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A. Hlavní přehled jednotlivých součástí kola /DB-01/ 

 
     ※ Rozdílnost jednotlivých částí je založena na skutečném modelu 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Postup složení kola 
1.  Příprava na složení 

 
 

Uživatel stojí po levé straně kola 

  2. Demontáž sedlové části 

 

 
Uvolněte objímku sedlovky a stlačte sedlovku 
na doraz,  utáhněte objímku sedlovky. 

 Složení pedálu 
 

 

 
 
Pedál výtáhněte ven a poté jej můžete složit 

4. Složení  

 

 
 

 

 

 



5. Složení představce řídítek 

 

 

 
 
Stiskněte zlatě zbarvené měděné tlačítko a 
odtáhněte pantovou páčku ven, poté může 
být  nosná tyč řídítek složena. 

6.  Zajištění řídítkové tyče pomocí rámu 

 
Použijte fixační proužek pro zajištění kol a 
představce. 
7. Konečné složení 

 

 

 
8. Pokud je tento model složen s koly těsně 
vedle sebe, a rám je zajištěn. Můžete 
se složeným kolem manipulovat pomocí kol.       
 
 
 



 
Popis:  
1. Skládací kolo je patentovaný designový produkt. Neotevírejte pantovou páčku bez 
stisknutí tlačítka ze zlaté mědi. Pokud se tak stane, bude bezpečnostní struktura kola 
zničena. Prvně musíte stisknout tlačítko ze zlaté měďi, poté otevřete skládací pantovou 
páčku.  
2. Funkcí patentovaného skládacího systému kola je, aby mohl uživatel složit a rozložit kolo 
v co nejrychlejším čase a současné je to metoda úspory práce. Během výroby je produkt 
uzpůsoben co nejvyšší kvalitě a funkčnosti. V případě, že je skládací pantová páčka příliš 
přitažená nebo naopak uvolněná, po určité době používání kola, může uživatel nastavit 
odpovídající těsnost na pojistné matici spojovacího článku pantové páčky.  
3. Podrobné aplikace naleznete v části " Aplikace patentované svírací skládací destičky".                    
 

4.  Aplikace patentované svírací skládací destičky 

Tento skládací systém je navržen jako teorie vazby- kolo lze složit a rozložit co nejvíce 
bezpečným způsobem a při velké úspoře práce. 
Aplikace skládacího systému: (obr.1 a obr.2) 

 
                     obr.1                    obr.2        obr.3 
 

Nastavení aplikace: (obr. 3) 
Po otevření skládacího systému, najděte obousměrný šestistranný nastavitelný šroub a 
zamykací maticí. Nejprve povolte zamykací matici a nastavte obousměrný šestihranný 
nastavitelný šroub. Po nastavení zamkněte zamykací matici. 

★ Poznámka: Každé nastavení – otočte o 1/4 kruhu. 

Zkouška před jízdou: 
Před jízdou se ujistěte, že tlačítko ze zlaté měďi automaticky vyskočí a jemně zatáhněte za 
pantovou páčku, aby jste se ujistily že je uzamčená. 
Upozornění: 
Neotvírejte pantovou páčku bez stisknutí tlačítka ze zlaté mědi. Pokud se tak stane, bude 
bezpečnostní struktura zničena. Prvně musíte stisknout tlačítko ze zlaté měďi, poté otevřete 
skládací pantovou páčku. 
 

 
5. Aplikace a nastavení každé části před jízdou 

• Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (obr 1, obr 2) 
Plášt´kola pevně stiskněte z vrchní strany, aby jste zjistili, jestli je tlak dostačující. 
Pokud není dostačující, nebo jsou pláště naopak přehuštěny-na kole prosím 
nejezděte, mohlo by dojít k poškození pláště, ráfku a duše kola. Během horkého 
počasí, redukujte množství vzduchu v pláštích. Při správném nahuštění by se pláště 
kola měly dotýkat země v délce kolem 5-10cm. Během nafukování plášt´ů kola berte v 
úvahu doporučenou hodnotu tlaku v pláštích, uvedených přímo na plášti. 



