
vycvaknutí pedálu
Vycvaknutí pedálu dosáhnete otoãením paty smûrem ven. Je také moÏné vycvaknout nohu otoãením smûrem dovnitfi, ale tento
zpÛsob b˘vá zapotfiebí obvykle pouze v pfiípadû pádu. Vût‰ina jezdcÛ povaÏuje za jednodu‰‰í a bezpeãnûj‰í zpÛsob vycvaknutí
otoãením tretry smûrem ven.

pfiesah podráÏky
Nûkteré boty mají podráÏku, která je vy‰‰í neÏ je obvyklé, coÏ mÛÏe zpÛsobit komplikace pfii spojení s pedálem a ztíÏit nacvaknutí
a vycvaknutí pedálÛ mallet. V ideálním pfiípadû se podráÏka pedálu dot˘ká, ale ne pfiíli‰. S ideálním dotekem dosáhnete maximální
stability pfii nacvaknutí a vycvaknutí.

Zkuste nacvaknout tretru do pedálu, aniÏ byste si ji obuli, a podívejte se zblízka, zdali se Vám dotek mezi pedálem a podráÏkou
nezdá nadmûrn˘. Pokud pedál stlaãuje podráÏku, bude to pfiíãinou obtíÏnûj‰ího nacvaknutí a vycvaknutí. Bude tfieba pouÏít, buì
podloÏku pod kufr nebo zredukovat (zbrousit, ofiíznout) podráÏku. Rozhodnete-li se pro redukci podráÏky, doporuãujeme pouÏít
ruãní brusn˘ nástroj nebo ostr˘ nÛÏ. Dávejte pozor (pouÏijte bezpeãnostní br˘le) a najednou odstraÀte pouze malé mnoÏství
podráÏky. Následnû zkontrolujte v˘sledek a postup pfiípadnû opakujte. V tak v˘jimeãném pfiípadû, kdy budete potfiebovat umístit
dvû podloÏky na jednu botu, kontaktujte crankbrothers a my Vám je poskytneme zdarma. V pfiípadû pouÏití podloÏky odstraÀte
kufr a umístûte podloÏku texturovanou stranou smûrem k botû a opaãnou (hladkou) stranou pod kufr.

Jsou-li Va‰e tretry vybaveny hfieby, tyto mohou pfiekáÏet pfii nacvaknutí pedálu kvÛli velké platformû. ZvaÏte odstranûní hfiebÛ.

Pokud není dotek mezi pedálem a podráÏkou nadmûrn˘, podloÏku
nepouÏívejte. Va‰e bota by byla v pedálu ménû stabilní. Vût‰ina obuvi
ve spojení s pedály mallet komplikace nezpÛsobí.

RovnûÏ se pfiesvûdãte, Ïe máte kufr se dvûma krouÏky na pravé botû, protoÏe
tím zajistíte dfiívûj‰í vycvaknutí obou nohou.

Detaily o úhlu vypnutí z pedálu: JestliÏe je kufr se dvûma krouÏky na pravé botû, vycvaknou se obû tretry pfiibliÏnû pfii 15-ti stupních,
otoãí-li se Va‰e paty smûrem ven a pfiibliÏnû pfii 20-ti stupních, otoãí-li se Va‰e paty smûrem dovnitfi. Kufr bez krouÏkÛ je zrcadlov˘m
obrazem krouÏky oznaãeného kufru. Pokud je pfiehodíte, dojde k vycvaknutí treter z pedálÛ pfiibliÏnû pfii 20-ti stupních, otoãí-li
se Va‰e paty smûrem ven a okolo 15-ti stupÀÛ, otoãí-li se Va‰e paty smûrem dovnitfi. ZaãáteãníkÛm vÏdy doporuãujeme, aby
zaãali s kufrem se dvûma krouÏky na pravé botû a vyuÏili dfiívûj‰ího úhlu vypnutí z pedálu. Tuto variantu upfiednostÀuje
i mnoho zku‰en˘ch jezdcÛ.

