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GATES CARBON DRIVE

UWAGA

Przed zastosowaniem, wymianą lub montażem paska napędowego
Gates Carbon Drive należy przeczytać całą instrukcję. Niewłaściwy
montaż, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub konserwacja mogą
skutkować zniszczeniem mienia i poważnym uszkodzeniem ciała,
a nawet zgonem. Należy sięgnąć po tę instrukcję lub skonsultować się
ze specjalistą rowerowym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Hamulec ręczny jest głównym układem hamulcowym,
wymaganym przez firmę Gates.

OGÓLNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
POSTĘPOWANIE Z PASKIEM POSTĘPOWANIE Z PASKIEM

Nie wolno ściskać, skręcać, odginać, odwracać, składać czy pocierać paska. Nie używać
paska jako klucza taśmowego lub bacika. Nie przetaczać niczego i nie opierać się na
pasku. Zob. str. 4.

Hamulec ręczny jest głównym układem hamulcowym, wymaganym
przez firmę Gates.

NAPRĘŻENIE PASKA I REGULACJA NAPĘDU

Odpowiednie naprężenie paska i wyregulowanie napędu są kluczowe dla osiągnięcia
optymalnej wydajności.
■■	Nienaprężony

pasek może powodować „przeskakiwanie”. Zbyt duże naprężenie może
zniszczyć inne elementy i zwiększyć zużycie układu napędowego Carbon Drive.

■■	Oznaki

niewłaściwego wyregulowania napędu to m.in. hałas, przedwczesne zużycie
paska lub koła łańcuchowego oraz spadanie paska. Szczegółowe informacje
i schematy zamieszczono w Instrukcji technicznej, dostępnej na stronie
www.gatescarbondrive.com/tech/resources. Można też skontaktować się z
nami bezpośrednio pod adresem carbondrive@gates.com.

OCHRONA NAPĘDU CARBON DRIVE
■■
■■

■■

Myć wodą w celu usunięcia zabrudzeń.
Dopuszczalny zakres temperatur dla pasków CDX oraz CDC to od
-65°F (-53°C) do +185°F (+85°C).
Dopuszczalny zakres temperatur dla układu CDN to od
-4°F (-20°C) do +140°F (+60°C).

■■

Nie smarować.

■■

Jeśli rower wyposażono w ogranicznik, nie może się on stykać z paskiem.

■■

Jako że jest to układ napędowy, bezwzględnie nie wolno zbliżać części ciała
i odzieży do koła będącego w ruchu.

Niewłaściwy montaż, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub
konserwacja mogą skutkować zniszczeniem mienia i poważnym
uszkodzeniem ciała, a nawet zgonem. Należy sięgnąć po tę instrukcję
lub skonsultować się ze specjalistą rowerowym w celu uzyskania
dodatkowej pomocy.
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POSTĘPOWANIE Z PASKIEM

NIE NAKRĘCAĆ

NIE PODWAŻAĆ
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MNIEJ HAŁASU.
MNIEJ OBSŁUGI.
DUŻO WIĘCEJ ZABAWY.
To dla nas zaszczyt, że wybrałeś rower wyposażony w układ napędowy
Gates Carbon Drive™. Mamy nadzieję, że docenisz różnicę wynikającą
z jego czystości, cichej pracy, lekkości i mocy. Instrukcja ta ma na
celu wyjaśnić korzyści wydajnościowe układu, informacje o właściwej
konserwacji i naprężaniu, a także dane dotyczące gwarancji.
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Ogólne Informacje o Bezpieczeństwie
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Postepowanie z Paskiem
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Co to jest napęd Gates Carbon Drive?
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Dlaczego warto stosować napęd
Gates Carbon Drive?
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Konserwacja napędu Carbon Drive

10 Właściwe naprężenie jest
kluczowe Miernik
13 Właściwe wyregulowanie
14 Wymiana po zużyciu
16 Demontaż i montaż tylnego koła
18 O firmie Gates
19 Gwarancja
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CO TO JEST NAPĘD GATES CARBON DRIVE?
Technologia którą kryje w sobie układ napędowy Gates Carbon Drive, jest stosowana
w motocyklach o dużej mocy i dragsterach. Teraz ta wydajna technologia została
udoskonalona w taki sposób, aby ją wykorzystać w rowerach. Sercem napędu jest
pasek napędowy Carbon Drive. Ten specjalnie stworzony pasek z włókna węglowego o
szerokości 11 mm jest mocnym i wydajnym elementem zastępującym tradycyjny łańcuch
rowerowy. Napęd dopełniają innowacyjne zębatki, które są kompatybilne ze wszystkimi
piastami biegowymi i singlami. Opatentowany układ napędowy Gates Carbon Drive jest
trwały, wymaga niewielkiej konserwacji i — co najważniejsze — zapewnia niesamowite
wrażenia z jazdy.

