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Gratulujeme vám ke koupi vaší nové odpružené vidlice DT Swiss! Zakoupili jste si kvalitní výrobek 
společnosti DT Swiss.

1. ÚVOD
Tato uživatelská příručka je určena pro uživatele odpružené vidlice. Jsou v ní obsaženy informace 
o montáži, seřízení, údržbě a péči o odpruženou vidlici.
Další informace a pokyny najdete na webu www.dtswiss.com.
Před tím, než začne uživatel tento výrobek používat, musí si pečlivě prostudovat tuto uživatelskou 
příručku. S následujícími ustanoveními musí být seznámeni také uživatelé třetích stran. Tuto uživatel-
skou příručku si pečlivě uschovejte pro případné pozdější využití.

2. BEZPEČNOST
2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ 
Nesprávná manipulace, instalace, údržba nebo servis mohou vést k nehodám a s nimi 
souvisejícím vážným až smrtelným úrazům! 

 ● Předpokladem pro používání výrobku bez nehod a bez závad je dodržování následujících 
ustanovení.

 ● Předpokladem pro montáž a údržbu odpružené vidlice jsou základní znalosti v oblasti montáže 
komponentů jízdních kol. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na prodejce výrobku.

 ● Odpruženou vidlici lze používat výhradně způsobem, který je v souladu se zamýšleným použi-
tím výrobku. V opačném případě přechází veškerá odpovědnost na uživatele.

 ● Odpružená vidlice musí být kompatibilní se všemi částmi jízdního kola.
 ● Před první jízdou je třeba zkontrolovat volnost pohybu odpružené vidlice.

 → Při plném otočení řídítek se korunka vidlice nesmí dotknout rámu kola!
 → Při úplném otočení řídítek nesmí dojít k přivření bowdenu s lankem dálkového ovládání 
mezi korunku vidlice a rám kola.

 → Při plném otočení řídítek se blatník nesmí dotknout dolní rámové trubky rámu kola!
 → Při úplném stlačení vidlice se pneumatika nesmí dotknout blatníku nebo vidlice!

 ● Údržbu a opravy vidlice smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
 ● Žádná z dodatečně montovaných součástí nesmí mít ostré hrany.
 ● Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství DT Swiss.
 ● Na odpružené vidlici se nesmí provádět změny nebo úpravy. Na sloupku vidlice se nesmí řezat 
závit.

 ● Pokud dojde k poškození odpružené vidlice nebo pokud vidlice jeví známky poškození, nesmí 
se dále používat. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na prodejce výrobku.

2.2 KOMPATIBILITA
Nepoužívejte odpruženou vidlici na kolech vybavených přívěsným vozíkem. 
Nepoužívejte přední kolo s motorem v náboji.
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2.3 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ SYSTÉMOVÁ HMOTNOST
Rozsah použití komponentů DT Swiss je rozdělen do pěti kategorií, které zahrnují použití od jízdy po zpev-
něných silnicích až po sjezd a freeride. Komponenty DT Swiss používejte pouze v rámci jejich zamýšlené 
kategorie (nebo kategorie nižší). V opačném případě přechází veškerá odpovědnost na uživatele.

rozměr kola zdvih vidlice maximální  
systémová hmotnost*

zamýšlené použití:
(typ kola a kategorie ASTM)

27,5“
130 až 160 mm 120 kg

ASTM kategorie 4 
(popis kategorie, viz detailní popis níže) 
Elektrokolo29“

27,5“
130 až 160 mm 130 kg

ASTM kategorie 4 
(popis kategorie, viz detailní popis níže) 
MTB (ne elektrokolo)29“

* Nejvyšší přípustná systémová hmotnost = jezdec + jízdní kolo + příslušenství a zavazadla.

1

Kategorie 1 odpovídá používání komponentů DT Swiss na převážně zpevněných 
površích. K neúmyslné ztrátě kontaktu pneumatik s vozovkou může docházet pouze 
krátkodobě. 

