UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

TATO STRUČNÁ PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. DŮKLADNĚ SI JI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE JI NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.
Tato uživatelská příručka se vztahuje konkrétně k vašemu kolu Specialized Roubaix nebo Ruby. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti a výkonu a technické informace, které byste
si měli přečíst před první jízdou a pečlivě uschovat pro pozdější použití. Také byste si měli přečíst celý Průvodce vlastníka kola Specialized (“Průvodce vlastníka”), protože obsahuje další
důležité obecné informace a pokyny, kterými byste se měli řídit. Nemáte-li kopii Průvodce vlastníka, můžete si jej stáhnout zdarma na adrese www.specialized.com nebo jej získat od
nejbližšího Autorizovaného prodejce Specialized nebo Oddělení péče o jezdce.
Mohou být k dispozici další informace ohledně bezpečnosti, výkonu a servisu pro konkrétní komponenty jako je odpružení nebo pedály na vašem kole nebo pro příslušenství jako jsou
helmy nebo světla. Ujistěte se, že vám Autorizovaný prodejce Specialized poskytl od výrobce veškerou literaturu, která byla součástí vašeho kola nebo příslušenství. V případě konfliktu
mezi informacemi v tomto průvodci a informacemi od výrobce komponentů se obraťte na vašeho nejbližšího Autorizovaného prodejce Specialized.
Při čtení tohoto průvodce si všimnete různých symbolů a varování, které jsou vysvětleny níže:
VAROVÁNÍ! Kombinace tohoto slova a symbolu označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za následek vážné zranění
nebo smrt. Mnoho z Varování udává, že “můžete ztratit kontrolu a spadnout”. Protože každý pád může skončit vážným zraněním nebo smrtí, neopakujeme vždy
varování před možným zraněním nebo smrtí.
UPOZORNĚNÍ: Kombinace bezpečnostního symbolu a slova UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za
následek lehké nebo středně těžké zranění nebo slouží jako varování před nebezpečnými postupy.
Slovo UPOZORNĚNÍ bez výstražného symbolu označuje situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za následek poškození vašeho kola nebo propadnutí záruky.
INFO: Symbol upozorňuje čtenáře na obzvláště důležité informace.
VAZELÍNA: Tento symbol značí, že je třeba použít vysoce kvalitní vazelínu dle nákresu.
KARBONOVÁ TŘECÍ PASTA: Tento symbol značí, že pro zvýšení tření je třeba použít karbonovou třecí pastu.
MOMENT: Tento symbol zvýrazňuje správnou hodnotu momentu pro konkrétní šroub. K dosažení konkrétní hodnoty momentu je nutné použít kvalitní momentový klíč.
TECHNICKÝ TIP: Technické tipy jsou užitečné tipy triky pro instalaci a použití.

