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ЛЕГЕНДА

        В настоящото ръководство са използвани два символа, които индикират 
текстове с особена важност, свързани с безопасността на велосипедиста:

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе 
до сериозни наранявания или смърт!

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе 
до сериозни наранявания!
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1. ПРИВЕЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ВИД

        Ако не сте уверени в спазването на тези инструкции, не се колебайте да 
се свържете с нас за допълнителна информация или техническа помощ. Повече 
информация ще намерите в раздела „За повече информация/контакти“!
       Моля, следвайте изброените по-долу стъпки:
       1. Разопаковане на велосипеда:
        При разопаковането на опаковъчните материали пазете боята на 
велосипеда, тъй като е възможно неумишлено да я нараните. След това 
поставете колчето с кормилото на велосипеда и след като го нагласите в 
права посока затегнете шестограмния болт (6 мм), намиращ се отгоре.

Ако Вашият велосипед не съответства на показаното на илюстрацията, 
преминете направо към следващата стъпка!

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

        Проверете дали болтът на „пеперудката“ (болт А) е стегнат (болтът 
не трябва да се стяга прекалено силно защото това може да доведе до 
трудно въртене на кормилото и ускорено износване на лагерите). Поставете 
кормилото на лапата и стегнете равномерно и 2-та/4-те болта на планката. 
След това нагласете кормилото в права позиция и стегнете страничните 
болтове на лапата (B).

Ако Вашият велосипед не съответства на 
показаното на илюстрацията, преминете 
направо към следващата стъпка!

ВНИМАНИЕ - неспазване на 
тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!



        2. Монтаж на предната капла:
        Следващата стъпка е да монтирате предната капла на вилката, като 
при наличието на V-Brake или шосейна спирачка първо трябва да разхлабите 
спирачката. 
        Поставете каплата в ушите на вилката като внимавате да спазите 
посоката на въртене на гумата. Преди затягане се уверете, че оста е влязла 
докрай в ушите на вилката! След поставяне затегнете главината по един от 
следните начини:
- При наличие на гайки стегнете главината с гаечен ключ 15, като стягането 
се извършва равномерно.
- При велосипеди с проходна ос, първо поставете главината в ушите на 
вилката. След това прокарайте оста през лявото ухо на рамката, през 
главината и затегнете използвайки динометричен ключ.

- При наличие на автомат (QR - quick release) стегнете главината чрез 
притягащата гайка и лоста. Автоматът не трябва да се пренатяга и трябва 
да може да се отваря на ръка.

Закачете наново жилото на спирачката по указания начин, за да я върнете във 
функционално положение:



ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

        3. Монтаж на педалите: 
        Педалите на велосипеда са с обозначение на оста L (ляв) и R (десен). 
Педалите са с различни резби и ако не се навиват с лекота, не прилагайте сила! 
Това може да доведе до повреда на компонентите. Десният педал е с нормална 
резба и се завива по посока на часовниковата стрелка, след което се стяга. 
Левият педал е с обратна резба и се завива по посока обратна на часовниковата 
стрелка, след което също се стяга.

2. НАСТРОЙКА НА ВЕЛОСИПЕДА

        Ако не сте уверени в извършването на тези инструкции, не се колебайте 
да се свържете с нас за допълнителна информация или техническа помощ. 
Повече информация ще намерите в раздела „За повече информация/контакти“! 
        Настройката на велосипеда е от най-важните процеси. Тя ще направи 
велосипеда Ви удобен за каране.



        Моля, следвайте изброените по-долу стъпки за настройка на 
велосипед:
        1. Настройка на кормилото:
        Качете се на велосипеда и хванете кормилото. Най-вероятно при монтажа 
сте забелязали, че то има специфична извивка. Тя спомага за по-естествена 
позиция на ръцете при захващане на кормилото.

