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Seřízení nových klik na dvouřetězové žirafě
Pokud vyměníte kliky na dvouřetězové žirafě, je někdy potřeba seřídit řetězový systém tak, aby oba řetězy fungovaly správně.
To, že řetězový systém je potřeba seřídit, poznáte podle toho, že jeden řetěz je v přední části příliš utažený, zatímco druhý řetěz
je v zadní části povolený a naopak.
Podle toho, o kolik je potřeba systém seřídit, postupujte postupně podle následujících tří metod, dokud nenajdete tu, která
nejlépe seřídí řetězy na Vaší žirafě.

Metoda 1
Na kole žirafy jsou dvě ozubená kola. Ta jsou uchycena 12 šrouby (6 na každé straně). Povolte tyto šrouby na obou ozubených
kolech o jednu otáčku (řetězy musí být na žirafě tak, jak ji běžně používáte). Pokud je potřeba jen malé seřízení, řetězy
automaticky vycentrují ozubená kola na správné místo. Pokud se tak stalo, utáhněte všechny šrouby a seřízení je hotovo. Pokud
se tak nestalo, přejděte k metodě 2.

Metoda 2
Opakujte metodu 1, ale tentokrát vyjměte všech 6 šroubů z toho ozubeného kola, které má 12 děr (na obrázku označeno jako
Hole set 1). Pootočte ozubeným kolem s 12 dírami tak, aby jste mohli použít druhých 6 děr, ve kterých původně nebyly šrouby
(na obrázku označeno jako Hole set 2). Šrouby utáhněte. Tento postup by měl umožnit seřízení ozubeného kola ve větším
rozsahu, než v metodě 1. Pokud přešroubování nepomohlo nebo vedlo ke zhoršení, přejděte k metodě 3.

Metoda 3
Sejměte kolo z rámu a sejměte ozubené kolo s 12 dírami. Ozubené kolo otočte a přišroubujte zpět opačnou stranou, než bylo
původně. Přimontujte kolo zpět do rámu a opakujte metodu 1. Pokud metoda 1 nepomůže, opět přejděte k metodě 2.
Přejeme Vám úspěch při seřízení a připomínáme, že pravidelná kontrola utažení všech šroubů a matic na Vaší žirafě je nezbytná.
Jízda s povolenými šrouby a maticemi nebo použití nepřiměřené síly při dotahování šroubů může vést k poškození, na které
nelze uplatnit záruku.
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