URČENO PRO
Kola Specialized Roubaix a Ruby jsou určena a byla testována pouze pro jízdu na silnici (podmínky 1). Více informací o předpokládaném používání, konstrukčních váhových limitech pro rám a
komponenty naleznete v Průvodci vlastníka.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ MONTÁŽE
Tento průvodce není určen jako vyčerpávající průvodce pro sestavení, použití, servis, opravy nebo údržbu. S veškerým servisem, opravami a údržbou se obraťte na Autorizovaného
prodejce Specialized. Váš Autorizovaný prodejce Specialized vás také může odkázat na semináře, akademii nebo knihy ohledně používání kol, servisu, oprav a údržby.
VAROVÁNÍ! Díky vysoké úrovni složitosti kol Roubaix a Ruby vyžaduje správná montáž vysokou úroveň mechanické odbornosti, dovedností, školení a speciální
nástroje. Proto je nezbytné, aby montáž, údržbu a řešení problémů prováděl Autorizovaný prodejce Specialized.
VAROVÁNÍ! Mnoho komponentů na kolech Roubaix a Ruby, včetně řídítek a představce, jsou speciální pro kola Roubaix a Ruby. Toto upozornění se nevztahuje
pouze na tyto komponenty. Vždy používejte pouze originální dodané komponenty a nástroje. Použití jiných komponentů a nástrojů oslabí integritu a sílu montáže.
Komponenty specifické pro Roubaix a Ruby mohou být použita pouze na kolech Roubaix a Ruby a ne na jiných kolech, i když na ně půjdou namontovat.
Neuposlechnutí tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
Pro úspěšné sestavení kol Roubaix a Ruby je velmi důležité řídit se pořadím činností jak je uvedeno v tomto průvodci. Změna pořadí při sestavování prodlouží dobu
sestavování.
VELIKOST ŠROUBU / NÁSTROJE / HODNOTY MOMENTU
VAROVÁNÍ! Správná síla utažení v utahovacích prvcích (matky, vruty, šrouby) na vašem kole je důležitá pro vaši bezpečnost. Použijete-li příliš malou sílu, utažení
nemusí držet bezpečně. Použijete-li příliš velkou sílu, utažení může strhnout závity, natáhnout se, zdeformovat nebo zlomit. Tak či tak, nesprávná síla utažení může
mít za následek poruchu, která může způsobit ztrátu kontroly a pád.
Všude, kde je to uvedeno, se ujistěte, že každý šroub je utažen na určený moment. Po vaší první jízdě a pravidelně dále znovu zkontrolujte utažení každého šroubu
a zajistěte bezpečné připevnění komponent. Následuje shrnutí momentů v tomto průvodci:
inbusový klíč

Moment (in-lbf)

Moment (Nm)

Představec @ šrouby na trubce sloupku

UMÍSTĚNÍ

4mm

45

5.1

Šrouby upravující hlavové složení

Představec @ šrouby na řídítkách

4mm

45

5.1

Horní krytka představce

4mm

18

Šroub utahující objímku trubky sloupku

4mm
2.5mm

Šroub vymezující objímku trubky sloupku

Moment (Nm)

inbusový klíč

Moment (in-lbf)

Moment (Nm)

2.5mm

18

2.0

Šrouby pro objímku sedla

4mm

55

6.2

2.0

Šroub patky

4mm

40

4.5

55

6.2

Šroub upevňující láhev na vodu / SWAT Road Box

3mm

25

2.8

9.5

1.0

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, že všechny kontaktní povrchy jsou čisté a závity šroubů jsou namazané nebo obsahují prvek se závitem (prostudujte si pokyny ke
každému šroubu).
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Pro montáž tohoto výrobku jsou nutné následující nástroje:
 Klíče inbus 2, 2,5, 3, 4 a 5mm

 Momentový klíč (3/8” zdířka)

 Vysoce kvalitní vazelína

 Nástrčné klíče inbus 3, 4 a 5mm (3/8” zdířka)

 Nůžky na stříhání kabelů a bovdenů

 Modré lepidlo na kovy (Loctite 242)

 Dlouhý 4mm inbusový klíč (bit) pro Ruby/Roubaix (S175300015)