  
                             obr. 1                                                       obr.2 

 
2. Testování funkčnosti brzd 
(1). Vyzkoušejte, jestli je brzdové lanko pevně uloženo, nebo není. (obr 3) 
(2). Vzdálenost brzdových špalků od ráfku: brzdové špalky B+C by měly být vzdáleny od 
ráfku celkem 2mm. Pokud jsou brzdové špalky v jiné vzdálenosti od ráfku,  měl by být každý 
nastaven pomocí nastavovacího šroubu do požadované vzdálenosti 1mm od ráfku. (obr 4)  
(3). Nastavením šroubu na místo “D” bude páčka brzdy přizpůsobena tak, aby byla 
stisknutelná dlaní jakýmkoliv uživatelem (obr 5).  
(4). Zatímco stlačujete páčku brzdy, vzdálenost by měla být poloviční od polohy, kdy 
brzdovou páčku nemačkáte. Jinak, by měla být nastavena vzdálenost mezi brzdovou 
destičkou a ráfkem, “E” je nastavovací šroubek. (obr 6)  
 
 

                                  obr.3                                                                         obr.4 
 
 

obr.5 obr.6  
 



 
 
3. Zkontrolujte, jestli je skládací představec spojen s vidlicí. 
 (1).Otestujte, jestli je šroub na spodní části skládacího systému utažený a vidlice je uvolněná 
nebo není. Zatímco je šroub pevně utahován, s představcem můžete hladce pohybovat. (obr 
7) 
 (2).Šroub na spodní straně skládacího systému musí být pevně utažen (točivý moment při 
utahování by měl mít hodnotu nad 250kg-cm) aby jste se vyhnuli rotaci vidlice a uložení 
skládací řídítkové tyče. (obr 8) 
 

 
                              obr.7                                                                 obr.8 
 
3. Kontrola trnového šroubu na předním a zadním náboji /zda-li je nebo není 
uvolněný/.  
1. Pokud se během jízdy na kole přední kolo třepe, znamená to, že je trnový šroub na náboji 
uvolněný. Šroub nastavte podle tabulky s parametry točivého momentu.   

2. Pokud je náboj rychlouvolňovacího typu, postup pro 
jeho uvolnění je jako v případě A - to znamená pozici “Odemknout”. Chcete-li otočit páčku a 
uzamknout zpět jako v pozici "B" – to znamená "Zamknout". Jestliže je náboj stále příliš 

volný, zopakujte akci znovu, blokovací točivý moment se pohybuje okolo 9 kg / fcm. 



 
                                obr. 9 
 
 

         obr. 10 
 
 
4. Kontrola závitů šroubů na trnu pedálu (obr 10)  
Šnekové závity na trnu levého a pravého pedálu jsou různé. Na trnech pedálů jsou značky L 
a R- "L" pro levý pedál určený pro levou nohu, ujistěte se, že je pedál pevně uzamčen. Před 
pevným zamčením, pedál prosím zamkněte zkusmo, aby se zabránilo poškození závitu 
šroubu. 
5. Kontrola napnutí řetězu    
Řetěz ručně vytáhněte, je běžné, že je zde těsnost 1-2cm. Pokud těsnost překročí normu, 
zadní kolo bude uvolněné. Za těchto podmínek, uzamčete šroub a upravte zadní kolo tak, 
aby řetěz dosáhnul normální těsnosti. 
6. Použití a nastavení přesmykače   
Duchem spídru je rychlostní systém, hlavní části jsou přehazovačka, přední a zadní 
přesmykač, volnoběžkové a řetězové kolo, je velmi důležité používat a udržovat tyto součásti 
kola správně. 
(1) Upozornění na změnu rychlosti:  
a. Vzdálenost mezi předním přesmykačem a řetězovým kolem by měla být 1-3 mm, přední 
přesmykač by měl být rovnoběžný se zuby řetězového kola. (obr.11) 
b. Při jízdě, přepínejte páčku přehazovačky a jemně dupněte na pedál, aby řetěz s 
volnoběžkou spolupracovali přirozeně. Pokud je nainstalováno jakékoli detekční spojení, 
cyklista přepne pouze páčku přehazovačky, ale nebude dupat na pedál.  
c. Nepřepínejte páčku přehazovačky, pokud kolo stojí.  
d. Při přepínání páčky přehazovačky nešlapejte s pedály vzad, aby nedošlo k poškození 
přehazovačky nebo aby nespadl řetěz.  
e. Když je řetěz na nejmenším předním převodu spolu se dvěma nejmenšími kolečky 
volnoběžky, řetěz může způsobovat hluk na řetězovém kole nebo na předním přesmykači. 
Aby se zabránilo této situaci, řetěz by měl být převeden na větší kolo volnoběžky. 
(2) Aplikace úpravy přesmykače: 
Před nastavením systému přehazovačky, lehce povytáhněte lanko přehazovačky, a ujistěte 
se, že lanko se dotýká jeho uložení. Pokud řetěz není možné přepnout na nejmenší nebo na 