2

Kategorie 2 odpovídá používání komponentů DT Swiss v rámci podmínek stanovených 
pro kategorii 1 a na převážně zpevněných a částečně nezpevněných površích s mír-
ným sklonem. Při jízdě po schodech do výšky 15 cm mohou pneumatiky krátce ztratit 
kontakt s povrchem. 

3

Kategorie 3 odpovídá používání komponentů DT Swiss v rámci podmínek stanovených 
pro kategorie 1 a 2 a dále na hrubých zpevněných a nezpevněných površích, a to 
jezdcem s pokročilými jezdeckými schopnostmi. Pneumatiky nemusí vždy zůstávat 
v kontaktu s povrchem. Přípustné jsou občasné schody/skoky do výšky přibližně 
60 cm. Vzhledem ke konstrukci komponentů optimalizované s ohledem na hmotnost 
může toto použití i přes splnění těchto podmínek v případě chyb při jízdě způsobit 
poškození materiálu, což může také vést ke zranění jezdce. 

4

Kategorie 4 odpovídá používání komponentů DT Swiss v rámci podmínek stanovených 
pro kategorie 1, 2 a 3 a dále na velmi hrubých površích se skoky a schody do výšky 
přibližně 120 cm při rychlostech do 40 km/h a to jezdcem s velmi dobrými jezdeckými 
schopnostmi. Z důvodu vysokého zatížení působícího na komponenty musí být tyto 
komponenty po každé jízdě kontrolovány, zda nedošlo k jejich poškození. Nelze vylou-
čit zkrácení životnosti komponentu.

5

Kategorie 5 odpovídá používání komponentů DT Swiss v rámci podmínek stanovených 
pro kategorie 1, 2, 3 a 4 a dále na extrémně svažitých a hrubých površích s dlouhými 
skoky a schody při rychlostech vyšších než 40 km/h a to jezdcem s výjimečně dobrými 
jezdeckými schopnostmi. Komponenty DT Swiss této kategorie lze použít také v bi-
keparcích a na sjezdových tratích. Z důvodu vysokého zatížení působícího na kom-
ponenty musí být tyto komponenty po každé jízdě kontrolovány, zda nedošlo k jejich 
poškození, neboť již existující poškození může při dalším používání vést k selhání 
komponentu i při výrazně nižším zatížení. Při takto extrémním používání nelze vyloučit 
zkrácení životnosti komponentu. 
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3. KOMPLETACE

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí nehody způsobené poškozením dodatečně montovaných dílů v souvislosti 
s ostrými hranami!
Montáž dílů s ostrými hranami může způsobit poškození vidlice.

● Ujistěte se, že na žádné z následně montovaných součástí jako je náboj, pevná osa apod. 
nejsou ostré hrany.

3.1 ZKRÁCENÍ SLOUPKU VIDLICE
1. Sloupek vidlice upněte do přípravku s vodící drážkou pro pilový list a pomocí ruční pilky sloupek 

zkraťte.
2. Vnitřní a vnější okraj řezu sloupku vidlice pečlivě začistěte smirkovým papírem.

3.2 MONTÁŽ VIDLICE DO RÁMU KOLA
1. Představec, součásti hlavového složení a sloupek 

vidlice očistěte. 
2. Zkontrolujte představec:

→ Výška příruby nesouvislé svírací části na před-
stavci (A) musí být alespoň 7 mm. 

→ Výška svírací části na představci musí být 
maximálně 45 mm.

→ Na představci nesmí být žádné ostré hrany.
3. Ujistěte se, že na kónusu ložiska nejsou ostré 

hrany. V případě zjištění poškození nebo ostrých 
hran, kónus nepoužijte.
Kónus narazte na sloupek vidlice.

4. Dle pokynů výrobce namontujte do rámu součásti 
hlavového složení (3).

5. Vsuňte sloupek vidlice do hlavové trubky rámu.
6. Dle pokynů jeho výrobce na sloupek vidlice nav-

lečte další součásti hlavového složení (3).
7. Na sloupek vidlice (4) navlečte distanční podložku 

(podložky) (2) o celkové výšce minimálně 5 mm 
a maximálně 30 mm.