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ÚDRŽBY
Kola Specialized Roubaix a Ruby jsou vysoce výkonná kola. Veškerou běžnou údržbu, řešení problémů, opravy a výměny dílů musí provádět váš Autorizovaný prodejce Specialized. Obecné
informace ohledně údržby vašeho kola naleznete v Průvodci vlastníka. Navíc, před každou jízdou provádějte pravidelné bezpečnostní kontroly, jak je popsáno v Průvodci vlastníka.
• Je nutné být velmi opatrný a nepoškodit materiál z karbonových vláken nebo kompozitní materiál. Jakékoliv poškození může mít za následek ztrátu strukturální integrity, což může způsobit katastrofické
selhání. Takové poškození může, ale nemusí být při kontrole viditelné. Před každou jízdou, po každé havárii, bystě měli pečlivě zkontrolovat vaše kolo, zda se na něm něco netřepí, nejsou v něm rýhy,
škrábance v laku, odštípnuté části, zda není ohnuté nebo neobsahuje jiné známky poškození. Pokud vaše kolo vykazuje jakékoliv takové známky, nejezděte na něm. Po jakékoliv havárii, a před každou
další jízdou, vezměte kolo k Autorizovanému prodejce Specialized na celkovou kontrolu.
• Při jízdě poslouchejte, zda neuslyšíte jakékoliv vrzání, protože vrzání může být známkou problémů s jedním nebo více komponenty. Pravidelně kontrolujte všechny povrchy na jasném slunečním světle a
kontrolujte, zda neobsahují drobné vlasové praskliny nebo netrpí únavou v bodech zatížení, jako jsou sváry, švy, otvory nebo styčné body s dalšími díly. Uslyšíte-li jakékoliv vrzání, známky nadměrného
opotřebení, objevíte jakoukoliv prasklinu, bez ohledu na to jak malou, nebo jakékoliv poškození kola, okamžitě přestaňte na kole jezdit a nechte jej prohlédnout u Autorizovaného prodejce Specialized.
• Životnost a typ a frekvence údržby záleží na mnoha faktorech, jako je frekvence a typ použití, váha jezdce, jízdní podmínky nebo dopady. Vystavování nepříjemným přírodním živlům (jako je jízda v blízkosti
oceánu nebo jízda v zimě) mohou způsobit galvanickou korozi komponentů jako jsou osy pedálů a šrouby, což může urychlit opotřebení a zkrátit životnost. Nečistoty také mohou způsobit opotřebení povrchů a
ložisek. Povrch by měl být umyt před každou jízdou. Kolo by mělo být udržováno pravidelně u Autorizovaného prodejce Specialized, což znamená, že je třeba jej vyčistit, zkontrolovat zda se na něm nenacházejí
známky koroze nebo praskliny, a také jej namazat. Pokud si všimnete jakékoliv známky koroze nebo objevíte praskliny na rámu nebo jakémkoliv jiném komponentu, dotyčný kus musí být vyměněn.
• Pravidelně čistěte a promazávejte převody dle pokynů výrobce převodů.
• Při čištění nestříkejte vysokotlakou hadicí přímo na ložiska. I voda ze zahradní hadice může proniknout skrz těsnění ložisek a rozhraní pedálů, což může způsobit zvýšené opotřebení ložisek a pedálů a to
může ovlivnit normální funkci ložisek. Pro čištění používejte vlhký čistý hadr a prostředky na čištění kola.
• Kolo nevystavujte dlouhodobě slunečnímu svitu nebo nadměrnému žáru, jaký je například v autě zaparkovaném na přímém slunci nebo v blízkosti zdroje tepla jakým je radiátor.

VAROVÁNÍ! Neuposlechnutí pokynů v této části může mít za následek poškození komponentů na vašem kole a způsobí propadnutí záruky, ale hlavně, může
způsobit vážné zranění vaší osoby nebo smrt. Vykazuje-li vaše kolo jakékoliv známky poškození, nepoužívejte jej a okamžitě jej dopravte k vašemu Autorizovanému
prodejci Specialized na kontrolu.

ZÁRUKA
Viz podmínky záruky dodané s Vaším kolem nebo navštivte www.specialized.com. Výtisk je také dostupný u Vašeho autorizovaného prodejce.

