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WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu nowego wspornika siodła GIANT CONTACT SWITCH. Ten produkt jest przeznaczony do
bardziej efektywnego wspomagania jazdy w trudnym terenie i ogólnego ułatwiania jazdy. Przy prawidłowym
używaniu, ten produkt może służyć przez wiele lat.
Środki ostrożności
Przed instalacją i użyciem wspornika siodła należy uważnie przeczytać instrukcje. Niezastosowanie się do
instrukcji, może spowodować obrażenia lub śmierć.

1.

Regulacja pozycji wysokości siodła podczas jazdy, może spowodować utratę kontroli.

2.

Nigdy nie należy jeździć ze zmodyfikowanym lub nadmiernie zużytym wspornikiem siodła Contact Switch.
Nie należy modyfikować wspornika siodła Contact Switch; jakiekolwiek modyfikacje spowodują utratę
gwarancji i mogą spowodować niewidoczne uszkodzenie wspornika siodła i/lub jego nieprawidłowe
działanie.

3.

Zbyt luźne, nadmiernie dokręcone, uszkodzone lub zużyte części, mogą spowodować nieoczekiwane,
nieprawidłowe działanie. Należy okresowo sprawdzać wspornik siodła pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
Jeśli na wsporniku siodła lub na innych jego częściach pojawią się jakiekolwiek oznaki zużycia, pęknięcia
lub wgniecenia należy natychmiast zaprzestać używania wspornika siodła i przekazać go do
autoryzowanego sprzedawcy produktów GIANT w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany części.

4.

Przed jazdą rowerem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby we wsporniku siodła Contact Switch zostały
prawidłowo dokręcone z zastosowaniem zalecanych ustawień momentu obrotowego.

5.

Zbyt mocne dokręcenie zacisku wspornika siodła, spowoduje pogorszenie działania regulacji wysokości
wspornika siodła; należy odszukać zalecany moment obrotowy dokręcania wygrawerowany na zacisku
wspornika siodła lub określony w podręczniku użytkownika roweru.



WYKAZ CZĘŚCI

Uchwyt
jarzma

Manetka zdalnego sterowania

Górna goleń
wspornika

Nakrętka
dociskowa z
uszczelką
kurzową

Tuleja
regulacyjna

Rura dolna
wspornika
siodła
Pancerz linki

Mechanizm
spustowy
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Jarzmo:
Nr

1

Opis
Śruba jarzma: klucz imbusowy M6 mm,
Maks. moment obrotowy dokręcania: 8.0 Nm | 70 funtów-cal | 80 kgf-cm

2

Podkładka

3

Zewnętrzna część jarzma - Dół (prowadnica tylko 7/9 mm)

4

Zewnętrzna część jarzma - Góra (prowadnica tylko 7/9 mm)

5

Nakrętka zacisku (M6)

Kartridż wspornika siodła Contact Switch

Spust

Głowica montażowa

SPECYFIKACJE



Wspornik siodła Contact Switch umożliwia poprowadzenie linki wewnątrz ramy. Prowadzenie linki wewnątrz
ramy wymaga umieszczenia wyzwalacza kartridża na dole słupka.
- Specyfikacje

 Średnica rury siodła: 30,9 mm
 Minimalna długość wsunięcia: 80 mm
 Długość wspornika siodła:
–

440mm / skok kartridża 150mm

–

395mm / skok kartridża 125 mm

–

345mm / skok kartridża 100 mm

- Narzędzia

 Klucz imbusowy:
2/3/5 mm
 Obcinak do linki
 Klucz dynamometryczny

3

Procedura instalacji


1.

Przed instalacją należy zdemontować z roweru istniejący wspornik siodła i siodło.

2.

Linkę zdalnego sterowania zaczep do mechnizmu spustowego.

adapter

1

linka

2
3.

Rurę wspornika siodła należy włożyć na głębokość minimum 80mm, a następnie dokręcić zacisk wspornika
siodła, zgodnie z zaleceniami producenta roweru.

4.

Pancerz linki zdalnego sterowania i linkę zdalnego sterowania poprowadź zgodnie z instrukcją prowadzenia
linki roweru/producenta ramy.
PRZESTROGA:

Przed poprowadzeniem linki wewnątrz ramy, może być konieczne zdjęcie korby, koła łańcuchowego i części środka
suportu. Demontaż i ponowny montaż tych części to zadanie skomplikowane. W celu uzyskania pomocy
sugerujemy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą GIANT.
5.

Zainstaluj fajkę z regulacją napięcia oraz manetkę zdalnego sterowania.
5-1

5-2

Manetkę zdalnego sterowania dokręć kluczem imbusowym 3 mm.Zalecany moment obrotowy
dokręcania: 1,6 Nm | 14 funtów-cal | 16 kgf-cm

5-2 Prowadzenie linki
Przeprowadź linkę przez metalową fajkę, aż do ciasnego zamocowania pancerza linki.

5-3

Naciągnij linkę i upewnij się, że prawidłowo zamontowano wspornik siodła, pancerz linki, tuleję oporową
i manetkę zdalnego sterowania.