8. Na sloupek vidlice nasaďte představec (1).

9. Na sloupek vidlice (1) navlečte distanční podložku (2) o výšce minimálně 5 mm.
10. Ujistěte se, že tato podložka přesahuje nad sloupek vidlice o 2 až 3 mm.
11. Seřiďte vůli hlavového složení dle pokynů jeho výrobce.
12. Svírací šrouby představce utáhněte výrobcem představce předepsaným utahovacím momentem.
13. Ujistěte se, že je vidlice namontována správným způsobem.

A

min. 7 mm

min. 7 mm

2 - 3 mm
5 mm

30 mm
1

2

3

4

2

5
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3.3 MONTÁŽ KOLA
1. Pevnou osu (RWS) očistěte a lehce namažte. Závit pevné osy a závit v koncovce vidlice nesmí 

být namazány.
2. Očistěte styčné plochy mezi nábojem a vidlicí a ujistěte se, že na nich nejsou ostré hrany. V pří-

padě zjištění poškození nebo ostrých hran, náboj nenasazujte.
3. Vložte kolo mezi koncovky vidlice.
4. Pevnou osu (RWS) zasuňte skrze koncov-

ky vidlice a náboj kola.

UPEVNĚNÍ PEVNÉ OSY (RWS):
V případě potřeby lze páčku z pevné osy od-
montovat (D). Do páčky je zakomponován klíč 
(Torx T10). Tento klíč lze použít pro demontáž 
krytu z horního ovládání a k úpravě nastavení 
komprese (stlačení) a míry tlumení odskoku.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že je páčka pev-
ně nasazena tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
uvolnění a ztrátě.
Klíč T10 vždy pevně zašroubujte zpět na jeho 
místo v sestavě páčky.

1. Pevnou osou otáčejte směrem po směru 
chodu hodinových ručiček, a to vší silou 
ruky (utahovací moment min. 15 Nm 
a max. 20 Nm).

2. Míru utažení si ověříte tak, že páčku (D) 
z pevné osy vytáhnete a osu utáhnete 
pomocí momentového klíče (utahovací 
moment min. 15 Nm a max. 20 Nm).

D

C

B

A
6 mm Imbus

T10 Torx

3. Vsuňte páčku pevné osy, zvedněte ji (A), pootočte do požadované polohy (B) a uvolněte (C).
4. Ujistěte se, že je kolo ve vidlici pevně zajištěno.

UVOLNĚNÍ PEVNÉ OSY (RWS):
1. Zasuňte páčku pevné osy a otáčejte směrem proti směru chodu hodinových ručiček tak dlouho, 

až bude možné pevnou osu vytáhnout.

KONTROLA PROVÁDĚNÁ PŘED KAŽDOU JÍZDOU
Před každou jízdou se ujistěte, že je kolo ve vidlici spolehlivě upevněno. Ujistěte se, že pevná osa 
(RWS) je utažena momentem alespoň 15 Nm.
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3.4 MONTÁŽ BRZDY
Vidlice je určena pro montáž brzdových třmenů typu „post mount“ (PM) 7“. Pokud je brzdový třmen 
na vidlici namontován bez adaptéru, lze použít brzdový kotouč o Ø180 mm. Při použití vhodného 
adaptéru lze použít brzdový kotouč o Ø203 mm. Nepoužívejte brzdové kotouče většího průměru 
než 203 mm!
1. Délka závitu upevňovacího šroubu v brzdovém tř-

menu nebo v brzdovém adaptéru musí být alespoň 
8 mm a ne více než 10 mm.

2. Nasaďte a seřiďte brzdu dle pokynů jejího výrobce.
3. Ujistěte se, že se všechny komponenty volně 

pohybují.

3.5 UPEVNĚNÍ DRŽÁKU BRZDOVÉ HADICE
1. Brzdovou hadici zacvakněte do jejího držáku.
2. Držák brzdové hadice se zacvaknutou brzdovou 

hadicí umístěte na jeho místo v oblouku vidlice.
3. Skrze oblouk vidlice prostrčte šroub a zašroubujte 

ho do držáku brzdové hadice. Upevňovací šroub 
utáhněte utahovacím momentem nejvýše 1 Nm.