MONTÁŽ SEDLOVKY
Rámy Roubaix a Ruby mají sedlovku s průměrem 27,2 mm a jsou vybaveny
integrovanou objímkou sedlovky umístěnou pod horní rámovou trubkou. K
uchycení sedlovky používejte pouze danou objímku.
 Obr.1: Umístěte gumové těsnění na sedlovku.
 Obr.1: Vložte sedlovku do sedlové trubky.
 Obr.1: Postupně utahujte dva šrouby, dokud nebudou lehce utažené a
mezery nejsou stejné. Šroub utáhněte na moment 6,2 Nm.
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SEDLOVKA
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

 Zkontrolujte výšku a polohu sedla, pokud je nutné, tak je upravte, poté
znovu utáhněte objímku.
 Gumovým těsněním sjeďte níže po sedlovce tak, aby logo směřovalo
dozadu za kolo.

ZNAČKA MIN/MAX PRO SEDLOVKU
SEDLOVÁ OBJÍMKA

Pro zabránění poškození rámu a/nebo sedlovky je nutné dodržovat
minimální délku zasunutí sedlovky do rámu. Toto minimální zasunutí musí
splňovat následující:

STEJNÁ
MEZERA

 Obr.2:Sedlovka musí být do rámu zasunuta dostatečně hluboko, aby značka
minimálního zasunutí/maximální vysunutí (min/max) nebyla viditelná.
 Obr.2: Sedlovka musí být do rámu zasunuta dostatečně hluboko, aby byla
viditelná otvorem v sedlové trubce.

PRŮHLEDOVÝ OTVOR

 Pokud by se lišily požadavky na zasunutí pro sedlovku a rám, vždy použijte
delší zasunutí. Například, pokud je otvor pro vizuální kontrolu v sedlové trubce 130mm od objímky ale sedlovka vyžaduje zasunutí 100mm, pak je nutné zasunout sedlovku 130mm.
Je-li sedlovka zasunuta v úrovni značek min/max a sedlovka není vidět skrz průhledový otvor, není sedlovka zasunuta dostatečně hluboko do sedlové trubky a měli byste ji zasunout níže, dokud
nepůjde vidět skrz průhledový otvor. Díky tomu může být sedlo příliš nízko. Pokud se tak stane, je třeba sedlovku vyměnit za delší.
UPOZORNĚNÍ! Pokud nebudou dodrženy minimální požadované délky zasunutí pro sedlovku a rám, může dojít k poškození sedlovky/rámu a to může mít za
následek ztrátu kontroly a pád.
Pokud byla sedlovka zkrácená, nemusí značky min/max na sedlovce být nadále přesné. Před zkracováním sedlovky si poznačte min/max hloubku vyžadovanou
výrobcem sedlovky.
VAROVÁNÍ! Obecné pokyny ohledně montáže sedlovky najdete v příslušné části Průvodce vlastníka. Při jízdě s nedotaženou sedlovkou se může sedlo se otáčet a
pohybovat a může způsobit ztrátu kontroly a pád.
VAROVÁNÍ! Zkontrolujte sedlovku a sedlovou trubku a přesvědčte se, že se tam nenachází žádné otřepy nebo ostré hrany. Odstraňte jakékoliv otřepy nebo ostré
hrany pomocí jemného smirkového papíru.
UPOZORNĚNÍ: Při utahování sedlové objímky je důležité, aby mezera mezi rámem a objímkou byla na obou stranách stejná. (obr.2)
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Obr.1:Na kontaktní povrchy mezi sedlovkou a sedlovou trubkou neaplikujte vazelínu. Vazelína výrazně snižuje tření, které je kritické pro správné uchycení
sedlovky. Specialized doporučuje aplikaci prostředku pro montáž karbonu (třecí pastu), která zvyšuje tření mezi karbonovými povrchy. Další informace se dozvíte u
Autorizovaného prodejce Specialized.

MONTÁŽ ŠLAPACÍHO STŘEDU
Rámy Roubaix a Ruby používají buď karbonový střed 42mm x 68mm OSBB nebo standardní 68mm BSA šroubovací střed.
UPOZORNĚNÍ: Nevyhlazujte ani nerozšiřujte objímku středu! To by mohlo zabránit správné montáži klik. Váš rám Specialized nevyžaduje žádnou přípravu středu
před montáží, protože všechny povrchy byly pečlivě opracovány na konkrétní tolerance v továrně pro správné rozhraní s klikami kompatibilní s OSBB/BB30. Pro
informace o montáži pedálů a šlapacího středu se obraťte na výrobce těchto komponentů.

