
Detský klaksón 
 
Návod na montáž a  použitie : 
Klaksón upevníme na riadítka 
bicykla skrutkami tak. Vzhľadom na 
relatívne silný zvuk nepoužívajte 
klaksón v bezprostrednej blízkosti 
ucha. 
Klaksón je určený na použitie na 
detských bicykloch. 
Ošetrovanie :  
Detský klaksón čistite len ručne 
handričkou a mydlovou vodou do 
40°C a opláchnite vodou. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Zvonček 
 
Návod na montáž a  použitie : 
Zvonček upevníme na riadítka 
bicykla skrutkami tak, aby bol v čo 
najkratšej vzdialenosti od ruky 
jazdca. 
Zvonček je určený na výstražné 
zvonenie – upozornenie ostatných 
účastníkov cestnej premávky. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Pomocné kolieska 
Návod na použitie : 
Pomocné kolieska upevníme 
dôkladne na osku zadného náboja 
maticami, ktorými sa upevňuje 
zadné koleso na rám bicykla. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedále 
Návod na použitie : 
Pedále sú označené na oske ( R - 
pravý pedál, L - ľavý pedál ). Pedále 
naskrutkujeme do otvorov v kľukách 
a pevne dotiahneme. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Stupačky BMX 
Návod na použitie : 
Stupačky namontujeme na osku 
náboja kolesa (predného, či 
zadného). Stupačka sa naskrutkuje 
na voľnú časť osky kolesa, ktorá 
vznikne po odstránení pôvodnej 
matice na uchytenie kolesa. 
Stupačka tak nahradí pôvodnú 
maticu na upevnenie kolesa. 
Stupačku poriadne utiahneme. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Zámok 
 
Návod na použitie : 
Zámok slúži na zabezpečenie bi-
cykla. Zámok umiestnite tak, aby 
bolo zabezpečenie dostatočné a u-
miestnenie zámku znemožňovalo 
manipuláciu, prípadne použitie bicy-
kla. Po umiestnení spojte koncové 
časti a zámok uzamknite. 
Na premazanie zámku používajte 
ľahké mazacie oleje. 
 
Dodávateľ : SLOGER s.r.o., Levice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzdové čeľuste V-Brake 
Návod na použitie : 
Brzdové čeľuste nasadíme na 
držiak, ktorý je na prednej, alebo 
zadnej vidlici bicykla. Po nasunutí 
na držiak utiahneme poistnú skrutku 
na rámovom držiaku. Čeľuste nas-
tavime tak, aby sa pri stave bez 
stlačenej brzdovej páčky brzdové 
gumičky nedotýkali ráfika kolesa 
a ich vzdialenosť od ráfika bola      
1-2mm. Brzdové gumičky sa nesmú 
dotýkať plášťa kolesa. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Brzdové gumičky 
Návod na použitie : 
Gumičky pripevnite maticami do 
otvorov bŕzd tak, aby sa pri brzdení 
dotýkali celou plochou ráfika 
a nedotýkali sa plášťa.  
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Brzdové páčky 
Návod na použitie : 
Brzdové páčky namontujeme na 
príslušnú stranu riadítok. Po nasa-
dení na riadítka utiahneme poistnú 
skrutku tak, aby sa brzdová páčka 
na riadítkach nehýbala a bola vo 
vhodnom sklone vzhľadom na ruku 
jazdca. Lanká navlečieme do 
bowdenov a voľné konce prichytíme 
na brzdy. 
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 
 
Lanko 
Návod na použitie : 
Lanko pred jeho montážou odpo-
rúčame premazať, aby bol za-
bezpečený jeho hladký chod v bow-
dene. Opatrne ho nasunieme do 
bowdenu a pri upevnovani jeho 
koncov dbajte na dodržiavanie ná-
vodu na montáž súčiastky, na ktorú 
lanko upevňujete. Dôležité je vybrať 
si lanko správnej dĺžky..  
 
Dovozca : SLOGER s.r.o.  Levice 
 
 