4. Zajistěte, aby se za jízdy brzdová hadice nedotý-
kala korunky vidlice a současně aby neovlivňovala 
funkci jiných komponentů.

3.6 MONTÁŽ BLATNÍKU
1. Blatník upevněte na zadní část oblouku vidlice.
2. Našroubujte všechny čtyři šrouby a utáhněte je 

utahovacím momentem 1,5 Nm.
VAROVÁNÍ: Uvedené hodnoty utahovacích momentů 
za žádných okolností nepřekračujte! Mohlo by při tom 
dojít k neopravitelnému poškození závitů v oblouku 
vidlice.
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3.7 MONTÁŽ LANKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Pomocí klíče (Torx 10) vestavěného do páčky pevné osy (RWS) odmontujte kryt (5) na straně 
tlumení 

2. Namontujte bowden (2) a jeho seřizovací prvek (1).
● Lze použít pouze bowden o vnějším průměru 4 mm.
● Bowden provlečte jeho držákem na zadní straně korunky vidlice (A).
● Před a za seřizovacím prvkem (1) musí být namontován alespoň krátký kus bowdenu.

3. Páku dálkového ovládání pootočte do polohy „OTEVŘENO“ (OPEN) a bowdenem (2) provlečte 
lanko.

4. Lanko veďte okolo kolečka ovládání chodu vidlice a zajistěte ho zajišťovacím šroubem. Zajišťova-
cí šroub utáhněte utahovacím momentem nejvýše 1,3 Nm.
● Zajišťovací šroub musí být umístěn do jednoho z pěti otvorů tak, aby se lanko ovíjelo okolo 

kolečka tak daleko jak je to možné.
● Tři jízdní režimy „OPEN“ (OTEVŘENO), „DRIVE“ (OVLÁDÁNÍ) a „LOCK“ (UZAMKNUTO) musí 

být možné volně nastavit.
● Konec lanka se nesmí dotýkat přiváděného lanka (3).
● Konec lanka ustřihněte co možná nejblíže jeho zajišťovacímu šroubu.
● Nepoužívejte koncovku lanka.

5. Lanko seřiďte.
● Prostřednictvím páčky dálkového ovládání nastavte režim „DRIVE“ (OVLÁDÁNÍ).
● Ujistěte se, že jsou v zákrytu značky (4) na ovládacím kolečku a na vidlici.

V případě potřeby upravte míru napnutí lanka seřizovacím prvkem na bowdenu tak, aby byly 
obě značky v zákrytu.

6. Umístěte zpět kryt tlumící strany (5) a pomocí klíče Torx T10 utáhněte šroub utahovacím momen-
tem nejvýše 0,2 Nm.

4

3

5

2

21

A B
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3.8 KONTROLA VIDLICE
1. Ujistěte se, že na vidlici ani na kole není vůle.
2. Ujistěte se, že se použitý plášť může volně otáčet.

 ● Pneumatiky nafoukejte na maximální přípustný tlak. Řiďte se hodnotou tlaku pro ráfek nebo 
pneumatiku, použijte tu hodnotu, která  je nižší.

 ● Z vidlice vypusťte všechen vzduch (viz „4.1 Nastavení tlaku vzduchu“).
 ● Vidlici úplně stlačte.

 → Při úplném stlačení vidlice musí zůstat mezi korunkou vidlice a/nebo blatníkem a pláštěm 
volný prostor alespoň 6 mm.

3. Tlak ve vidlici nastavte na požadovanou provozní hodnotu (viz „Zvýšení hodnoty tlaku“).
4. Vidlicí otočte do obou směrů a ujistěte se, že jí lze volně otáčet. Vidlice se nesmí dotýkat jiných 

součástí a naopak.
5. Zkontrolujte funkčnost vidlice.
6. Pokud narazíte na problém nebo zjistíte závadu, kontaktujte prodejce vaší vidlice nebo servisní 

středisko DT Swiss.