1. Bohatû namaÏte závity v tretfie i na ‰roubcích kufrÛ. Umístûte kufr na botu
a pomocí 4 mm imbusu namontujte ‰roubky skrz kufr do kovové destiãky
v podráÏce tretry. V‰imnûte si, Ïe se kufry mohou v podráÏce pohybovat rÛzn˘mi
smûry, aby umoÏnily nalézt ideální polohu. Kufr budete pravdûpodobnû nuceni
nûkolikrát posunout, abyste dosáhli optimálního umístûní a proto jej dotahujte tak,
aby se pfii zkou‰ení nacvaknutí a vycvaknutí na botû nepootoãil, ale zároveÀ pfiíli‰
neponiãil podráÏku zoubky na spodní stranû. Pfii finálním utaÏení by mohly dûlat nerovnosti potíÏe. ·roubky dotáhnûte silou 4 aÏ
5 Nm. Pfiibaleny jsou 4 dlouhé a 4 krátké ‰rouby pro instalaci zaráÏek. PouÏijte ‰rouby takové délky, která je nejvhodnûj‰í a ujistûte
se, Ïe jsou za‰roubovány minimálnû na tfii celé otáãky závitu.

2. Zkou‰ejte trpûlivû nacvakávání a vycvakávání z pedálu, nejlépe s oporou a na místû. Nûkolikrát zatoãte pedály smûrem dozadu
a posuìte, zda máte pocit volného pohybu nohou. Vût‰inû jezdcÛ umoÏÀuje optimální pozice kufru ‰lapat do pedálÛ pohodlnû,
aniÏ by museli nohu stáãet (kroutit) proti napûtí pruÏiny. Jinak fieãeno, jsou-li kufry fiádnû umístûny, ucítíte pouze malou míru
rotaãního pohybu, aniÏ byste cítili napûtí pruÏiny. Správná pozice kufru se nachází zhruba pod osou nejvût‰ího z kloubÛ palce
a maximálnû 15 mm smûrem dozadu.

3. Pokud kufr není náleÏitû umístûn, povolte oba ‰roubky a nepatrnû kufrem pootoãte. Znovu bezpeãnû pfiitáhnûte ‰roubky
a zopakujte bod ãíslo 2.

napûtí pruÏiny
U tradiãních pedálÛ, je-li napûtí pruÏiny nízké, je jednoduché jak nacvaknout, tak i náhodnû vyklouznout z pedálu. Je-li napûtí
pruÏiny vysoké, tak sice nehrozí náhodné vyklouznutí z pedálu, ale naopak je velmi obtíÏné nacvaknout a zámûrnû vycvaknout.

Jedineãn˘ patentovan˘ design mallet eliminuje potfiebu sefiízení napûtí pruÏiny. Ideální uchycení kufru v pedálu nezávisí na napûtí
pruÏiny. Nacvaknutí a vycvaknutí se stane jednodu‰‰ím, poté co se kufry ochodí (zabûhnou).

na‰lápnutí pedálÛ
Pedály mallet poskytují takové zpÛsoby na‰lápnutí, které Ïádn˘ jin˘ pedál poskytnout nemÛÏe. U nûkter˘ch moÏností bude tfieba
vyvinout více síly k rozevfiení pedálu. Jakmile usly‰íte „klapnutí”, je pedál zacvaknut˘. Pro ovûfiení fiádného zacvaknutí lehce
zatáhnûte smûrem vzhÛru.

1. zpÛsob na‰lápnutí:

·lápnûte do pedálu smûrem dolÛ a dopfiedu.

2. zpÛsob na‰lápnutí:

·lápnûte dolÛ s kufrem za pedálem. Poté sklouznûte tretrou
dopfiedu, pedál se pfietoãí a zacvakne.

3. zpÛsob na‰lápnutí:

·lápnûte dolÛ s kufrem pfied pedálem. Poté zatáhnûte
smûrem vzad, pedál se pfietoãí a zacvakne. Obvykle je
nejjednodu‰‰í zacvaknout pedál v prÛbûhu dolní úvratû pfii
‰lapání. Úderem nohy na pedál, kter˘ je v pohybu smûrem
dolÛ, se pedál otoãí a zacvakne.