dva přední převody nebo zadní převody, což může způsobit padání řetězu, správně nastavte 
seřizovací šroub páčky předního (zadního) přesmykače. Když řetěz nemůže být převeden na 
největší kolečko nebo na dva přední (zadní) převody - pro nastavení seřizovacího šroubu 
předního (zadního) přesmykače nahlédněte na (obr 12/13/14). 
(3) Během jízdy, je třeba se vyhnout dvěma situacím - 1. Největší ozubené kolo řetězového 
kola odpovídá největšímu rychlostnímu stupni volnoběžky. 2. Nejmenší ozubené kolo 
řetězového kola odpovídá nejmenšímu rychlostnímu stupni volnoběžky. Když kolo zastavuje, 
nejlepší nastavení je nejmenší ozubené kolo řetězového kola spolu s nejmenším rychlostním 
stupni volnoběžky, aby se odlehčila pružinová zátěž přehazovačky.            

obr.11                                  

obr.12  
obr.13 
 
 

6. Tipy pro bezpečnou jízdu 
 
1.Úprava nastavení sedla – horní část těla se opírá dopředu a lokty jsou mírně ohnuty. 
A. Pro nastavení výšky sedla, cyklista sedí na sedle a jeho chodidla se musí dotýkat země.  
Bezpečnostní čára by měla sahat k středové tyči rámu.(obr.1) 
B. Pro nastavení polohy pedálu-položte chodidlo do horní polohy v úhlu 45°, čím máte nohu 
pohodlněji umístěnou na pedálu, tím lépe. (obr.3) 



C. Sedlovku nastavte do požadované polohy, nicméně nepřesahujte bezpečnostní linii a 
ujistěte se, že je páčka rychlého složení kola pevně utažena (obr.4) 

obr.1       obr.2  
                                                            

obr.3      obr.4      
                                                                                                                               
2. Informace o brzdovém systému kola 
Nezbytné poučení o brzdách:    
Vždy nejprve brzdíme zadní brzdou a poté přední brzdou. Pokud je dostatečná brzdá 
vzdálenost, kolo může být bezpečně zastaveno. V případě hrozby prudkého brzdění může 
být cyklista vymrštěn z kola. Aby jste se vyhnuli takovému typu zastavení kola, vám 
doporučujeme brzdit kolo přerušovaně a zadní část těla zvednout a tlačit ji směrem dozadu, 
obzvlášte za deštivých dnů a na kamenité cestě. 
Bezpečná jízda z kopce: 
Nejnebezpečnější jízda na kole je jízda z kopce. Pro bezpečnou jízdu z kopce vždy lehce 
stiskněte přední i zadní brzdu a zadní část těla zvedněte a tlačte ji směrem dozadu, na 
pedálech by jste měli stát tak, aby byly paralelně zarovnány. Dále by jste mezi stehny měli 
stisknout sedlo, aby se zamezilo nárazům kola a případnému sklouznutí chodidel z pedálů 
při jízdě po nerovném terénu.      
 

