawieszenia.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Korby: przy każdym demontażu zaleca się 

nakładanie pewnej ilości smaru zapobiegającego 
zatarciu zarówno w miejscu zamocowania 

wspornika dolnego, jak i w miejscu przykręcenia 

pedału, aby zapobiec ich zapieczeniu. 

 
Pedały: Smarowanie pedału zależy od modelu. 
Niektóre modele tego wymagają i NIE jest to 

zalecane dla innych. Zaleca się zapoznać się z 

instrukcją producenta danego modelu. 
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PRZECHOWYWANIE ROWERU PRZEZ PRZEDŁUŻONY OKRES 

CZASU 
Gdy nie korzystasz z roweru, musi być 
chroniony przed deszczem, śniegiem,  
słońcem i wszelkimi niekorzystnymi  
warunkami pogodowymi. 

 
 

Śnieg i deszcz mogą uszkodzić metalowe 

części roweru, a słońce może zniszczyć plastikowe 

części, farbę, a nawet elementy wykonane z 

materiałów kompozytowych, takich jak carbon. 

 
Aby przechowywać rower przez długi czas, zaleca 

się jego smarowanie i przykrywanie. Opony powinny 

mieć połowę normalnego ciśnienia. 
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GWARANCJA 
 

Orbea rozwija nowe usługi, aby nasi klienci czuli się 
bezpiecznie i wiedzieli, że mogą na nas liczyć. 
Aktywacja gwarancji zapewni klientom szybki i łatwy 
dostęp przez stronę www.orbea.com 
 

ROZSZERZONA GWARANCJA 
Orbea oferuje przedłużoną gwarancję na ramy i 
sztywne widelce, które montujemy na naszych 
rowerach (3 lata w przypadku wad lakierniczych) 
Niniejsza gwarancja będzie podlegać rejestracji 
numeru seryjnego roweru w ciągu 30 dni od daty 
zakupu i przedstawienia paragonu lub faktury zakupu. 
Aby się zarejestrować i zobaczyć więcej szczegółów, 
odwiedź: www.orbea.com / warranties 
 
JAK AKTYWOWAĆ DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ ORBEA? 
 
• Wpisz w okno przeglądarki następujący adres:  

 http://www.orbea.com/pl-pl/dostep-rejestracja 

• Jeśli rejestrujesz swoją pierwszą ramę, wypełnij 
formularz po prawej stronie dla nowych 
użytkowników: 

• Wypełnij kolejne pola podając swoje dane 
osobowe (wszystkie pola oznaczone niebieską 
gwiazdką) muszą być wypełnione. Inaczej 
rejestracja nie będzie możliwa. Następnie przejdź 
do zakładki „REJESTRACJA GWARANCJI”  
 

• 
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich 
danych przejdź do właściwej rejestracji ramy. 
Zostaniesz poproszony o podanie numeru 
rejestracyjnego. Znajduje się on na naklejce z 
kodem kreskowym, która powinna być 
umieszczona pod spodem dolnej rury Twojego 
nowego roweru Orbea. Numer rejestracyjny 
znajduje się również na niebieskiej naklejce 
informacyjnej zawierającej kod QR, który zawiera 
wszystkie informacje dotyczące Twojego roweru 
oraz numer rejestracyjny.  

• Dziękujemy. Właśnie aktywowałeś dożywotnią 
gwarancję ORBEA. Teraz możesz już usunąć 
niebieską naklejkę informacyjną z górnej rury 
Twojej nowej ORBEI.  

 
  

 

NOWA GWARANCJA POWYPADKOWA 
W przypadku złamania lub pęknięcia ramy lub 

sztywnego widelca powstałego w wyniku wypadku 

niezwiązanego z wadami produkcyjnymi oferujemy 

zniżkę na nową, podobną ramę, zgodnie z 

następującymi warunkami: 
• 0-12 miesięcy: 50% zniżki od ceny maksymalnej  
• 13–24 miesięcy: 40% zniżki od ceny maksymalnej 
• 25-36 miesięcy: 30% zniżki od ceny maksymalnej 
 
Ta usługa jest dostępna w modelach z ramami o jakości 

OME, OMP i OMR oraz modelach Rallon. 
Niniejsza gwarancja będzie podlegać rejestracji numeru 

seryjnego roweru w ciągu 30 dni od daty zakupu i 

przedstawienia faktury zakupu. 