изображение 1:
захват на 
шосеен велосипед

изображение 2:
захват при 
МТБ велосипед

        Когато хванете кормилото по указания начин е необходимо да настроите 
ъгъла му така, че извивката да следва максимално линията на ръката Ви. 
Това става с разхлабването на 2-та/4-те болта, промяна на позицията на 
кормилото и последващо затягане на болтовете.
        Следващата стъпка е да настроите разстоянието на лостчетата от 
кормилото, така че да ги стигате лесно. Те не бива да са твърде далеч или 
твърде близо. Разстоянието на лостчетата се настройва по следния начин:
- Хванете кормилото само с палец и изпънете останалите пръсти на ръката. 
Ако сте настроили оптимално разстоянието, би трябвало при изпънати 
пръсти лостчето да се пада под първата става на показалеца. 

        2. Настройка на височината на седлото:
        Регулирането на височината на седлото се извършва чрез отпускане 
на скобата на колчето. Тя може да бъде с лост (QR – quick release) или болт, 
за който ще Ви е необходим шестограм. При правилно настроена височина на 
седлото би трябвало да достигате земята само с пръстите и възглавничките 
на стъпалата.



        Практическа информация 
        Височината на седлото може да варира при различните стилове на каране:
- При каране на равен терен или при изкачване седалката трябва да бъде 
вдигната така, че да осигури максимална ефективност при педалиране.
- При спускане в пресечена местност седалката трябва да бъде в по-ниска 
позиция от нормалната, за да се увеличи контрола върху велосипеда и да се 
улесни преминаването през препятствия.

ВНИМАНИЕ! СПАЗВАЙТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНАТА ГРАНИЦА!
За по-голяма сигурност седлото не бива да бъде по-високо от 
минимално допустимото ограничение, маркирано върху колчето 
(minimum insert).

        3. Настройка на скоростите:
        Настройката на скоростите се извършва чрез натягане или отпускане на 
жилото. При покупката на велосипед Вашите скорости трябва да са настроени 
от производителя. В случай, че установите, че някоя от предавките включва 
трудно или веригата изпада от зъбните колела, ние Ви съветваме да се 
обърнете към персонала в търговския обект (магазин DragZone или оторизиран 
представител на DRAG Bicycles), от където сте закупили велосипеда или да се 
свържете с нас на посочения e-mail адрес: support@dragbicycles.com
        На превключвателите (преден и заден дерайльор) има по два болта за 
кръстата отвертка. Те имат означение H (high - висока предавка) и L (low - 
ниска предавка) и би трябвало да са настроени фабрично от производителя. 
Те служат за ограничаване на хода на превключвателите при първата и 
последната скорост, като по този начин предотвратяват падането на 
веригата от венците.



ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

        4. Спирачки V-Brake/челюстни (шосейни):
        Вашите спирачки би трябвало да са настроени от производителя. За 
допълнителна настройка се придържайте към следните инструкции:
- Първо проверете контакта на калодките с шината. Те трябва да лягат 
върху спирачната повърхност с цялата си площ. В никакъв случай не трябва да 
опират във външната гума!
- За да настроите калодките първо трябва да разхлабите шестограмните 
болтове. След това наместете калодките една по една в правилната позиция и 
затегнете болтовете.
- Калодките се сменят при заличаване на каналите, които се виждат на
спирачната им повърхност.

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

        5. Дискови спирачки:
        Настройката на дисковите спирачки се свежда до наместване на апарата 
в позиция, в която накладките са успоредни на диска и не опират в него. Това 
става чрез разхлабването на двата захващащи болта. Отпуснете ги, след 
това наместете апарата и ги затегнете.
        При механичните дискови спирачки (тези с жило) може да се регулира и 
отдалечеността на накладките, като за статичната (дясната) това става с 
помощта на болта на гърба на спирачния апарат.
        За подвижната – с натягане на жилото от някоя от двете точки за реглаж.
Накладките на дисковите спирачки се сменят, когато дебелината им стане 
под 1 mm.

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

        6. Гуми: 
        Изключително важно е да следите гумите на велоиспеда да са напомпани в 
границите на препоръчаното от производителя налягане, което е указано върху 
бордовете им.



        Преди всяко каране задължително трябва да извършите внимателен оглед 
на велосипеда Ви и на екипировката, с която карате. Това е важно да се изпълни, 
за да се избегнат технически повреди в движение и да бъде успешна защитата 
Ви при падане. 
        Това включва проверка за луфтове в главините и средното движение, 
налягането в гумите, проверка на изправността на спирачките, оглед на 
рамката, вилката и другите компоненти за видими повреди (пукнатини и 
др.). Всичко това ще Ви предпази от проблеми и наранявания вследствие на 
неизправен компонент.
        Проверката на екипировката включва проверка на целостта на каската и 
другите протектори, нужни за Вашия стил на каране. Важно е протекторите 
да са здрави и да се прикрепят сигурно, за да могат да извършат предпазната 
си функция при нужда. 