4. NASTAVENÍ
Kromě zde uvedených informací najdete užitečné tipy a videa týkající se nastavení vidlice zde: 
www.setupguide.dtswiss.com/en
Načtením QR kódu do vašeho mobilního telefonu budete přesměrováni 
přímo na internetovou stránku DT Swiss.
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4.1 NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU
Zde uvedené doporučené hodnoty tlaku jsou pouze orientační. Hodnota tlaku vzduchu se musí upra-
vit v závislosti na preferencích jezdce.

NETÝKÁ SE ELEKTROKOL: Zdvih vidlice
Hmotnost jezdce  

(jezdec a příslušenství) 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm

kg lbs bar psi bar psi bar psi bar psi
40 88 2,9 41,9 2,6 37,9 2,4 35,5 2,3 32,8
45 99 3,3 48,0 3,0 43,6 2,8 40,9 2,6 37,9
50 110 3,7 54,1 3,4 49,3 3,2 46,3 3,0 43,0
55 121 4,2 60,2 3,8 55,1 3,6 51,6 3,3 48,1
60 132 4,6 66,3 4,2 60,8 3,9 57,0 3,7 53,2
65 143 5,0 72,5 4,6 66,5 4,3 62,4 4,0 58,3
70 154 5,4 78,6 5,0 72,3 4,7 67,8 4,4 63,4
75 165 5,8 84,7 5,4 78,0 5,0 73,1 4,7 68,5
80 176 6,3 90,8 5,8 83,7 5,4 78,5 5,1 73,6
85 187 6,7 96,9 6,2 89,5 5,8 83,9 5,4 78,7
90 198 7,1 103,1 6,6 95,2 6,2 89,2 5,8 83,8
95 210 7,5 109,2 7,0 100,9 6,5 94,6 6,1 88,9
100 220 7,9 115,3 7,4 106,7 6,9 100,0 6,5 94,0
105 232 8,4 121,4 7,8 112,4 7,3 105,3 6,8 99,1
110 245 8,8 127,5 8,1 118,1 7,6 110,7 7,2 104,2

Maximální tlak vzduchu: 12,8 186 12,1 175 11,3 164 10,6 153

ELEKTROKOLA: Zdvih vidlice
Hmotnost jezdce  

(jezdec a příslušenství) 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm

kg lbs bar psi bar psi bar psi bar psi
40 88 3,7 54,1 3,4 49,3 3,2 46,3 3,0 43,0
45 99 4,2 60,2 3,8 55,1 3,6 51,6 3,3 48,1
50 110 4,6 66,3 4,2 60,8 3,9 57,0 3,7 53,2
55 121 5,0 72,5 4,6 66,5 4,3 62,4 4,0 58,3
60 132 5,4 78,6 5,0 72,3 4,7 67,8 4,4 63,4
65 143 5,8 84,7 5,4 78,0 5,0 73,1 4,7 68,5
70 154 6,3 90,8 5,8 83,7 5,4 78,5 5,1 73,6
75 165 6,7 96,9 6,2 89,5 5,8 83,9 5,4 78,7
80 176 7,1 103,1 6,6 95,2 6,2 89,2 5,8 83,8
85 187 7,5 109,2 7,0 100,9 6,5 94,6 6,1 88,9
90 198 7,9 115,3 7,4 106,7 6,9 100,0 6,5 94,0
95 210 8,4 121,4 7,8 112,4 7,3 105,3 6,8 99,1
100 220 8,8 127,5 8,1 118,1 7,6 110,7 7,2 104,2
105 232 9,2 133,7 8,5 123,9 8,0 116,1 7,5 109,3
110 245 9,6 139,8 8,9 129,6 8,4 121,4 nepřípustné

Maximální tlak vzduchu: 12,8 186 12,1 175 11,3 164 10,6 153
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ZVÝŠENÍ TLAKU VZDUCHU
1. Vidlici nastavte do režimu „OTEVŘENO“ (OPEN) 

(viz 4.2 Nastavení jízdního režimu).
2. Pomocí klíče (Torx 10) vestavěného do páčky pevné 

osy (RWS) odšroubujte kryt na straně se vzduchem.
3. Odšroubujte prachovku.
4. Našroubujte pumpu a vidlici napumpujte na požadova-

nou hodnotu tlaku.
Dodržujte pokyny výrobce pumpy!