CDX

PASEK CENTERTRACK

CDN

PASEK CENTERTRACK

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ NAPĘD GATES CARBON DRIVE?
JEST CZYSTY — WYMAGA
NIEWIELKIEJ KONSERWACJ

Nie wymaga smarowania = brak tłustych plam.
Chroni przed zabrudzeniami, można go łatwo
czyścić wodą. Po prostu wsiadaj i jedź!

JEST CICHY Brak łańcucha = brak
stukotania. Jest przerażająco cichy.

JEST LEKKI

Napęd Gates Carbon Drive
waży mniej niż napęd łańcuchowy. Mniejsza
masa oznacza lepsze wyniki.

JEST MOCNY Błyskawiczny ciąg i
gładka praca — to uczucie nieporównywalne z
niczym znanym wcześniej. Trzeba spróbować,
żeby uwierzyć!

CDX ǅ CDN

PASEK KONSTRUKCJA
KARBOWANA
WIERZCHNIA STRONA
PASKA
KONSTRUKCJA
Z POLIURETANU

POLIMER O
DUŻYM MODULE
SPRĘŻYSTOŚCI

ZOPTYMALIZOWANY DLA
ROWERÓW KRZYWOLINIOWY
PROFIL ZĘBA
NYLONOWA POWIERZCHNIA
ZĘBA Z BARWNĄ OSŁONĄ
KORDY Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO

PASEK CENTERTRACK™

POLIMER O DUŻYM
MODULE SPRĘŻYSTOŚCI
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KONSERWACJA NAPĘDU CARBON DRIVE™

CDX/CDC
185˚F
85˚C

CDX/CDC
-65˚F
-53˚C

CDN
140˚F
60˚C
CDN
-4˚F
-20˚C

= ZATWIERDZONY

= NIE

Ogranicznik nie
jest standardem
dla wszystkich
modeli.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zachować ostrożność. Mimo że napędy paskowe nie wymagają
stosowania smaru, mogą powodować wkręcenie spodni, sukienki lub luźnej
odzieży. Zalecany jest montaż osłony pasa.
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WŁAŚCIWE NAPRĘŻENIE MA ZASADNICZE ZNACZENIE
Właściwe naprężenie jest istotne dla zapewnienia optymalnej pracy układu
napędowego Gates Carbon Drive. Źle naprężony pasek może prowadzić do
przeskakiwania zębów lub całego paska, gdy ząb paska zsunie się z zęba tylnego
koła łańcuchowego. Zbyt duże naprężenie może uszkodzić łożyska w tylnej piaście,
spowodować przeciąganie układu i zwiększyć zużycie napędu.
Procedura naprężania zależy od roweru. Popularne układy naprężania obejmują
haki ślizgowe lub obrotowe i mimośrodowe wsporniki dolne. Uwaga — właściwą
regulację należy zapewnić w momencie dobierania naprężenia.
Istnieją 3 powszechne metody pomiaru naprężenia układu napędowego Carbon
Drive: miernik Gates Krikit, tester naprężenia Eco i aplikacje mobilne dla napędu
Gates Carbon Drive. W przypadku każdej metody naprężenie może być różne w
różnych miejscach paska, dlatego procedurę należy powtarzać kilkukrotnie. Po
każdym pomiarze należy obrócić korby o ćwierć obrotu i powtórzyć pomiar.
Narzędzia służą wyłącznie do pomiaru naprężenia i nie określają jego
prawidłowej wartości. Na poniższym diagramie można odczytać zakres naprężeń
zalecany dla danej konfiguracji układu napędowego Gates Carbon Drive.

