
 

 

  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

Zapoznanie się z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji jest konieczne 
przed rozpoczęciem instalacji bądź pierwszym użyciem koła. 
 Niewłaściwie zamontowane elementy są bardzo niebezpieczne i mogą 
prowadzić do poważnych obrażeń. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co 
do instalacji dostarczonych Ci komponentów, koniecznie skonsultuj się z 
wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. 
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Uwagi ogólne: 
• Nie używać wody pod ciśnieniem do czyszczenia. 
• Nie używać metalowych narzędzi do zdejmowania opony bądź szytki. 
• Instalować tylko komponenty (kaseta, ogumienie) zaufanych producentów, 
zgodnie z ich instrukcjami i zgodne z daną wersją kół. 
• Używać tylko klocków hamulcowych przeznaczonych do obręczy 
karbonowych . Wyjątkiem jest seria kół C gdzie rant obręczy jest 
aluminiowy . 
Ważnym aspektem jest ustawienie  klocków hamujących . Prawidłowo 
ustawiony klocek powinien  być umiejscowiony w dolnej części bieżni 
hamującej ( wyznaczonej na obręczy specjalnej. powierzchni hamującej 
pokrytej bazaltem . 
• Maksymalne dopuszczalne obciążenie kół są podane w specyfikacjach 
poszczególnych modeli waga użytkownika + masa roweru + masa bagażu 
na rowerze nie powinna przekraczać wyznaczonych limitów . 
• Maksymalne dopuszczalne naprężenie szprych wynosi 160 kgf dla koła 
przedniego oraz strony nienapędowej koła tylnego i 170 kgf dla strony 
napędowej koła tylnego d 
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi: 125 psi dla kół w wersji pod 
oponkę i 170 psi dla kół w wersji pod szytkę. W kołach mtb maksymalne 
ciśnienie to 45 psi 
• Minimalne dopuszczalne ciśnienie jest zależne od używanego ogumienia i 
powinno być podane przez producenta niniejszego ogumienia, lecz w 
żadnym wypadku nie powinno być niższe aniżeli 38 psi. 
• Koła szosowe No Limited  przystosowane są do używania tylko na 
asfaltowych, równych, pozbawionych znacznych dziur i uszczerbków 
drogach. Użytkowanie kół poza drogami asfaltowymi może prowadzić do 
ich uszkodzenia bądź szybszego zużycia. 
 • Nieprzestrzeganie wytycznych znajdujących się w niniejszej instrukcji 
obsługi skutkuje utratą gwarancji.   
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Montaż kół : 
 
Zakładanie przedniego koła 
 
 

1. Przestaw przedni hamulec do pozycji otwartej, zgodnie z instrukcją jego 
producenta. Zamontuj przednie koło pomiędzy przednim widelcem opierając 
otwory w widelcu o piastę, 

 
2. Przestaw przedni hamulec do pozycji zamkniętej, zgodnie z instrukcją jego 

producenta. 
3. Zamontuj oś zaciskową , nakręć nakrętkę regulacyjną z przeciwnej strony i 

zaciśnij ją  Podczas zacisku napięcie dźwigni zaciskowej powinno być na tyle 
duże, by sprawiać wyraźny opór. By zwiększyć napięcie dźwigni zaciskowej 
otwórz ją i przekręć nakrętkę regulacyjną w prawo. 

4.  Przednie koło jest profesjonalnie  wycentrowane względem ramy i widelca , 
więc jeśli po założeniu koła  tak nie jest powtórz kroki od 1 do 4 upewniając 
się, że oś koła jest poprawnie osadzona w widelcu. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości bądź problemów z prawidłowym ustawieniem skontaktuj się z 
profesjonalnym mechanikiem rowerowym lub rekomendowanym serwisem No 

Limited . 
 