Więcej informacji na stronie: www.orbea. com/warranties 
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    ZAKERS GWARANCJI 
ORBEA udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie 
produkty, które produkuje lub dystrybuuje w 
przypadku jakichkolwiek problemów związanych z 
niezgodnością przez pierwsze dwa lata po ich 
zakupie. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla 
pierwotnego nabywcy produktu, który ma prawo, w 
przypadku braku zgodności, do naprawy lub wymiany 
wadliwego produktu, całkowicie bezpłatnie dla 
użytkownika, którego ten problem dotyczy. Podobnie, 
niniejsza gwarancja obejmuje również lakiery i wady 
korozyjne na wszystkich ramach i sztywnych widelcach 
montowanych do naszych rowerów w okresie 
określonym w pierwszym akapicie niniejszej gwarancji. 
Niniejsza gwarancja prawna od firmy Orbea jest w 
pełni zgodna z gwarancjami prawnymi i gwarancyjnymi 
oferowanymi przez producentów i dystrybutorów 
poszczególnych elementów innych marek 
montowanych na naszych rowerach, a w przypadku 
jakiegokolwiek braku zgodności któregokolwiek z tych 
elementów użytkownik musi przedłożyć indywidualne 
roszczenia gwarancyjne dotyczące tych komponentów 
bezpośrednio u wspomnianych producentów lub 
sprzedawców. 

WARUNKI 
Składając reklamację na podstawie niniejszej 
gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię 
dokumentu zakupu (faktury sprzedaży, paragon) 
roweru do ORBEA lub sprzedawcy. 
Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w 
dobrym stanie technicznym, zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi dostępnymi 
na stronie producenta. ORBEA jest uprawniona do 
odrzucenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych, które są 
bezpośrednim wynikiem złej obsługi produktu przez 
użytkownika. 
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w żadnym 
wypadku do uszkodzeń lub usterek wynikających z 
niedbałego używania roweru, braku przeglądów 
gwarancyjnych roweru i amortyzatorów w przypadku 
rowerów z amortyzacją, montowania innych 
nieoryginalnych akcesoriów, które nie są dostarczane 
ani montowane fabrycznie, ani jakiejkolwiek 
niewłaściwej manipulacji lub czynności 
konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika 
lub jakąkolwiek trzecią osobę w jego imieniu. 
Niniejsza gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje 
podzespołów i części roweru, które w naturalny 
sposób ulegają zużyciu z upływem czasu takich jak np.: 
Owijki kierownicy, Uszczelki, Suport, Opony, Łożyska, 

Klocki hamulcowe, Uszczelki, Gwinty, Zębatki, Tarcze 
hamulcowe, Zaślepki, Chwyty kierownicy, Połączenia 
amortyzatorów, Śruby, Gumowe części, Pokrycia siodła, 
Przewody i klamki hamulca i przerzutek, Pancerze i linki 
przerzutek i hamulca, Szprychy, Nyple. 
Ze względu na nieodłączne zagrożenie związane z 
używaniem roweru na drogach lub szlakach oraz 
fizyczne ryzyko wynikające z jego użytkowania, niniejsza 
gwarancja odnosi się tylko do wymiany niezgodnych 
elementów i nie obejmuje żadnych obrażeń ciała w 
żadnym wypadku, które mogły zostać spowodowane 
podczas nieprawidłowego działania w czasie 
użytkowania. W razie wypadku drogowego, niezależnie 
od bezpośredniej przyczyny, gwarancja firmy Orbea 
zostanie uznana za całkowicie nieważną. 