5. S nasazenou pumpou vidlici dvakrát stlačte o přibližně 10 mm a následně stlačení vidlice uvolněte.
→ Tímto dojde k vyrovnání tlaku v komorách s negativním a s pozitivním tlakem.
→ Poté, co se hodnota tlaku zobrazovaná na manometru na pumpě přestane po stlačení měnit, 

znamená to, že jsou obě tlakové komory vyrovnané.
6. Kroky 4 a 5 opakujte tak dlouho, až se při stlačení vidlice zobrazí na manometru na pumpě poža-

dovaná hodnota tlaku.
7. Odšroubujte pumpu a na ventilek našroubujte prachovou krytku.
8. Umístěte zpět kryt a pomocí klíče Torx T10 utáhněte šroub utahovacím momentem nejvýše 

0,2 Nm.

SNÍŽENÍ TLAKU VZDUCHU
1. Vidlici nastavte do režimu „OTEVŘENO“ (OPEN) (viz 4.2 Nastavení jízdního režimu).
2. Pomocí klíče (Torx 10) vestavěného do páčky pevné osy (RWS) odšroubujte kryt na straně se 

vzduchem.
3. Odšroubujte prachovku.
4. Pomocí zadní strany krytky ventilku POZVOLNA stlačte vnitřní vložku ventilku, 

nebo
Našroubujte pumpu a stisknutím uvolňovacího ventilu POZVOLNA snižte tlak vzduchu.

5. S nasazenou pumpou vidlici dvakrát stlačte o přibližně 10 mm a následně stlačení vidlice uvolně-
te.
→ Tímto dojde k vyrovnání tlaku v komorách s negativním a s pozitivním tlakem.
→ Poté, co se hodnota tlaku zobrazovaná na manometru na pumpě přestane po stlačení měnit, 

znamená to, že jsou obě tlakové komory vyrovnané.
6. Kroky 4 a 5 opakujte tak dlouho, až se při stlačení vidlice zobrazí na manometru na pumpě poža-

dovaná hodnota tlaku.
7. Odšroubujte pumpu a na ventilek našroubujte prachovou krytku.
8. Umístěte zpět kryt a pomocí klíče Torx T10 utáhněte šroub utahovacím momentem nejvýše 

0,2 Nm.
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4.2  NASTAVENÍ JÍZDNÍHO REŽIMU
Jízdní styl určuje rychlost stlačení vidlice. K dispozici jsou tři nastavení. Pro nastavení režimu použijte 
páčku na vidlici nebo páčku dálkového ovládání umístěnou na řídítkách.
OPEN (OTEVŘENO):
Režim „OPEN“ je nejcitlivějším režimem nastaveným 
ve výrobním závodě. Vidlice v tomto režimu citlivě reaguje 
na malé nerovnosti terénu.

DRIVE (OVLÁDÁNÍ):
Pokud je páčka na vidlici nebo páčka dálkového ovládání 
umístěná na řídítkách nastavena do střední polohy, tlumení 
komprese se částečně uzavře. Vidlice se tím stane mno-
hem tvrdší a šlapání se při jízdě po silnicích nebo v lehkém 
terénu stává více účinným.

LOCK (UZAMKNUTO):
Pokud je páčka na vidlici nebo páčka dálkového ovládání 
umístěná na řídítkách nastavena do polohy „LOCK“ (UZA-
MKNUTO), proudění oleje ve vidlici se uzavře. V případě 
velmi těžkého nárazu se otevře pojistný ventil chránící 
vidlici před poškozením.