ZALECENIA DOT. NAPRĘŻENIA

Górski* i miejski SS

GŁADKI I MIAROWY
STYL PEDAŁOWANIA

INTENSYWNY I SKOKOWY
STYL PEDAŁOWANIA

45-60 Hz (35-45 lbs)

60-75 Hz (45-53 lbs)

Piasta z wewnętrznymi
przełożeniam

35-50 Hz (28-40 lbs)

Tandem

60-65 Hz (45-48 lbs)

Zalecane naprężenie to dobra wartość wyjściowa, którą można następnie zwiększać lub
zmniejszać w zależności od potrzeb rowerzysty, przełożenia i siły przykładanej do pedałów.
* Układ CDN nie jest zatwierdzony do stosowania w rowerach górskich, elektrycznych, na
ostrym kole ani w rowerach trekkingowych/wycieczkowych, na których pokonuje się dalekie
odległości.

MIERNIK GATES KRIKIT (AMERYKA PÓŁNOCNA)
SKALA LBS
FUNTY

SKALA KG
KILOGRAMY

RAMIĘ WSKAŹNIKA

PASEK NA PALEC

DOCISK POMIAROWY

SPRAWDZANIE NAPRĘŻENIA PASKA:
MIERNIK GATES KRIKIT (AMERYKA PÓŁNOCNA)
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Sprawdź, czy ramię wskaźnika jest skierowane całkowicie
w dół. Umieść palec wskazujący w gumowym pasku na
górze płytki, zgodnie z ilustracją.

2

Umieść miernik Krikit na górze paska, w połowie jego rozpiętości, upewniając się, że docisk
pomiarowy znajduje się w jednej płaszczyźnie z paskiem.

3

Naciśnij płytkę testera, aż usłyszysz kliknięcie. Istotne
jest, by miernik obsługiwać wyłącznie jednym palcem.

4

Punkt pomiaru jest przecięciem linii A and B.
Odczyt powyższego naprężenia jest następujący: 20 KG

5
Obróć korby o ćwierć obrotu i powtórz
powyższe kroki 1–4. Powtórz obroty
i pomiary przynajmniej 3 razy.
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WŁAŚCIWE NAPRĘŻENIE MA ZASADNICZE ZNACZENIE
TESTER NAPRĘŻENIA ECO

LINIAŁ

ZESPÓŁ
GŁÓWNY

1

Zawieś główny zespół na pasku.

2

Umieść liniał na dwu kołach łańcuchowych.
Sprawdź naprężenie:

WSKAŹNIK
NAPRĘŻENIA

WIESZAK

Czerwona barwa zwiększ naprężenie
Zielona barwa właściwe naprężenie
Żółta barwa
zmniejsz naprężenie

MASA
POMIAROWA

APLIKACJE MOBILNE — NAPĘD GATES CARBON DRIVE
Naprężenie paska można także mierzyć za pomocą aplikacji
mobilnych dla napędu Gates Carbon Drive,
które są dostępne dla aparatów iPhone i telefonów
z systemem Android. Aplikacje te mogą
mierzyć naprężenie paska na podstawie
częstotliwości naturalnej (Hz) naprężonego
paska. Instrukcje obsługi dostarczane są wraz
z aplikacją. Podstawy obsługi są następujące:
otwórz aplikację, sprawdź, czy mikrofon jest
włączony i przytrzymaj telefon nad paskiem w połowie jego rozpiętości — mikrofon
telefonu powinien być skierowany w stronę paska. Następnie uderz w pasek tak, by
zaczął drgać podobnie do struny w gitarze. Aplikacja przekształci dźwięk na wartość
podstawowej częstotliwości paska. Obróć korby o ćwierć obrotu i powtórz proces
pomiaru. Porównaj częstotliwość paska z diagramem (str. 10), aby.....
LOOKS LIKE SOMETHING IS MISSING. CHECKED THE FILE FROM TRANSPERFECT AND
IT HAS THIS SAME TEXT WITH THE ELLIPSIS. THEY MAY HAVE MISSED THIS.

WŁAŚCIWE WYREGULOWANIE
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Regulacja jest rzeczą krytyczną — w zależności od danego typu roweru i konfiguracji do
regulacji mogą być wykorzystane podkładki. Rozregulowane zębatki mogą powodować
hałas, zużycie lub spadanie paska. Wyregulowanie paska dotyczy wyrównania
równoległego (bok do boku) i kątowego (zbieżność — rozbieżność) pomiędzy przednią
i tylną zębatką. Właściwa regulacja jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej
wydajności układu. Szczegółowe informacje i schematy dotyczące regulacji
zamieszczono w instrukcji technicznej, dostępnej pod adresem
www.gatescarbondrive.com/tech/resources

WŁAŚCIWEW YREGULOWANIE

KOŁA CDX NIE SĄ W YREGULOWANE
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WYMIENIĆ W RAZIE POTRZEBY
Paski i zębatki napędu Gates Carbon Drive™ są bardzo wytrzymałe i skonstruowane w
taki sposób, by służyć przez długi czas — jednak z czasem ulegają zużyciu i wytarciu.
Okresowo należy przeprowadzić dokładną kontrolę paska i zębatek pod kątem zużycia:

Ten pasek jest w doskonałym stanie.
Utrata niebieskiego zabarwienia NIE wskazuje na zużycie.