PRZEBIEG GWARANCJI  
W celu rozpatrzenia roszczenia związanego z niniejszą 
gwarancją, użytkownik musi udać się do punktu 
sprzedaży, w którym zakupił produkt, aby sprzedawca 
mógł rozpocząć proces gwarancyjny. Jeśli złożenie 
reklamacji w miejscu zakupienia produktu nie jest 
możliwe, może on skontaktować się i złożyć roszczenie 
u dystrybutora w danym kraju lub do ORBEA 
bezpośrednio, aby otrzymać odpowiedni instrukcje 
dotyczące przetwarzania roszczenia 
gwarancyjnego. Składając reklamację na podstawie 
niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię 
dokumentu zakupu (faktury sprzedaży, paragonu) 
roweru do ORBEA lub sprzedawcy. 
Niniejsza gwarancja zależy od decyzji naszych techników 
odnośnie do rodzaju niezgodności produktu, po 
przeanalizowaniu danej usterki. 
Jeśli naprawa nie jest możliwa, ORBEA zdecyduje się na 
wymianę produktu, ORBEA wymieni niezgodny produkt 
na inny podobny produkt, a jeśli nie będzie to 
możliwe ze względu na stan magazynowy, 
użytkownikowi zostanie dostarczony inny produkt o 
jednakowej jakości i cechach, które są dostępne w 
asortymencie ORBEA w roku, w którym zgłoszono 
roszczenie gwarancyjne. 

DOŻYWOTNIA GWARANCJA ORBEA  

Firma Orbea z przyjemnością oferuje Państwu 
dożywotnią gwarancję po zakończeniu okresu 
ograniczonej gwarancji, zgodnie z warunkami opisanymi 
poniżej. 

ZAKRES GWARANCJI 
Poza gwarancję prawną, ORBEA oferuje wszystkim 
swoim użytkownikom dożywotnią gwarancję Orbea, 
która jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna. Składa się 

http://www.pol-sport.com/


32 

 

 

z dożywotniej gwarancji bez ograniczeń czasowych, 
która obejmuje wszystkie ramy i sztywne widelce 
montowane na naszych rowerach i dotyczy uszkodzeń 
lub pęknięć. 
Dożywotnia gwarancja firmy Orbea zapewnia również 
ochronę lakieru przed uszkodzeniami korozyjnymi na 
wszystkich ramach i sztywnych widelcach przez 1 rok 
po zakończeniu gwarancji prawnej (innymi słowy, 
przez okres do 3 lat od zakupu produktu przez 
użytkownika ). 
Składając wniosek w ramach Dożywotniej Gwarancji 
firmy Orbea, kupujący ma prawo do naprawy lub 
wymiany uszkodzonych lub pękniętych ram lub 
sztywnych widelców. 

WARUNKI 
Niniejsza gwarancja będzie ważna tylko dla 
pierwotnego nabywcy produktu, który musi wypełnić 
formularz rejestracji online roweru lub ramy w ciągu 
30 dni od zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie 
może zatem zostać przekazana innym stronom, które 
następnie nabywają materiały objęte gwarancją, 
ponieważ nie są one pierwotnym nabywcą. Składając 
reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, 
użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu 
(faktury sprzedaży, paragonu) roweru do sprzedawcy 
lub ORBEA. 
Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku 
uszkodzonych lub popękanych części wynikających z 
niedbałego użytkowania roweru, montowania innych 
nieoryginalnych akcesoriów niedostarczonych lub 
montowanych fabrycznie lub jakichkolwiek 
niewłaściwych manipulacji lub czynności 
konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika 
lub przez osoby trzecie w jego imieniu. 

Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w 
dobrym stanie do użycia, zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi, a ORBEA 
ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia, które są 
bezpośrednim wynikiem złej konserwacji produktu 
przez użytkownika. 
Ze względu na nieodłączne zagrożenie związane z 
używaniem roweru drogach lub szlakach oraz fizyczne 
ryzyko wynikające z jego użytkowania, niniejsza 
gwarancja dotyczy wyłącznie wymiany wadliwych 
elementów i nie obejmuje uszkodzeń powstałych 
wskutek wypadku, które mogły zostać spowodowane 
podczas nieprawidłowego działania w czasie 
użytkowania. W razie wypadku drogowego, niezależnie 
od przyczyny, gwarancja firmy Orbea zostanie uznana 
za całkowicie nieważną. 

