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B: Natural Fit Grips with Bar EndsA: Natural Fit Grips

Popis značek / symbolů v tomto návodu:
Při instalaci věnujte zvláštní pozornost následujícím symbolům.
Upozornění: Tento symbol odkazuje na důležitý krok instalace. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit váš život a vaše zdraví.
Informace: Tento symbol označuje doplňkové informace, např. na manipulaci s výrobkem.
Výše popsané možné důsledky se nebudou v pokynech opakovat pokaždé, když se objeví některý ze symbolů.

Přečtěte si pozorně tyto pokyny.
Nesprávná instalace může způsobit nehodu.
• Používejte pouze řídítka schválená výrobcem s ohledem na vnitřní upnutí a konce řídítek; tyto musí vydržet uvedenou hodnotu 
točivého momentu 4 Nm pro vnitřní upnutí rukojeti a 6 Nm pro konce tyčí a mají vnější průměr 22,2 mm.

• Gripy Natural Fit vyžadují nezakřivenou instalační plochu s konzistentním vnějším průměrem 22,2 mm na délce nejméně 150 
mm.

• Při instalaci konců řídítek Natural Fit na tenkostěnná hliníková řídítka musí být použita bezpečnostní zátka doporučená 
výrobcem řídítek.

• Nemontujte konce řídítek Natural Fit na karbonová řídítka.

• Před instalací rukojetí Natural Fit a konců řídítek Natural Fit důkladně očistěte a odmastěte oblast instalace řídítek alkoholem 
nebo podobným prostředkem.

• Hodnota točivého momentu je 4 Nm (pro rukojeti Natural Fit) a 6 Nm (pro konce tyče Natural Fit). Upínací šrouby příliš 
neutahujte! Použijte vhodné montážní nástroje (momentový klíč).

• Ujistěte se, že rukojeti Natural Fit jsou po instalaci utaženy (neměli byste s nimi otáčet).

• Po ujetí 50 km nebo po první jízdě utáhněte šrouby a následně před každou jízdou zkontrolujte pevné usazení.

• Po pádu musí být všechny součásti zkontrolovány, zda nejsou poškozené a v případě potřeby vyměněny.

• Po instalaci / zkušební jízdě:

• Pokud se rukojeti Natural Fit i přes správnou instalaci pohybují, vaše řídítka nejsou vhodná pro rukojeti Natural Fit.

• Po instalaci gripů Natural Fit: Zkontrolujte, zda jsou brzdové páčky a řadicí páky v dosahu a zda není třeba měnit polohu rukou. 
Ujistěte se, že můžete využívat všechny funkce svého kola bez omezení.

• Upravte úhel polohy v malých krocích, abyste našli nejpohodlnější polohu rukojetí Natural Fit.

• Pokud potřebujete poradit, kontaktujte svého prodejce jízdních kol.
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A.2 Drehen Sie die Auflageflächen 
       der Natural Fit Griffe so, dass 
       die Handballen vollständig auf
       liegen. Eine abgewinkelte 
       Position des Handgelenkes 
       sollte hierbei vermieden 
       werden. Die Grundstellung des 
       Flügels sollte waagerecht sein. 
       Durch Ausprobieren können Sie 
       die für Sie angenehmste 
       Position herausfinden. 

LEFT RIGHT

4 NM

OBSAH:
Gripy Natural Fit
2x gripy Natural Fit nebo gripy Natural Fit s rohy
2x rukojeti Natural Fit
2x zakončení lišt Natural Fit

Nástroje potřebné k instalaci:
• Inbusový klíč 3 mm pro rukojeti Natural Fit

• Inbusový klíč 4 mm pro zakončení lišt Natural Fit

• Momentový klíč s bity

• Alkohol a podobně pro odmašťování

• Hadřík nepouštějící vlákna

instalace

1. Uvolněte páku řazení/brzdy

2. Vyčistěte/odmastěte oblast instalace

3. Dodržujte pokyny týkající se montáže 
rukojetí/konců tyče na levé a pravé 
straně (označení uvnitř). Uvolněte 
upínací šrouby o 3-4 otáčky.

Rukojeti Natural Fit
A.1 Nasuňte rukojeti Natural Fit na 
konec řídítek až na doraz.

A.2 Uveďte kontaktní plochy 
rukojetí Natural Fit do polohy, aby 
se bříška rukou plně dotýkala. Je 
třeba se vyhnout šikmé poloze 
zápěstí. Základní poloha křídla by 
měla být vodorovná. Najděte si tu 
nejvhodnější pozici metodou 
pokusů a omylů.

A.3 Před první jízdou utáhněte 
upínací šrouby gripů Natural Fit na 
hodnotu točivého momentu 4 Nm 
pomocí momentového klíče.

A.4 Nainstalujte řadicí/brzdové páky podle pokynů výrobců.



B.2 Natural Fit Bar Ends bis zum 
       Anschlag auf den Lenker 
       aufstecken. Linke und rechte 
       Anordnung beachten 
       (Markierung innenliegend). 

B.3 Natural Fit Bar Ends ausrichten. 
       Durch Ausprobieren können Sie 
       die für Sie angenehmste 
       Position herausfinden. 

B.4 Ziehen Sie die Klemmschrauben 

B.5 Natural Fit Griffe 
       vorsichtig bis an das Natural Fit 
       Bar End schieben. Es darf kein 
       Spalt mehr zu sehen sein.

handwarmem Seifenwasser reinigen 

6 NM

Rukojeti B Natural Fit s konci tyčí 
Natural Fit:
B.1 Posuňte rukojeti Natural Fit na 
řídítkách do bodu, kde konec 
řídítek zřetelně vyčnívá.

B.2 Namontujte konce řídítek 
Natural Fit na doraz. Dodržujte 
označení (uvnitř) týkající se 
montáže na levé a pravé straně.

B.3 Zarovnejte konce lišt 
Natural Fit.
Najděte si tu nejvhodnější 
pozici metodou pokusů a 
omylů.

B.4 Před první jízdou 
utáhněte upínací šrouby 
konců lišt Natural Fit na 
hodnotu točivého 
momentu 6 Nm pomocí 
momentového klíče.

B.5 Opatrně zasuňte 
rukojeti Natural Fit, 
dokud nebudou v jedné 
rovině s konci tyče 
Natural Fit, aniž by 
ponechaly jakoukoli 
mezeru.

B.6 Postupujte podle 
výše uvedených kroků 
A.2 až A.4.

Potřebujete-li poradit, 
kontaktujte svého 
prodejce jízdních kol.

Čištění a péče:
Abyste si mohli své 
rukojeti Natural Fit užívat 
po mnoho let, měli byste 
rukojeti čistit pouze 
vlažnou mýdlovou vodou 
a následně dobře 
opláchnout.

Odpovědnost:
Veškeré záruční lhůty 
propadají v případě, že 
je věc poškozena 
pádem, změněna nebo 
používána způsobem, 
který neodpovídá návodu 
k instalaci.
Upozornění: Koncovky 
tyčí používejte pouze v 
jízdních situacích, kde 
není ohrožena 
bezpečnost. Brzdové 
páčky musí být vždy v 
dosahu (například z 
kopce, v terénu, na 
obtížném povrchu a v 
silničním provozu).


