
Technický bulletin 23: Bezpečnostní 
kontrola - Funkce západky GX / GXi 
Červenec 2020 

 
Dotčené produkty: GX and GXi frame numbers below 917463 
 
Jaký je účel této důležité bezpečnostní kontroly funkce západky? 

Účelem této bezpečnostní kontroly je zajistit, aby sklopné západky rámu a řídítek fungovaly a 

byly správně nastaveny. 

Varování: Gocyle se sklopnými západkami, který neprochází touto důležitou bezpečnostní 

kontrolou, představuje riziko zranění a nesmí se na něm jezdit. 

Kdy musím provést tuto kontrolu? 

• Pokud jste tento TB 23 dosud neprovedli 

• Během instalace nového Gocycle prostřednictvím aplikace GocycleConnect 

• Během kontroly před dodáním (PDI - pouze pro prodejce) 

• Každé 3 měsíce, jako součást běžné kontroly podle naší Příručky vlastníka Gocycle. 

Jak zkontroluji, zda moje záhyby správně fungují? 

Při zavřené černé západce a pouhým jedním prstem několikrát stiskněte a uvolněte červený 

zámek západky. 

 

• Černá západka by se neměla otevírat a červený zámek západky by měl zůstat zapnutý a 

„zamknutý/ zajištěný“ do rámu nebo řídítek, když je uvolněn. 

• Zámek červené západky by se měl volně pohybovat s minimální silou a měl by rychle a 

ostře pružit zpět do zcela zajištěné polohy. 



• Zámek červené západky by se neměl lepit, pískat ani zamrzat a neměl by mít pomalý, 

částečně uzavřený nebo opožděný účinek. 

Mohu dál jezdit s Gocycle GX / GXi? 

Pokud se černá západka otevře při stisknutí a uvolnění zámku červené západky, nejezděte po 

Gocycle, obraťte se na technickou podporu Gocycle pomocí našeho kontaktního formuláře. 

You will need to recheck and adjust if required your fold latches as part of regular 3 month 

customer inspection and you must also replace your existing black head detent Pin with the 

latest specification silver head Frame Detent Pin as shown below. 

 

You can order a free current spec Frame Detent Pin from the Gocycle website using the links 

below: 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/  

Discount Code "FRAMEDETENT" at checkout 

Další informace o úpravě a údržbě sklopných západek naleznete na adrese 
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto technického bulletinu, obraťte se na technickou 

podporu společnosti Gocycle Tech Support pomocí našeho kontaktního formuláře 

 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/