PRZEBIEG GWARANCJI  
W celu rozpatrzenia roszczenia związanego z dożywotnią 
gwarancją Orbea, użytkownik musi udać się do punktu 
sprzedaży, w którym zakupił produkt, aby sprzedawca 
mógł rozpocząć proces gwarancyjny. Jeśli złożenie 
reklamacji w miejscu zakupienia produktu nie jest 
możliwe, może on skontaktować się i złożyć roszczenie 
u dystrybutora w danym kraju lub do ORBEA 
bezpośrednio,  odpowiedni instrukcje dotyczące 
przetwarzania roszczenia gwarancyjnego. Składając 
reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, 
użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu 
(faktury sprzedaży, paragonu) roweru do ORBEA lub 
sprzedawcy. 
Jeśli naprawa nie będzie możliwa, ORBEA wymieni 
niezgodny produkt na inny o podobnych właściwościach, 
a jeśli nie będzie to możliwe zgodnie z tymi warunkami, 
ORBEA może zdecydować się na dostarczenie 
użytkownikowi innego produktu o takiej samej lub 
lepszej jakości i cechach spośród tych, które są dostępne 
w ofercie ORBEA w danym roku, w którym zgłoszono 
roszczenie gwarancyjne. 
Jeśli rama zostanie zastąpiona przez inny produkt o 
takiej samej lub lepszej jakości i cechach, od tych 
dostępnych w ofercie ORBEA w roku, w którym złożono 
reklamację, niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym 
aspekcie wymiany jakiegokolwiek podzespołu 
zainstalowanego na oryginalny rower, który jest 
niezgodny z produktem dostarczonym przez ORBEA, a 
użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty wszelkiego 
rodzaju części, akcesoriów lub komponentów, które są 
wymagane do jego ostatecznego montażu. 
Jeśli konieczne jest wysłanie produktu do placówek 
ORBEA, producent pokryje koszty transportu, o ile 
roszczenie gwarancyjne zostało złożone u tego samego 
sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. ORBEA 
zastrzega sobie prawo do obciążania użytkownika 
odpowiedzialnością za te koszty transportu oraz koszty 
związane z odesłaniem produktu, jeśli użytkownik 
zdecyduje się złożyć roszczenie gwarancyjne u dealera 
innego niż ten, od którego został zakupiony rower, lub 
bezpośrednio z ORBEA, lub jeśli gwarancja nie obejmuje 
roszczenia zgłoszonego przez użytkownika. 
Użytkownik musi również zapłacić we wszystkich 
przypadkach koszty pracy wymaganej do demontażu, a 
następnie ponownego złożenia ramy lub widełek 
wymagających naprawy lub wymiany, jeśli ORBEA 
zostanie poproszona o wykonanie tej 
czynności. Podobnie, jeśli oficjalny sprzedawca jest 
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proszony o świadczenie tych usług, użytkownik będzie 
odpowiedzialny za koszt tych zadań. 
Niniejsza gwarancja podlega decyzji naszych techników 
odnośnie rodzaju niezgodności produktu, po 
sprawdzeniu danej części. 

WARUNKI SERWISU 

Rower musi zostać zarejestrowany w ciągu jednego 
miesiąca od daty zakupu. 
Wymagane jest okazanie dowodu zakupu. 
Opcja zakupu dotyczy ramy podobnej lub 
równoważnej uszkodzonej ramie. 
Użytkownik ponosi koszty robocizny związane z 
montażem ramy lub widelca na rowerze. 
Opcja zakupu zostanie udostępniona po zwróceniu 
uszkodzonej ramy. 
Orbea będzie odpowiedzialna za transport ramy. Jeśli 
dealer nie jest oryginalnym sprzedawcą, Orbea 
zastrzega sobie prawo do nieopłacania kosztów 
transportu. 
Komponenty peryferyjne nie są uwzględniane. W 
każdym indywidualnym przypadku Orbea rozszerzy 
ofertę sprzedaży o wymagane komponenty 
peryferyjne. 
 

WARUNKI SERWISU  
Zastąpienie w ramach przedłużonej gwarancji lub opcji 
zakupu dotyczy ramy, która jest podobna lub 
równoważna z uszkodzoną ramą. 
• Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty pracy 
związane z montażem ramy lub widelca na rowerze. 
• Orbea będzie odpowiedzialna za transport ramy.  
• Jeśli dealer nie jest oryginalnym sprzedawcą, Orbea 
zastrzega sobie prawo do nie pokrycia kosztów 
transportu. 
• Opcja zakupu zostanie udostępniona po zwróceniu 
uszkodzonej ramy. 
• Elementy peryferyjne nie są uwzględnione. 
• Okres obowiązywania gwarancji zawsze będzie 
liczony od daty zakupu pierwszej ramy. Orbea oferuje 
tę usługę maksymalnie 2 razy dla tej samej zakupionej 
oryginalnej ramy. 
 