Brak symetrii
Ostry
kształt
zęba

Brakujący
ząb

Widoczne kordy
węglowe
Zużyta tkanina, widoczny
korpus polimerowy

Pęknięcia

W przypadku takich oznak zużycia i ścierania należy wymienić pasek.
UWAGA: Używanie zużytego lub uszkodzonego paska napędu Carbon Drive
lub jego nieodpowiednia kontrola przed każdym użyciem może skutkować
uszkodzeniem mienia i poważnym uszkodzeniem ciała, a nawet zgonem.

WYMIENIĆ W RAZIE POTRZEBY
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Zużyte zęby w zębatce Mud

Wymień zębatki MudPort, gdy zęby są zużyte w stopniu podobnym do tego
pokazanego na powyższym zdjęciu.

Ta zębatka CenterTrack jest
w bardzo dobrym stanie.

Wymień zębatkę CenterTrack, gdy
zęby są zużyte w stopniu podobnym
do tego pokazanego na powyższej
ilustracji.
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DEMONTAŻ I MONTAŻ TYLNEGO KOŁA
Szczegółowe informacje o demontażu koła można uzyskać od producenta roweru.
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DEMONTAŻ I MONTAŻ TYLNEGO KOŁA
Szczegółowe informacje o demontażu koła można uzyskać od producenta roweru.

NIE NAKRĘCAĆ

NIE PODWAŻAĆ
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O FIRMIE GATES

GWARANCJA
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OGRANICZONA GWARANCJA DLA UKŁADÓW CARBON DRIVE™
Nasze zobowiązanie w zakresie jakości: w momencie sprzedaży naszym klientom
produktów napędu Gates Carbon Drive (paski, zębatki i akcesoria przeznaczone na
rynek rowerowy) będą wolne od wad materiałowych i wad w wykonaniu. Produkty te
będą także spełniać nasze pisemne specyfikacje i normy. Gwarancja na produkt będzie
przysługiwała wyłącznie pierwszemu nabywcy detalicznemu na okres dwóch lat od daty
zakupu. Jeśli stwierdzimy niezgodność produktu, dokonamy jego wymiany lub naprawy
według własnego uznania. Jest to jedyne zadośćuczynienie przysługujące klientowi.
Uszkodzenie produktu z powodu niewłaściwego użycia, nieodpowiedniej konserwacji
lub nieprzestrzegania opublikowanych zaleceń dotyczących montażu, stosowania i
serwisowania podzespołów napędowych Gates Carbon Drive spowoduje natychmiastowe
unieważnienie gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie
przeczytać instrukcję postępowania i montażu (dostępna pod adresem http://www.
gatescarbondrive.com/Tech/Overview). Informacji o serwisie gwarancyjnym udziela
sprzedawca, od którego nabyto produkt.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI. PONADTO WYŁĄCZONE SĄ WSZELKIE INNE
DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO
CELU I ZBYWALNOŚCI. WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY NASTĘPCZE
I PRZYPADKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ WYNIKAJĄCĄ Z PRZEPISÓW
PRAWA.
Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności,
a także na ograniczenie długości trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia i
wyłączenia nie muszą dotyczyć wszystkich nabywców. Gwarancja powoduje przyznanie
różnych praw, przy czym w różnych krajach mogą przysługiwać także inne prawa.
Zasady zwrotu: Paski układów napędowych Gates Carbon Drive nie podlegają zwrotowi
ani wymianie.

Dalszych informacje na terenie Europy udziela:
Gates Carbon Drive – Germany Bicycle Lab
Walkmühlenstr. 194
99974 Mühlhausen
+49 (0) 3601 888 6484
info@CarbonDrive.net

Informacji na terenie Ameryki Północnej
I Południowej udziela:
Gates Carbon Drive – Colorado Bicycle Lab
Denver, CO USA
303-744-4593
CarbonDrive@gates.com
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