INTERNÍ VEDENÍ KABELŮ
Rámy Roubaix a Ruby jsou vybaveny vstupními otvory pro interní vedení kabelů pro přední a zadní přesmykač nebo dráty pro elektronické řazení a také bovdeny pro kotoučové brzdy.
MECHANICKÉ ŘAZENÍ:

1

2

3

KABEL PRO PŘEDNÍ PŘESMYKAČ

ŘADÍCÍ BOVDEN

OBJÍMKA
KABELU

ŘADÍCÍ BOVDEN
OBJÍMKA KABELU

HORNÍ KRYTKA

KABEL PRO ZADNÍ
PŘESMYKAČ
ŘADÍCÍ KABEL

KABEL PRO ZADNÍ
PŘESMYKAČ

RUKÁV
KABELU

 Obr. 1: Před montáží bovdenů pro řadící kabel s 4mm kroužky, namontujte přírubu pro rukáv kabelu na otvory na straně převodů i na druhou stranu.
 Obr. 2: Kabely vyveďte vývodem u šlapacího středu. Ujistěte se, že se kříží pouze jednou.
 Obr. 2: Skrz drážku šlapacím středem veďte kabel pro zadní přesmykač, poté zpět do řetězové vzpěry, dokud nevyjde ven na straně převodů (Obr. 3).
 Obr. 2: Skrz drážku šlapacím středem veďte kabel pro přední přesmykač a poté vzhůru prodloužením, dále rámem, až z rámu vyjde nad šlapacím středem.
 Obr. 3: Přes kabely a patku namontujte krytku, poté přírubu pro rukáv kabelu a kus bovdenu s 4mm kroužkem.
ELEKTRONICKÉ ŘAZENÍ:

1

2

DRÁT OD
BATERIE

KABEL PRO
PŘEDNÍ
PŘESMYKAČ

3

PORT ZÁSTRŠKY
ŘAZENÍ

KABEL ELEKTRONICKÉHO ŘAZENÍ

PRŮCHODKA
DRÁTU

KABEL PRO ZADNÍ
PŘESMYKAČ

REAR DERAILLEUR WIRE
KABEL VEDOUCÍ
RÁMOVOU
TRUBKOU
ROZVADĚČ
A

A

KRYT PORTU
Di2 BB

 Obr. 1: Kabel vložte do rámové trubky na opačné straně než jsou převody, vedle bovdenu pro zadní brzdu, dokud nevyjde výstupním portem u šlapacího středu. Vložte zástrčku Di2
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do prázdného otvoru pro řazení.
 Při vedení kabelů pro přední a zadní přesmykač a také kabel od baterky se řiďte instrukcemi výrobce.
 Obr. 2: Kabely předního a zadního přesmykače veďte rámovou a sedlovou trubkou, až vyjdou ven portem u šlapacího středu, poté je zapojte do rozvaděče A. Rozvaděč A umístěte
dovnitř sedlové trubky, poté do rámu namontujte zástrčku pro šlapací střed.
 Obr. 3: Průchodku Di2 umístěte přes drát zadního přesmykače vystupujícího patkou a vložte průchodku do výstupního portu patky.
Kabel Di2 musí být veden výstupním portem rámové trubky dříve, než namontujete bovden zadní brzdy.
KOTOUČOVÉ BRZDY:

1

2

BOVDEN BRZDY

GUMOVÁ
ZÁSTRČKA
BOVDEN ZADNÍ BRZDY

 Obr. 1: Bovden veďte do rámu buď od rámové trubky do řetězové vzpěry nebo opačně, v závislosti na použitém modelu brzd. Brzdy namontujte dle instrukcí výrobce brzd. Nasaďte
dodané gumové zástrčky na brzdové bovdeny do vstupních/výstupních portů.
DOGBONE