Карането с меки гуми е предпоставка за лесното им пукане и повреда 
на каплата.

3. ПРЕДИ ВСЯКО КАРАНЕ

4. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО И БЕЗОПАСНО КАРАНЕ

        Всички тези знаци и инструкции ще са безполезни, ако не използвате 
защитна екипировка. 
        Носенето на каска е задължително! Препоръчва се и употребата 
на ръкавици, очила и друг тип екипировка с цел предпазване и допълнителен 
комфорт при каране за съответните стилове колоездене.



        - Направете пълна проверка на велосипеда и компонентите му преди да 
започнете да карате.
        - Винаги носете каска когато карате велосипед, така ще предпазите 
главата си от удар при падане.
        - Не скачайте с Вашия велосипед. Това може да бъде забавно, но подлага 
велосипеда и неговите компоненти на огромно и непредсказуемо натоварване. 
Колоездачите, които имат желание да скачат с велосипедите си, рискуват 
сериозни повреди по велосипеда или физически травми.
        - Карайте с ръце, поставени на кормилото.
        - Карайте по посока на движението и никога срещу него.
        - Никога не карайте, теглени от автомобил или друго моторно 
превозно средство.
        - Карайте със съобразена с условията скорост, избягвайте 
екстремните скорости.
        - Превозването на багаж може да намали видимостта, да попречи на 
управлението на велосипеда и да причини падане.
        - Спазвайте правилника за движение валиден във Вашата страна, 

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

          ЗАБЕЛЕЖКА - Различните държави изискват специфични 
предпазни средства от колоездачите. Ваше задължение е да се запознаете със 
законите на страната, в която карате и да ги спазвате, оборудвайки себе си и 
велосипеда с необходимите аксесоари (светлини, отразители, каска и т.н).
        Карането по тротоари, велоалеи и пътеки трябва да бъде съобразено 
спрямо мерките наложени в населено и извън населено място.

        Каската трябва да се носи по указания по-долу начин. Всички останали 
начини са неправилни.

ВНИМАНИЕ - неспазване на тази стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!



включително правилата касаещи светлините и звуковите сигнали.
        - Никога не карайте през нощта или в лошо време без светлини.
        - Старайте се винаги да бъдете видими за другите участници в движението 
(шофьори и мотоциклетисти). Носете светлоотразителни и светли дрехи, 
използвайте предни и задни светлини и светлоотразителни фарове.
        - Монтирайте светлоотазители на спиците на Вашия велосипед.
        - Ако карате в лоши атмосферни условия, бъдете внимателни, защото 
спирачният път се увеличава. Сцеплението на гумите намалява при каране 
върху хлъзгави настилки (лед, кал, пясък или прах). Това увеличава вероятността 
от поднасяне и падане.
        - Носете протекторни дрехи, ръкавици, очила.
        - Не носете широки дрехи, които могат да бъдат захванати от 
движещите се части на велосипеда.
        - Никога не карайте под въздействието на алкохол и/или наркотици. 
        - Никога не карайте със слушалки. Те маскират звуците от околния 
трафик и намаляват концентрацията. Техните кабели могат да се оплетат в 
движещите се части на велосипеда, което може да причини загуба на 
управление и падане.
        - Не карайте без обувки. Носете подходящи спортни обувки, покриващи 
цялото стъпало.