Tyto techniky vyÏadují urãit˘ nácvik. PoloÏte jednu nohu
na rovnou plochu a zkou‰ejte nacvaknutí a vycvaknutí u obou
pedálÛ. PfiestoÏe máte s ná‰lapn˘mi pedály zku‰enosti,
v‰echny typy ná‰lapn˘ch pedálÛ vyÏadují urãit˘ nácvik, abyste
si na nû zvykli. Jet na nov˘ch ná‰lapn˘ch pedálech, aniÏ byste
si je pfiedem vyzkou‰eli, je nebezpeãné.

charakteristika
Pedály mallet jsou první dvoustranné pedály na svûtû se ãtyfistrann˘m upínacím mechanismem. Jejich
design Vám umoÏÀuje nacvaknout v rÛzn˘ch smûrech, coÏ u jin˘ch pedálÛ není moÏné. Navíc, jsou
pedály mallet velmi lehké a extrémnû odolné vÛãi nánosÛm bahna. Mallet mají stranovou vÛli 6 stupÀÛ
a úhel uvolnûní z pedálu 15 nebo 20 stupÀÛ dle nastavení zaráÏek (kufrÛ). Jsou snadno servisovatelné
a díky jednoduché konstrukci mají také dlouhou Ïivotnost.

montáÏ pedálu
Pfii montáÏi pedálÛ mallet pouÏijte imbus velikosti 6 mm. V‰imnûte si, Ïe prav˘ pedál má bûÏn˘ pravotoãiv˘ závit a lev˘ pedál má
levotoãiv˘ závit. Pro snaz‰í rozpoznání má lev˘ pedál na platformû malé „L”, zatímco prav˘ pedál má na platformû malé „R”.

NamaÏte závity a poté utáhnûte pedály momentov˘m klíãem utahovacím momentem 34 aÏ 41 Nm.

instalace a sefiízení zaráÏek (kufrÛ)
Kufry mallet jsou kompatibilní se v‰emi bûÏn˘mi SPD® tretrami. Nemají pfiední a zadní stranu,
ale k dispozici je lev˘ a prav˘ kufr. V závislosti na umístûní kufrÛ, se mûní úhel vypnutí pedálu.

Kufr se dvûma krouÏky na pravé botû znamená men‰í, 15-ti stupÀov˘ úhel vypnutí na obou
nohách.

Kufr se dvûma krouÏky na levé botû znamená vût‰í, 20-ti stupÀov˘ úhel vypnutí na obou
nohách.
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kufr se dvûma krouÏky kufr bez krouÏkÛ

úhel volnosti 6°
úhel vypnutí 15°

úhel vypnutí 20°

zde zkontrolujte, zda
podráÏka nepfiesahuje

podloÏka

Máte problémy nebo dotazy?
telefon: 241 771 181-2, fax: 244 401 575
e-mail: info@progresscycle.cz, internet: www.progresscycle.cz

pedál se otoãí
a zacvakne

pedál se otoãí
a zacvakne



zpûtná montáÏ

1. namontujte zapouzdfiené kuliãkové loÏisko
Vtlaãte nové zapouzdfiené kuliãkové loÏisko do tûla pedálu.

2. namontujte kluzné pouzdro
Namontujte nové kluzné pouzdro do tûla pedálu. Ujistûte se, Ïe je zcela zatlaãené dovnitfi.

3. namontujte tûsnûní
Namontujte vnitfiní tûsnûní do tûla pedálu tak, aby mal˘ pryÏov˘ lem smûfioval ven. Namontujte vnûj‰í tûsnûní na osu.

4. aplikujte vazelínu
Naneste vazelínu na cel˘ povrch osy, kter˘ bude zanofien˘ do tûla pedálu, vynechte pouze závitové zakonãení.

5. namontujte osu
Vtlaãte osu do tûla pedálu. Dávejte pozor, aby se pryÏové tûsnûní nepfiiskfiíplo nebo aby se jeho okraj neobrátil.

6. namontujte matici
Namontujte matici pomocí 8 mm trubkového klíãe a 6 mm mm imbusu do osy. Pevnû utáhnûte momentem 3,5 Nm. Upozornûní:
Matice musí b˘t fiádnû utaÏená, protoÏe pfii jejím uvolnûní bûhem jízdy, hrozí nebezpeãí úrazu.