 
 

STRONA PRODUCENTA 
https://www.orbea.com/pl-pl/ 
 
 
 

Wszystkie rowery ORBEA mają numer seryjny lub kod 
referencyjny, dzięki czemu można je zidentyfikować w 
przypadku kradzieży. 
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NORMY 

Rowery Orbea spełniają następujące normy bezpieczeństwa:  
ISO 4210-2 dla rowerów: 

• turystycznych 

• dziecięcych 

•    MTB 

•    Szsowych 

 

EN 15194, do rowerów ze wsparciem elektrycznym 

pedałowania. Rower EPAC. 

ISO 8098 dla rowerów dziecięcych  

 
 
Od 1995 r. Orbea przestrzega standardu zapewnienia jakości ISO 9001 i IQNET. 

 

 
Od marca 2004 r. Orbea przestrzega normy środowiskowej ISO 14001. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków gwarancji, zapoznaj się z odpowiednią sekcją na stronie 

internetowej www.orbea.com/es-es/garantía lub skontaktuj się ze sprzedawcą ORBEA. 
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11/30/2017 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

 
 

The manufacturer: 

Orbea S. Coop. Ltda 
Polígono Industrial Goitiondo s/n 

48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain 

 
Declares that the following products: 

Descripción / Description Marca/ 

Make: ORBEA 

Modelos / Mode/s: GAIN, KATU, KERAM, OPTIMA and 

WILD 

Año de construcción / Year of manufacture 

EPAC: 2017 and 2018 

 
Comply with the following European Directives: 

- Directiva 2006/42/CE / Directive 2006142/EC 

- Directiva 2004/108/CE / Directive 2004/108/EC 

- Directiva 2011/65/CE / Directive 2011/65/EC 

 
The following harmonized standards have been applied 

in full: 

De acuerdo con la Directiva 2006/42/CE / According to 

Directive 2006142/EC 

- EN 12100 

De acuerdo con la Directiva 2004/108/CE / According to 

Directive 20041108/EC 

- EN 61000-3-2 

- EN 61000-3-3 

- EN 61000-6-1 

- EN 61000-6-3 

- 61000-4-2 

 
The following national standards and other specifi- cations (or 

parts thereof) have been applied: 

- EN 15194 

- EN 14764 

 
Person authorized to draft the technical file: 

Name: Aitor Juaristi (Quality Manager) Address: 

Polígono Industrial Goitiondo s/n 48269, Mallabia 

(Bizkaia) - Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality Manager 
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The manufacturer: 

Orbea S. Coop. Ltda 
Polígono Industrial Goitiondo s/n 

48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain 

 
Declares that the following products: 

Description: Bicycle 

Brand: ORBEA 

Models: ALMA, AVANT, CARPE, COMFORT, DUDE, 

GROW, KATU, LOKI, LAUFEY, MX, 012, ORCA, 
ORDU, OCCAM, 

RALLON and SPORT. 
Year of manufacture: 2017 and 2018 

 
Comply with the following European Directives: 

- Directive 2001/95/CE 

- Decision of the European Commission 2015/681/EC 

 
Complies with the requirements of French Decree No. 0 

95-937 of 1995/08/24 

Complies with the requirements of Spanish Decree No. 

339/2014 of 2014/05/09 

 
Complies with the following international stan- dards: 

- EN ISO 4210 (1-9):2014 

 

Person authorized to draft the technical file: 

Name: Aitor Juaristi 
Address: Polígono Industrial Goitiondo s/n 48269, 

Mallabia (Bizkaia) - Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aitor Juaristi 

Quality Manager 



 

 

 DODATKOWE UWAGI 
1. Smarowanie. Co 100 km użytkowania lub co sześć miesięcy (jeśli ma mniej niż 100 km użytkowania) zaleca się 

smarowanie łańcucha, piasty koła i zębów. Zaleca się stosowanie smarów specjalnie do rowerów. 

2. Części zamienne. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych identycznych z częściami w rowerze. 
Zastąpienie komponentów innymi podobnymi komponentami może zagrozić bezpieczeństwu rowerzysty.  
Części zamienne muszą zostać wymienione przez przeszkolony do tego personel.  