 7. Točivý moment každého šroubu kola 
Během údržby nebo opravy kola je potřeba zamknout šroub. Zamkněte prosím šroub podle 
níže uvedené tabulky, aby jste se vyhnuli poškození jednotlivých částí kola 
 
 
 
 
 
 
 
    



Každý šroub a matice 
Metrický 
systém 

(1)Trnový šroub předního náboje 200kg.cm 
(2)Trnový šroub zadního náboje 300kg.cm 
(3) Trnový šroub pedálu 350kg.cm 
(4) Upevňovací šroub řídítkové tyče 130kg.cm 
(4) Upevňovací šroub představce 250kg.cm 
(6) Šroub v sedlové objímce 250kg.cm 
(7)Matice v sedlové objímce 185kg.cm 
(8) Středová matice brzdy 80kg.cm 
(9) Pevná kliková matice  350kg.cm 
(10)Pevný šroub zadní odrazky 15kg.cm       

8. Údržba každé části kola   
 
Je běžné, že se jednotlivé části  kola uvolní nebo odřou po určité době, kdy je kolo 
používáno. Z tohoto pohledu je nezbytné zkontrolovat a provést údržbu každé části kola, aby 
nedošlo k nehodě v důsledku uvolněné nebo zničené části kola. Pravidelnou údržbou kola se 
také prodlužuje jeho životnost.  
Hlavní udržba kola spočívá v: 

1. Mazání：Přední/zadní náboj, brzdový systém, hlavní soustava ložisek-k mazání použijte 

olej na kola. 
    Citlivější části kola: řetěz-použijte olej na kola. 

2. Pevně utáhněte：představec, sedlovka a pláště by měli být dobře zajištěny. 

3. Kontrola：Čtvrtletně proved´te kontrolu brzdy, pláště a řídítkové tyče. 

4. Výměna：Pokud jsou části kola silně odřeny nebo zničeny, měly by být včas vyměněny. 

(Všechny  originální části  kola prošly náročným testováním, tudíž pokud potřebujete nějakou 
část vyměnit, nahrad´te ji pouze originální částí z výroby).                          
 
 
 
 

Seznam pro kontrolu 
2 

měsíce 
Půl roku 1 rok 1, 5 roku 2 roky 

1. Otočná část řídítkové tyče je 
    uvolněná nebo zničená. 

PU KN KN KN KN 

2. Středový trn pedálu je uvolněný 
    nebo zničený. 

PU KN KN KN KN 

3. Vnější plášt´ je/není řádně  
    nafouknutý, nebo je/není zničený. 

 K O K O 

4. Kulový držák na předním i zadním 
    náboji je/není poškozený 

PU KN KN KN KN 

5.Řetěz je/není uvolněný  U K K K 

6. Brzdový špalík je/není funkční  O O O O 

7. Řetězové kolo nebo klika je/není 
    funkční 

 K K K K 



 8. Pedál je pevně uzamčen nebo 
     je/není zničený. 

 K K K K 

 9. Ráfek je/není pružný   K K K K 

10. Špice je/není uvolněná  K K K K 

11. Brzdy jsou/nejsou funkční  K K K K 

12. Postavení brzdové páčky je/není 
      dobré 

 U U U U 

13. Blatník změnil svůj tvar nebo 
      je/není poškozen 

 K K K K 

14. Odrazka je zničená nebo 
špinavá 

 K K K K 

15. Zvonek je/není hlasitý   K K K K 

16. Rám a vidlice mají/nemají 
správný 
      tvar 

 K K K K 

17. Nosič je uvolněý nebo zničený  K K K K 

18. Výška představce a sedadla jsou  
      vyhovující 

     

(1) Výška sedla je správně 
nastavena 

 U U U U 

(2)Výška nastavení představce je 
      správná 

 U U U U 

(3)Úhel náklonu řídítkové tyče je 
     správný 

 U U U U 

Během kontroly kola je potřeba provést nezbytné opravy, čistění a výměnu vadných částí 
U:úprava O:oprava K:kontrola N:naolejování PU:pevně utáhnout 

 
Konkrétní požadavky na údržbu:  
Pozor: Poškozenou část pošlete na výměnu svému prodejci. Nepoužívejte náhradní část od 
jiného výrobce, aby nedošlo k poškození kola. 
 

Údržba ložiskových částí kola 
Části hlavové trubky, přední a zadní náboj, atd.-  můžeme vás ujistit, že když kolo opouští 
továrnu, jeho otočné ložiskové části byly uzpůsobeny k co nejlepší funkčnosti. Po měsíčním 
používání kola zkontrolujte každou část kola – jestli není uvolněná, poškozená, atd. Pokud je  
část uvolněná, s její výměnou se obrat´te na autorizovaného prodejce.  
Systém ložisek (obr.1,2) 
Během jízdy, bude mít systém ložisek kola tendenci k uvolňování. Proto prosím pevně 
utáhněte levou část systému. Pokud se ložiskový systém skládá z jedné části, levou stranu 
pevně utáhněte. 
 