ДОСТЪП ДО ПЪТЯ: отговорно каране и правилник за движение с велосипед

        - Никога не смятайте, че достъпът до пътя Ви е гарантиран.
        - Поведението Ви на пътя е изключително важно, затова бъдете 
толерантни към другите участници в движението.
        - Карането върху прекалено гладки и хлъзгави настилки или такива 
покрити с лед, кал, прах или пясък създават възможност за намалено сцепление 
на гумите и опасност от поднасяне и падане.
        - Избягвайте да карате в тълпи, както и в близост до играещи малки деца, 
поради възможност от сблъскване и нараняване.
        - Избягвайте да карате в близост до басейни, дълбоки водоеми, релсови 
пътища, шахти, както и до други потенциално опасни зони. При преминаване 
в близост до релсови пътища или шахти, пресечете зоната напречно, а не 
надлъжно. Има опасност гумите да заседнат и това да доведе до тежка травма.
        - Избягвайте да карате в близост до МПС или между две МПС-та. Помнете, 
че шофьорите винаги трябва да Ви виждат.
        - Оглеждайте се и подавайте сигнал преди извършването на маневра.

КОГАТО КАРАТЕ С ДЕТЕ

        - За монтаж на детско столче ние препоръчваме да се обърнете към 
квалифициран велосипеден механик. Ако все пак желаете да монтирате 
столчето сами, но имате нужда от съвет, можете да се консултирате със 
служителите във верига магазини DragZone или оторизиран дилър на DRAG.



        - Бъдете внимателни, когато превозвате дете в столчето, защото то 
увеличава теглото в задната част на велосипеда, повдигайки центъра на 
тежестта. Това прави пазенето на равновесие и извършването на маневри по-
трудно.
        - При превозване в столче, детето задължително трябва да носи каска.
        - Движещите се части на велосипеда привличат вниманието на децата. 
Трябва да имате предвид, че ако детето постави пръст между спиците или 
веригата и зъбните колела, съществува риск от нараняване.  
        - Когато детето кара велосипед под наблюдението на възрастен, той 
трябва да бъде сигурен, че то владее това умение и спирачките на велосипеда 
функционират добре.
        - За повече информация, разгледайте ръководството за експлоатация на 
детски велосипед.

ВНИМАНИЕ - неспазване на тези стъпка може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт!

5. ПОДДРЪЖКА НА ВЕЛОСИПЕДА

        Поддръжката е изключително важна част от притежаването на велосипед. 
Тя спомага за безпроблемната работа на велосипеда. Правилната поддръжка 
може да удължи живота на велосипеда с години. 
 
        Освен проверките, които трябва да се извършват преди всяко каране, 
трябва периодично да извършвате и следните технически процедури:

        Смазване на верига
        Препоръчително е смазването на веригата да се извършва всеки месец. 
При каране в лоши атмосферни условия, процедурата може да е необходимо да се 
извършва и по-често.
        Веригата се смазва само със специално масло. Не се препоръчва 
използването на други заместители с невелосипеден характер (смазка за 
мотоциклетни вериги и др.). Смазването се извършва по следния начин: докато 
въртите педалите назад, капнете по малко смазка по цялата дължина на 
веригата и въртете докато не се разнесе. Изчакайте 20-30 минути и после 
попийте излишното масло от веригата с кърпа. Важно е да се покрие дисковата 
спирачка или спирачната повърхност на шината. При омасляване на спирачните 
дискове и накладки, потърсете помощ от квалифициран велосипеден механик!



Вижте повече информация за смазването 
на Вашия велосипед във видео съветите на 
сервизи DragZone:

        Профилактика на велосипеда
        Препоръчително е веднъж годишно да се прави пълна профилактика на 
велосипеда. Това включва гресиране на главините, средното движение, лагерите 
на чашките, както и жилата на скоростите и спирачките. Съветваме 
процедурата да бъде извършена от механик или друго компетентно лице, тъй 
като за нея са необходими специални инструменти и умения.

        Почистване
        Препоръчително е да почиствате велосипеда след всяко 
каране. За целта използвайте специална кърпа, четка и неагресивен 
препарат за почистване на велосипеди. Избягвайте миенето на 
водоструйка, тъй като високото налягане може да изкара греста 
от лагерите на велосипеда и драстично да намали живота на 
компонентите му. Вижте повече информация на посочения линк:

6. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ/КОНТАКТИ

        При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се 
свържете с нас:

За технически въпроси и поддръжка:
тел: +359 887 276 554
е-mail: support@dragbicycles.com

Търговски отдел:
тел: +359 2 812 7075

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

        Моля, прочетете внимателно гаранционните условия, описани в 
Гаранционната карта. 