7. namontujte prachovku
Prachovku namontujte pomocí plochého ‰roubováku. Dávejte pozor, aby se tûsnící O-krouÏek na prachovce nepfiiskfiípl do tûla
pedálu.

jak rozebrat pedál
JestliÏe mají pedály vÛli nebo pfii otáãení drhnou, je nutné je rozebrat v servisu nebo je mÛÏete rozebrat sami. Demontovat kluzné
pouzdro a zapouzdfiené kuliãkové loÏisko je relativnû jednoduché. Budete potfiebovat toto náfiadí: 6 mm imbus, ploch˘ ‰roubovák
a 8 mm trubkov˘ klíã. Budete také potfiebovat vazelínu a hadfiík. Aplikace vazelíny je jednodu‰‰í a dÛkladnûj‰í za pouÏití mazací
pistole, ale je moÏné ji nanést i ruãnû. Máte-li zájem o podrobnûj‰í informace, kontaktuje Va‰eho prodejce. Nepokou‰ejte
se rozmontovat hlavní ãást pedálu (tûlo pedálu), protoÏe k jeho demontáÏi je nezbytné speciální náfiadí.

demontáÏ

1. odstraÀte prachovku
Prachovku odstraÀte pomocí plochého ‰roubováku.

2. odstraÀte matici
Matici povolte a vyjmûte. PouÏijte 8 mm trubkov˘ klíã a 6 mm imbusov˘ klíã podle konkrétního modelu pedálu mallet.

3. vyjmûte osu
Vytáhnûte osu z tûla pedálu a poloÏte ji na ãist˘ hadfiík.

4. odstraÀte zapouzdfiené kuliãkové loÏisko
Opatrnû vyjmûte z pedálu kuliãkové loÏisko. Pokud nevypadne samo, vytlaãte ho druh˘m koncem tûla pedálu ven za pouÏití 6 mm
imbusu nebo podobného nástroje.

5. odstraÀte tûsnûní
V‰imnûte si, Ïe pryÏové tûsnûní má uvnitfi ocelovou v˘ztuhu, takÏe je silou natlaãeno do tûla pedálu. Pravdûpodobnû jej budete
muset vytlaãit mal˘m ploch˘m ‰roubováãkem.

6. odstraÀte kluzné pouzdro
Kluzné pouzdro odstraÀte pomocí ‰roubováku a vyhoìte jej. MoÏná budete muset zarazit ‰roubovák
do kluzného pouzdra, abyste ho vyndali. Pokud se Vám nedafií kluzné pouzdro vyndat, zkuste si pfii jeho
vytahování pomoci tak, Ïe za zadní stranu kluzného pouzdra zaklíníte hlaviãku hfiebíku. K taÏení hfiebíku
pouÏijte kle‰tû. Pokud se Vám pfiesto nedafií pouzdro vyjmout, mÛÏete jej rozbít tak, Ïe vtlaãíte mal˘
ploch˘ ‰roubovák mezi zevní stranu kluzného pouzdra a vnitfiní stranu tûla pedálu. NezapomeÀte
na bezpeãnostní br˘le. SnaÏte se nepo‰kodit tûlo pedálu.

7. souãástky vyãistûte
PouÏijte plátûn˘ hadfiík nebo papírovou utûrku, vytfiete vazelínu z vnitfiku tûla pedálu, celého povrchu prachovky a osy.

bahno
Pedály mallet obvykle nepodléhají usazování nánosÛ bahna a jiného organického materiálu. V extrémních pfiípadech bude moÏná
potfieba otoãit tretrou smûrem dovnitfi a ven za úãelem vycvaknutí. Tento pohyb vytlaãí silnou vrstvu bahna z pedálu. K ãi‰tûní
pedálÛ mallet nepouÏívejte siln˘ proud vody, zejména ne pod vysok˘m tlakem.

údrÏba
Pedály mallet vyÏadují velmi malou údrÏbu. Za bûÏn˘ch podmínek jsou loÏiska vodûodolná a v‰echny pouÏité materiály jsou odolné
proti korozi. Vnûj‰í povrch pedálu není tfieba mazat. Pedály jsou samoãistící a ve vût‰inû pfiípadÛ z nich suché bahno a ‰pína samy
spadnou. Nicménû, ãas od ãasu byste mûli provést prohlídku pedálÛ kvÛli pfiípadnému po‰kození, opotfiebení ãi nadmûrné vÛli.