 



Části hlavové trubky (obr.3) 
Pokud se během brzdění hlavová trubka chvěje, příčinou může být uvolněná část hlavové 
trubky. Pevně prosím uzamkněte kulovou pojistku č.3, zajistěte ji a poté pevně uzamkněte 
kulovou pojistku tak, že hlavová trubka se již nechvěje.      
Přední a zadní náboj (obr.4) 
Pokud se přední nebo zadní kolo chvěje nebo pokud je zadní náboj uvolněn, pevně 
uzamkněte základnu kulového ložiska, utáhněte matici A na základně kulových ložisek B. 

   obr. 1                    obr. 2 

                                  
obr. 3                     obr.4 

Věnujte pozornost při jízdě 

1. Skládací kolo patří do skupiny městských trekových kol. Kolo však prosím nepoužívejte 
jako BMX nebo horské kolo. 
2. Před jízdou zkontrolujte brzdy a zda-li je tlak v pláštích kol v normálu, pokud je jakákoliv 
část uvolněná, pro opravu kontaktujte svého autorizovaného prodejce.  
3. Během jízdy v noci používejte pouze profesionální světla na kola. 
4. Pro dostatečnou bezpečnost mějte vždy během jízdy na hlavě helmu.  
5. Když nastavujete sedlovku na příslušnou výšku, přečtěte si část manuálu  “Tipy pro 

bezpečnou jízdu”.  
6. Objímka sedlovky a řídítkové tyče musí být pevně zajištěna, aby jste se během jízdy 
vyhnuli případnému zranění.  
7. Bezpečné uložení sedlovky musí sahat do středové tyče rámu. Dále je zakázáno, aby 
spodní část sedlovky prošla celá středovou tyčí na doraz, z důvodu vyhnutí se případnému 
zranění během jízdy na kole. 
 

9. Sériové číslo rámu 

Vezměte prosím na vědomí, že sériové číslo rámu vás opravňuje požadovat poprodejní 
servis. Můžete z něj zjistit datum výroby kola. Sériové číslo najdete na  ložiskových částech 
kola nebo na hlavové trubce. (obr č. 1,2) 



 
       obr č.1      obr č.2 
 
 

 Záznam o prodeji kola Ubike (Údržba) 

                                                       Datum nákupu:  

Výrobce 
Liwang Precision CO., LTD 

Ubike CO., LTD 
PSČ 

51051 
518125 

Adresa 

NO. 271, Lane 1st, Sec. 2, Yuanshui Rd., Yuan Lin TOWN, 
CHANGHUA, TAIWAN  
NO.152 North Nan Pu Road,Huang Pu Village,Shajing 
Street,Baoan District, Shenzhen City,Guangdong Province,China 

Tel 
+886-4-8310787 

+86-755-29889766 

Název 
modelu 

  Popis modelu   

Barva 
modelu 

  
Sériové číslo 
rámu 

  

 

Jednotný 
daňový 
kód 

 

  

Prodejce   PSČ   

Adresa   TEL   

Kupující  Číslo OP  

Kontaktní 
informace 

  

Doklad č.  
Datum 
nákupu  

 



  Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubike skládací kolo 
Certifikát 

 
 

Sériové číslo rámu: …..................................................... 

Model: ............................................................................. 

Barva: ….......................................................................... 

Datum vypracování: ….................................................... 

 

Zkontroloval: 

（razítko） 

Výsledek kontroly: 

（razítko） 

 
 
 
 
 
 
             
 



            Ubike-Inteligentní patentované složení kola jedním stisknutím 
Patentované spojení kol pomocí páčky  

Návod k obsluze 

 
1. Spojená kola-s kolem manipulujte pomocí 

řidítek 

 
2. Pokud je kolo složeno, spojovací páčka 

kol je uzamčena 

 
3. Stiskněte páčku pro odemčení 

 
4. Nebo na páčku zatlačte ze spodní strany 

 
5. Po stisknutí páčky je kolo odemčeno 

 
6. Rozložte skládací kolo 



 
7. Kolo je rozloženo, užijte si jízdu! 

 