OPEN

DRIVE

LOCK

DRIVE
OPEN

LOCK

4.3 NASTAVENÍ TLUMENÍ KOMPRESE
Aby bylo možné splnit požadavky všech jezdců, lze 
v režimu „OPEN“ nastavit pomalý průběh komprese.
 Pro otáčení točítkem použijte klíč Torx T10 vestavě-
ný do páčky pevné osy (RWS).
Pokud je tlumení odpružení úplně otevřeno, je vidlice 
velmi citlivá a komfortní.
Pro plné využití potenciálu odpružené vidlice doporu-
čujeme bez ohledu na hmotnost jezdce a kolo použít 
nastavení tlumení komprese plně otevřené.
Tlumení komprese lze krokově zvýšit a dosáhnout 
tím méně citlivé odezvy vidlice.
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4.4 NASTAVENÍ TLUMENÍ ODSKOKU
Nastavením tlumení odskoku se upravuje rychlost 
odskoku vidlice. Toto lze upravit otáčením ovládací-
ho točítka.
Pro otáčení točítkem použijte klíč Torx T10 vestavě-
ný do páčky pevné osy (RWS).

● Pro zvýšení účinnosti tlumení odskoku otáčejte 
směrem po směru chodu hodinových ručiček. 
Rychlost odskoku se tím zvýší.

● Pro snížení účinnosti tlumení odskoku otáčejte 
směrem proti směru chodu hodinových ručiček. 
Rychlost odskoku se tím sníží.

Pokud je účinnost tlumení odskoku nízká, přední kolo bude odskakovat příliš rychle. Nízká účinnost 
tlumení odskoku se za jízdy projeví nadskakováním rámu.
Pokud je účinnost tlumení odskoku vysoká, přední kolo není schopné rychle reagovat na řadu 
po sobě následujících nerovností a odpružení se tak stává tvrdším.
Účelem nastavení odskoku je co možná nejúčinněji pohlcovat pohyby vidlice při jejím odskoku v zá-
vislosti na typu povrchu. Například při rychlých a drsných sjezdech by mělo být zvoleno nižší účinnost 
tlumení odskoku (= vyšší rychlost odskoku) než na hladkých sjezdech bez větších překážek.
Odskok doporučujeme seřídit v závislosti na nastavení tlaku vzduchu (viz „4.1 Úprava hodnoty tlaku 
vzduchu“):

Kliknutí točítka nastavení odskoku 
(z polohy „úplně otevřeno“)

Tlak [bar] Tlak [psi]
od do od do

10 2,1 2,2 31 32
11 2,2 2,4 32 34
12 2,4 2,6 34 38
13 2,6 3,0 38 43
14 3,0 3,4 43 50
15 3,4 4,0 50 57
16 4,0 4,6 57 67
17 4,6 5,3 67 77
18 5,3 6,1 77 88
19 6,1 6,9 88 101
20 6,9 7,9 101 114
21 7,9 8,9 114 129
22 8,9 10,0 129 145
23 10,0 11,2 145 162

Uvedené hodnoty jsou naše doporučení pro okolní teplotu cca. 25 °C. Jelikož se s teplotou okolí 
viskozita oleje mění, mělo by být odpovídajícím způsobem upraveno nastavení odskoku. 
Tlumení odskoku by mělo být otevřeno při nízkých teplotách a uzavřeno při vysokých teplotách. 
Například při 0 °C se oproti uvedené hodnotě doporučuje tlumení odskoku otevřít o 6 kliknutí.

+ -
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5. LADĚNÍ
5.1 ADAPTIVNÍ PROGRESIVNÍ LADĚNÍ APT
Systém APT (Adaptable Progression Tune) umožňuje cestou přidání nebo odebrání objemových 
podložek uvnitř vzduchové komory vidlice jezdci nastavit průběh křivky vzduchového odpružení.
Vidlice se dodává se dvěma namontovanými objemovými podložkami. Další objemová podložka je 
k dispozici pro osobní přizpůsobení nastavení.
Informace o přidání/odebrání objemových podložek najdete na www.dtswiss.com.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
NASTAVENÍ -2

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
NASTAVENÍ -1

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
NASTAVENÍ +1 

NASTAVENÍ -2 NASTAVENÍ -1 NASTAVENÍ +1VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