I kufry se ãasem opotfiebí a bude tfieba je vymûnit. Kufry kontrolujte pravidelnû a v‰ímejte si pfiíznakÛ opotfiebení. Pokud neúmyslnû
vytrháváte nohu z pedálu, pak se dá pfiedpokládat opotfiebení kufrÛ. Dal‰ím znakem opotfiebení je pocit, Ïe uchycení v pedálu je
nestabilní. Kufry jsou vyrobené z materiálu, kter˘ je mûkãí neÏ tûlo pedálu. Toto je zámûr, aby se opotfiebily kufry, nikoli pedály. Kufry
zpravidla vydrÏí okolo 400 hodin jízdy v závislosti na stylu jízdy a jízdních podmínkách.

v˘mûna nebo odstranûní kovov˘ch plátÛ / pinÛ
Pedály mallet mají kovové ochranné pláty / piny. Dostupné jsou také pláty / piny s vy‰‰ími v˘stupky. Pfii v˘mûnû plátÛ / pinÛ,
demontujte ‰rouby pomocí kfiíÏového ‰roubováku. Pfii v˘mûnû plátÛ / pinÛ doporuãujeme pouÏít doãasnû pÛsobící jistící lepidlo,
napfi. modr˘ Loctite, aby nedo‰lo k nechtûnému povolení ‰roubÛ. Pokud dáváte pfiednost pedálÛm bez ochrann˘ch plátÛ / pinÛ,
mÛÏete je demontovat úplnû. Nûktefií jezdci je odstraÀují kvÛli sníÏení váhy nebo volnûj‰ímu spojení s tretrou. Av‰ak uvûdomte si,
Ïe kovové pláty / piny zároveÀ chrání platformu.
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záruka
Firma crankbrothers poskytuje u sv˘ch pedálÛ záruku na v˘robní vady po dobu 2 let od data koupû. Paragon Vám poslouÏí jako
potvrzení nároku na záruku. Kontaktujte vÏdy svého prodejce. Záruka se omezuje na opravu a v˘mûnu produktu. Prodejce
rozhodne po dohodû se zástupcem crankbrothers firmou Progress Cycle, a. s. v zákonem stanoveném termínu, buì o opravû
nebo v˘mûnû vadn˘ch ãástí. Záruka se nevztahuje na vady zavinûné chybami jezdce. Nicménû, my v crankbrothers jsme rozumní
lidé a vûfiíme ve svÛj produkt. Pokud nám dáte rozumné vysvûtlení, jak do‰lo k po‰kození, pedál opravíme nebo vymûníme,
pfiestoÏe byla chyba na Va‰í stranû.

upozornûní: vûnujte pozornost následujícím pokynÛm pfied první jízdou
- Pfied jízdou peãlivû prostudujte, jak funguje ná‰lapn˘ mechanismus pedálÛ mallet. PoloÏte jednu nohu na rovnou plochu

a zkou‰ejte nacvaknutí a vycvaknutí u obou pedálÛ.
- PfiestoÏe máte zku‰enosti s ná‰lapn˘mi pedály, v‰echny typy tûchto pedálÛ vyÏadují urãit˘ nácvik. Seznamte se s nimi pfied

jízdou.
- Ná‰lapné pedály vyÏadují speciální cyklistickou obuv. Kufry mallet jsou kompatibilní se v‰emi standardními SPD® tretrami.

Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, bude nutné podráÏku na vybran˘ch místech zredukovat nebo pouÏít podloÏku, aby zaráÏky (kufry)
ve spojení s pedály mallet fiádnû fungovaly.

- S pedály mallet pouÏívejte pouze originální kufry crankbrothers.
- Kufry kontrolujte pravidelnû a jestliÏe jsou opotfiebené, vymûÀte je.
- Pokud kufry nejsou fiádnû sefiízené, mÛÏete si po‰kodit kolenní kloub. V‰imnûte si, Ïe nohy nûkter˘ch lidí nejsou symetrické.

Ujistûte se proto, Ïe umístûní kufrÛ je vhodnû pfiizpÛsobené Va‰emu tûlu. Pfiedpokládáme, Ïe budete tuto otázku konzultovat
se specialistou ve Va‰í prodejnû.

- Pedály mallet jsou v porovnání s jin˘mi pedály nízkoprofilové, takÏe budete pravdûpodobnû nuceni mírnû sníÏit polohu sedla.
- Pedály mallet mají kovové ochranné pláty / piny s ostr˘ma v˘stupkama pro lep‰í spojení s tretrou. V˘stupky mohou pfii nehodû

zpÛsobit zranûní nechránûn˘ch ãástí tûla. Doporuãujeme Vám, pouÏívat chrániãe (zejména nohou a kotníkÛ), které mají kromû
jiného za úkol sníÏit riziko poranûní pfii kontaktu s pedálem.