5. . Upewnij się, że oba przednie klocki hamulcowe są w jednakowej odległości 
od obręczy koła. Klocków nie należy ustawiać równolegle do obręczy lecz pod 
pewnym kątem względem niej, w taki sposób by przy lekkim hamowaniu nie 
zaciskały się całą powierzą na obręczy a jedynie częściowo ją dotykały. Tylko 
takie ustawienie klocków hamulcowych zapewnia prawidłowe hamowanie oraz 
odpowiednie chłodzenie obręczy karbonowej i zapobiega jej uszkodzeniu. 
Upewnij się także, że zaciskają się prawidłowo, ocierając tylko i wyłącznie o 
dolną część  powierzchni hamującą obręczy. W przeciwnym przypadku 
wyreguluj je zgodnie z instrukcją obsługi Twoich hamulców. 

 

 

Montaż tylnego koła 
 

1. Koła No Limited są kompatybilne z kasetami Campagnolo 10/11s bądź 
Sram/Shimano 9-cio, 10-cio oraz 11-sto rzędowymi. Jednakże użycie koła 
z kasetą Sram/Shimano 9-cio bądź 10-cio rzędową wymaga użycia 
dołączonej przekładki. Przekładkę należy nałożyć na bębenek piasty 
przed montażem kasety. 

 Przestaw tylny hamulec do pozycji otwartej, zgodnie z instrukcją jego producenta. 

Pociągnij wózek tylnej przerzutki w dół. Przytrzymaj ją w tej pozycji podczas 
zakładania koła. 

2. Zamontuj koło między haki w tylnym trójkącie ramy, opierając otwory o 
piastę koła. Upewnij się że łańcuch poprawnie owija się wokół kasety a 
koło jest poprawnie osadzone w otworach 

Zamontuj oś zaciskową , nakręć nakrętkę regulacyjną z przeciwnej strony i zaciśnij ją  
Dźwignia zaciskowa powinna znajdować się po nienapędowej stronie koła. Podczas 
zacisku napięcie dźwigni zaciskowej powinno być na tyle duże, by sprawiać wyraźny 
opór. By zwiększyć napięcie dźwigni zaciskowej otwórz ją i przekręć nakrętkę 
regulacyjną w prawo. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami 
biuro@no-limited.pl lub 666133799 
3. Przestaw tylny hamulec do pozycji zamkniętej, zgodnie z instrukcją jego 
producenta. 
4. Przednie koło musi jest idealnie  wycentrowane względem ramy . Jeśli po 
zamocowaniu w przednim widelcu tak nie jest  powtórz kroki od 2 do 6 upewniając 
się, że oś koła jest poprawnie osadzona w widelcu. 

 
Wymagane czynności serwisowe i inne czynności okresowe: 
 

Do mycia kół No Limited używaj tylko wody bądź łagodnych środków 
przystosowanych do karbonu, aluminium oraz gumy. • Przed każdą jazdę upewnij się 
że koła No Limited nie są uszkodzone, są prawidłowo zainstalowane (osadzone) oraz 
oś zaciskowa jest poprawnie zaciśnięta. Sprawdź poprawność ciśnienia w oponie i jej 
stan. Sprawdź obręcze i szprych (ich naciąg i ewentualne uszkodzenia). Upewnij się, 
że koła są poprawnie wycentrowane. W przypadku, gdy koła wymagają centrowania 
zalecamy wykonanie tej czynności w profesjonalnym serwisie rowerowym. Lekkie 
zdecentrowanie koła i konieczność jego wycentrowania po przejechaniu pierwszych 
100-200 km jest naturalnym zjawiskiem, powstałym w wyniku pracy szprych podczas 
jazdy i związanych z tym mikro przesunięć. 
• Co 100 godzin jazdy bądź 3000 km – wykonaj konserwację piast i ich łożysk, oczyść 
dokładnie całe koło, oczyść i nasmaruj zacisk piasty. Czynności te najlepiej wykonać 

w profesjonalnym serwisie rowerowym. Częstotliwość wykonywania niniejszej 
czynności należy zwiększyć w przypadku częstego użytkowania kół w trudnych 
warunkach, takich jak deszcz czy śnieg. 
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości skontaktuj się z nami : tel : 666133799 
mail: biuro@nolimited.pl  strona www.no-limited.pl   
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