 Obr. 2: Bovden zadní brzdy veďte pod pouzdrem šlapacího středu.
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4
GUMOVÁ
ZÁSTRČKA

BOVDEN BRZDY

GUMOVÁ
ZÁSTRČKA

DOGBONE

 Obr. 3: Jakmile brzdový bovden vyjde ven portem v řetězové vzpěře, na výstupní port a bovden nasaďte gumovou zástrčku.
 Obr. 4: Bovden veďte do vidlice z vrchu nebo zespodu, v závislosti na použitém modelu brzd. Nainstalujte vidlici a Future shock dle kroků na stránkách 5-6 a potom namontujte brzdy
dle instrukcí výrobce brzd.
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MONTÁŽ VIDLICE A Future Shock CARTRIDGE
Video pro cartridge Future Shock je dostupné na http://servicevideos.specialized.com/video/180190215, nebo po naskenování QR kódu.
Specialized Future Shock Cartridge, vidlice a hlavové složení jsou navrženy jako integrovaná jednotka a jsou určeny pouze pro kompatibilní karbonové rámy
Specialized Roubaix a Ruby. Při montáži přední části kola Roubaix nebo Ruby používejte pouze určené díly.
VAROVÁNÍ! Trubka sloupku vidlice je předem seříznuta s ohledem na velikost rámu. Vidlici neřežte ani nepoužívejte příliš krátkou vidlici.
Ujistěte se, že velikost napsaná na vidlici odpovídá velikosti na rámu.
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HLAVA ŠROUBU NA
STRANĚ PŘEVODŮ
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 Obr. 1: Promazejte spodní ložisko (A), poté jej namontujte na vidlici (B). Vidlici vložte do hlavové trubky, promažte ji a horní ložisko (C) a kompresní kroužek (D) namontujte na trubku sloupku.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že slot kompresního kroužku směřuje po směru nebo proti směru jízdy kola. Slot neumisťujte do blízkosti předem utažených šroubů
hlavového složení.
 Obr. 2: Naneste vazelínu na upínací mechanismus objímky sloupku vidlice (šroub, podložku, váleček se závitem) a sestavte dohromady. Objímku instalujte na sloupek vidlice (E).
 Obr. 2: Naneste modrý Loctite (typ 242) na vystřeďující šroub v objímce (F). Šroub zašroubujte a lehce dotáhněte max. utahovacím momentem 1.0 Nm.
VAROVÁNÍ! Pro zajištění, že kroužek a díry pro vymezovací šrouby vidlice vzájemně lícují, vložte 2mm inbusový klíč do otvorů ještě před montáží a utažením
vymezovacího šroubu. Před montáží kroužku se ujistěte, že vymezovací šrouby hlavového složení jsou vyrovnány.
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 Obr. 3: Vyberte si kryt hlavového složení pro vysoký nebo nízký stack (G) a umístěte jej na kroužek trubky sloupku. Uvedený stack/reach je měřen na zákládě krátkého 0mm dlouhého krytu.
 Obr. 4: Namontujte 0-15 mm vymezovacích podložek trubky sloupku (H) do složení cartridge (I), poté vložte složení Future Shock Cartridge do trubky sloupku.
VAROVÁNÍ! Pro zajištění správného vložení Future Shock Cartridge do trubky sloupku nemontujte více než 15 mm vymezovacích podložek nad rámec 0 mm nebo
15 mm krytek hlavového složení. Ujistěte se, že mezi hlavovým složením a cartridge není žádná vazelína. Vazelína může způsobit prokluz cartridge, což může mít za
následek ztrátu kontroly.
Firma Specialized doporučuje pro zvýšení tření použít mezi cartridge a trubku sloupku použít třecí karbonovou složku (nebo karbonovou pastu). V případě jakýchkoliv dotazů
se obraťte na Autorizovaného prodejce Specialized.
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ŠIPKU VYROVNEJTE V PŘEDNÍM
SMĚRU KOLA
PLOCHÝ POVRCH