5-4

Wyreguluj linkę, aby pancerz linki, metalowa fajka i moduł zdalnego sterowania były połączone bez luzów.
Dokręć śrubę kluczem imbusowym 2 mm. Zalecany moment obrotowy: 1,2 Nm | 10 funtów-cal | 12kgfcm

5-5

Utnij nadmiar linki.

5-4

PRZESTROGA: Do linki zdalnego sterowania należy zamontować
końcówkę linki, aby zapobiec pozostawianiu ostrego zakończenia lub
zapobiec rozplataniu linki.
6.

Montaż siodła na wsporniku siodła.
6-1

6-2

Poluzuj śruby jarzma. Umieść pręty siodła pomiędzy dolną i
górną częścią jarzma. Wyreguluj ustawienie siodła przód-tył i
dokręcaj śruby stopniowo ustalając odpowiedni kąt siodła aż
do osiągnięcia odpowiedniego momentu obrotowego
podanego w tabeli.

1,2 Nm (M2)

Usiądź na siodełku i wyreguluj wysokość siodła, aby upewnić się co do prawidłowego działania przed
jazdą.
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OSTRZEŻENIE: Nie należy zaczynać jazdy, jeśli funkcja regulacji wysokości wspornika siodła nie działa
prawidłowo.



DZIAŁANIE WSPORNIKA SIODŁA
OSTRZEŻENIE: Regulacja wysokości wspornika siodła podczas jazdy może spowodować utratę kontroli.



Aby obniżyć wysokość siodła: Naciśnij dźwignię zdalnego sterowania i naciśnij siodło, aby uzyskać



Aby podwyższyć wysokość siodła: zdejmij obciążenie z siodła i naciśnij dźwignię zdalnego sterowania, aż do

wymaganą wysokość i zwolnij dźwignię.
uzyskania wymaganej wysokości. Zwolnij dźwignię.



OGRANICZONA GWARANCJA GIANT

GIANT udziela gwarancji na serię produktów Contact i Connect przez okres 2 lat od daty zakupu tylko dla pierwszego nabywcy.
WYMAGANY MONTAŻ PO ZAKUPIENIU
Ta gwarancja ma zastosowanie do produktu wyłącznie po zakupieniu nowego produktu od autoryzowanego dostawcy GIANT i
montażu przez sprzedawcę przy zakupie.
OGRANICZONE ZADOŚĆUCZYNIENIE
Jeśli nie zostanie to określone inaczej, jedyne zadośćuczynienie na podstawie wymienionej powyżej gwarancji lub dowolnej
dorozumianej gwarancji, jest ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej wartości, według
wyłącznej decyzji GIANT. Ta obowiązująca od daty zakupu gwarancja, stosuje się tylko do oryginalnego właściciela i nie można jej
przenosić. W żadnym wypadku GIANT nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włącznie, ale
nie tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniami własności lub stratami ekonomicznymi, w oparciu o umowę, gwarancję,
zaniedbanie, odpowiedzialność za produkt lub wszelkie inne teorie.
WYŁĄCZENIA
Wymieniona powyżej gwarancja lub wszelkie gwarancje dorozumiane, nie obejmują:

–

Normalnego zużycia części, w sytuacjach, gdy nie wystąpiły wady montażu lub wady materiałowe.

–

Produktów serwisowanych poza autoryzowanym dostawcą GIANT.

–

Modyfikacji produktu w stosunku do jego stanu oryginalnego.

–

Używania tego produktu do niewłaściwych celów, współzawodnictwa i/lub działań komercyjnych lub do celów innych niż te, do
których ten produkt został przeznaczony.

–

Uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do podręcznika użytkownika.

–

Powłok malarskich, wykończenia i uszkodzenia naklejek, spowodowanego braniem udziału w zawodach, skokach, jeździe typu
downhill i/lub treningu do takich aktywności lub zdarzeń lub będących wynikiem narażania produktu lub używania produktu w
trudnych warunkach pogodowych.

–

Opłat za prace związane z wymianą części.

Poza sytuacjami określonymi przez tą gwarancję i objętymi dodatkowymi gwarancjami, GIANT i pracownicy oraz przedstawiciele tej
firmy, nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody (włącznie z przypadkowymi i wynikowymi stratami lub szkodami,
spowodowanymi zaniedbaniem lub brakiem zapłaty) powstałe w wyniku użytkowania lub dotyczące dowolnego produktu GIANT.
GIANT nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Wszelkie dorozumiane gwarancje, włącznie z
gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania wymienionych
powyżej wyrażonych gwarancji.
Wszelkie roszczenia w ramach tej gwarancji należy zgłaszać do autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora produktów GIANT.
Przed rozpoczęciem rozpatrywania roszczenia należy dostarczyć rachunek lub inny dowód nabycia z datą zakupienia. Roszczenia
złożone poza krajem nabycia, mogą podlegać opłatom i dodatkowym ograniczeniom. Czas trwania i szczegóły gwarancji zależą od
lokalnych regulacji prawnych. Ta gwarancja zapewnia określone prawa, a użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które
zależą od lokalnych

regulacji

prawnych.

GWARANCJA TA NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.
PUNKTY SERWISOWE
Aby odnaleźć sprzedawcę GIANT w twojej okolicy, odwiedź: www.giant-bicycles.com/pl
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