„Nastavení -2“ nabízí lineární a komfortní křivku odpružení, která je vhodná pro lehčí jezdce a pro 
jezdce vyžadující vyšší míru komfortu.
„Nastavení -1“ nabízí o něco méně komfortní a méně lineární křivku odpružení, doporučené je pro 
pokročilejší jezdce upřednostňující příjemnější a měkčí jízdní styl.
„Výchozí nastavenÍ“ nabízí více progresivní průběh křivky odpružení a je vhodné pro sportovní jezdce 
vyhledávající více čitelné jízdní vlastnosti.
„Nastavení +1“ nabízí progresivní průběh křivky odpružení, vhodný pro agresivní jezdce vyhledávající 
velmi čitelné jízdní vlastnosti.
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6. MANIPULACE
6.1 PŘEPRAVA
Opatrným zacházením při přepravě předejdete poškození vidlice. Před poškozením musí být chráně-
ny zejména nohy vidlice.

6.2 USKLADNĚNÍ (PO DOBU KRATŠÍ NEŽ JEDEN MĚSÍC)
Pečlivé skladování prodlouží životnost vidlice. Dodržujte následující pokyny:

 ● Snižte tlak vzduchu.
 ● Vidlici a její ovládací prvky očistěte.
 ● V případě dálkového ovládání uvolněte míru napnutí ovládacího lanka. Omezíte tak opotřebová-
vání.

6.3 UVEDENÍ DO PROVOZU PO USKLADNĚNÍ
1. Vidlici obraťte.

 → Mazací olej steče z dolní části vidlice přes pouzdra, která tímto namaže.
2. Vidlici několikrát stlačte.

 → Dojde k rozprostření mazacího oleje.
3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pružící části a v případě potřeby hodnotu tlaku upravte (viz „4.1 Na-

stavení hodnoty tlaku vzduchu“).
4. Několikrát pohněte ovládacími prvky.

 → Dojde k prolnutí oleje do těsnění.
5. Zkontrolujte všechny funkce vidlice.

 → V případě zjištění jakéhokoliv poškození kontaktujte servisní středisko DT Swiss.
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7. ÚDRŽBA A SERVIS
Úkon Interval
Úplný servis provedený servisním střediskem DT Swiss Ročně nebo po každých 200 hodi-

nách provozu
Popis malého servisu (v případě potřeby musí být proveden 
servisním střediskem DT Swiss) najdete v technickém manuá-
lu na www.dtswiss.com

Po uplynutí 50 provozních hodin 
nebo častěji v případě extrémních 
provozních podmínek!

Zkontrolujte, zda vidlice nejeví známky poškození, nebo zda 
na ní nejsou trhliny 
V případě zjištění jakéhokoliv poškození kontaktujte servisní 
středisko DT Swiss

Před každou jízdou, po každé 
jízdě a po havárii.

Ujistěte se, že je vidlice řádně upevněná Před každou jízdou
Ujistěte se, že je řádně usazena brzdová hadice Před každou jízdou
Zkontrolujte funkčnost Před každou jízdou
Očistěte měkkou houbou a vhodným čisticím prostředkem, 
zejména v oblasti stíracího těsnění. Nepoužívejte vysokotlaká 
čistící zařízení a agresivní čistící prostředky!

Po každé jízdě

Hliníkové slitiny podléhají pomalé, ale soustavně probíhající únavě materiálu. I staticky nezávažná 
zatížení můžou pak vést k deformaci nebo prasknutí součásti vyrobené z únavě podléhajícímu ma-
teriálu. Aby se zabránilo tomuto typu únavového procesu, doporučujeme v případě velmi náročných 
provozních podmínek jako je nadprůměrně časté používání vidlice při vysokém zatížení po 3 letech 
servisním střediskem DT Swiss vyměnit horní část odpružené vidlice.

7.1 LIKVIDACE VÝROBKU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na likvidaci výrobku se vztahují zákonné předpisy. V zásadě je nutné zabránit tvorbě jakéhokoliv 
druhu odpadu a materiály recyklovat. S veškerými odpady a čistícími prostředky nebo kapalinami 
jakéhokoliv typu se musí zacházet způsobem odpovědným k životnímu prostředí.

8. ZÁRUKA (EVROPA)
Záruční podmínky najdete na www.dtswiss.com
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