3. Użycie siodełka ze sprężynami jest niedozwolone w tych rowerach. Używanie sztyc ze sprężynami stwarza 
ryzyko przygniecenia palców dzieci, jeśli jeżdżą na siedzeniach dla dzieci z tyłu roweru.  

4. Hamowanie. Rower posiadający hamulec nożny – hamuj poprzez wykonanie ruchu pedałowania do tyłu. 

5. Kółka boczne stabilizujące zapobiegają wychylaniu się roweru podczas skręcania. Zbyt szybki, gwałtowny skręt 
kierownicy może przewrócić rower z dzickiem. Dbaj o bezpieczeństwo dziecka, nie pozwalaj na niebezpieczną, 
szybką jazdę w nierównym terenie z zamontowanymi kółkami bocznymi stabilizującymi.  

6. Nóżki, wsporniki siodeł i foteliki dziecięce dla dzieci muszą być montowane zgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta wspomnianego elementu, ciężar nie może przekraczać 15 kg. Jeśli na 
rowerze zamontowany jest więcej niż jeden z tych elementów, na przykład bagażnik i fotelik, maksymalna 
waga ładunku na każdym elemencie wyniesie 7,5 kg. 

7. Przed użyciem roweru należy przeczytać i zrozumieć instrukcję. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić w 
punkcie sprzedaży roweru lub w sieci sklepów Orbea. Użytkownik nie może modyfikować roweru ani 
wymieniać części na inne podobne części, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.  

8. Przed pierwszą jazdą na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym zapoznaj się z niniejszą instrukcją i instrukcją 
obsługi roweru elektrycznego. 

9. Zawsze sprawdż w rowerze ze wspomaganiem elektrycznym: że działanie układu jest prawidłe, akumlator jest 
prawidłowo założony i naładowany, a komputer i układy wspomagania pracują poprawinie oraz sprawdź 
wszystkie przewody i złącza pod kontem uszkodzeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi do 
ładowarek baterii w przypadku rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.  

Ważony poziom ciśnienia akustycznego emisji w uszach rowerzysty jest mniejszy niż 70 dB (A). 

Orbea nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które użytkownik może wprowadzić w rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
ORBEA jest aktywna na Facebooku i Twitterze, wraz 
z naszą fantastyczną globalną społecznością 

rowerzystów. Szukasz miejsc do jazdy na rowerze 

lub na wakacje? Tutaj znajdziesz odpowiedź: 

 

  FACEBOOK 
www.facebook.com/OrbeaBicycles 

 

  TWITTER 
www.twitter.com/Orbea 

 

  YOUTUBE 
Odwiedź nasz kanał YouTube ORBEA, aby zobaczyć 
szeroką gamę przydatnych filmów na temat 
dostosowań i technik. 

www.youtube.com/user/OrbeaBicycles 

 

  INSTAGRAM 
www.instagram.com/orbeabicycles 

 

ORBEA CONTENT 
Zobacz i pobierz zdjęcia, filmy i dokumenty. 

http://content.orbea.com 

TWÓJ DEALER ORBEA 
Znajdź najbliższego dealera ORBEA, który może 
zapewnić wszystkie potrzebne Ci rozwiązania ORBEA 
pod adresem: 

www.orbea.com/distribuidores 
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DANE ROWERU ORBEA 
Model i rozmiar     ....................................................... 

                                 ....................................................... 

Numer seryjny       ........................................................ 

Data sprzedaży      ........................................................ 

Numer paragonu / fakury  ........................................... 

 

SPRZEDAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE UŻYTKOWNIKA  
Imię            .................................................................... 

Nazwisko   .................................................................... 

Adres*       .................................................................... 
                    .................................................................... 

Telefon*     ................................................................... 

E-mail*       .................................................................... 

* Dane kontaktowe Użytkownika podawane w 

formularzu są dobrowolne. 

 

Zapoznałem się z Instrukcją Obsługi oraz akceptuję 
powyższe warunki gwarancji roweru Orbea 
 

...................................................................................... 
data, podpis  

 

 

Pieczątka: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

www.orbea.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dystrybutor: 

Polsport  
www.pol-sport.com 

biuro@pol-sport.com 

 

Sprzedawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbea.com/
http://www.pol-sport.com/
mailto:biuro@pol-sport.com