Poznámka: Objímka sedlovky
vyžaduje delší 4mm inbusový klíč (bit),
aby bylo možno dosáhnou na šroub za
krytem hlavového složení
číslo součástky (bitu) #: S175300015

 Obr. 5: Cartridge vyrovnejte s jedním ze tří plochých povrchů ve směru jízdy kola. Podložka představce (J) musí také směřovat proti směru jízdy kola.
 Obr. 6: Trubka sloupku utáhněte na moment 6,2 Nm.
VAROVÁNÍ! Jakmile bude cartridge namontována, tak se ujistěte, že šroub kroužku je promazaný a utažený dle specifikace. Bez namontované cartridge šroub
neutahujte. Nesprávně namontovaný nebo utažený kroužek může způsobit ztrátu kontroly a pád.
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VYROVNEJTE MÍSTO PRO
PODLOŽKU S MÍSTEM
PRO PŘEDSTAVEC A
PŘEDNÍM KOLEM

POHLED Z BOKU
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GUMOVÁ VLOŽKA

KRYT HLAVOVÉHO
SLOŽENÍ
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TRUBKA SLOUPKU:
KROUŽEK
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HLAVOVÁ TRUBKA

2.5mm

PLÁŠŤ
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2.5mm

3. UTÁHNOUT

 Obr. 7: Představec namontujte na cartridge, poté vyrovnejte představec s podložkou a předním kolem. Představec utáhněte dle specifikací výrobce. Instalujte brzdy (str.4)
 Namontujte horní krytku, poté utáhněte na 2,0 Nm.
 Obr. 8: Dva předem utažené šrouby (K) upravte pomocí 2mm inbusového klíče, dokud se oba nedotknou kompresního kroužku. Postupně a stejnoměrně střídejte oba předem utažené
šrouby, přitom zabírejte za přední brzdu a cukejte kolem vpřed a vzad, dokud pohyb/vůle nezmizí a řídítka se nebudou volně otáčet.
Chcete-li přistoupit k předem utaženému šroubu (nižšímu), 2mm inbus veďte horním uzamykacím šroubem. Horní uzamykací šroub se utahuje pomocí 2,5mm
inbusu.
 Obr.8: Našroubujte a utáhněte horní uzamykací šrouby (2,5 Nm) na šrouby pro předpětí (K), abyste dosáhli usazení šroubů pro předpětí na místo. Na šrouby neaplikujte žadné mazadlo.
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ÚPRAVA VÝŠKY STACKU
 Odstraňte horní krytku a představec.
 Povolte utahovací šroub kroužku a povolte šrouby.
 Vyjměte cartridge z trubky sloupku. NEODSTRAŇUJTE VLOŽKU. Vložka je velmi těsná a velmi těžko se nasazuje zpět, vystavuje tak vnitřní části kontaminaci.
 Podívejte se na Obr.3-8, na stránkách 5-6, kde naleznete kroky montáže pro úpravy výšky stacku.
ZMĚNA TUHOSTI PRUŽINY

1

2

POZOR: NEROZEBÍREJTE
CARTRIDGE - MOŽNÁ JE POUZE
VÝMĚNA PRUŽINY!

MĚKKÁ (MODRÝ): 6kg
STŘEDNÍ (ČERNÝ): 11kg
VELKÁ (ŽLUTÁ): 18kg

KUŽELOVÝ KLÍČ

 Obr. 1: Chcete-li vyměnit pružinu za jinou pružinu s jinou tuhostí, odstraňte představec a podložku, odšroubujte horní kryt cartridge pomocí 20mm kuželového klíče.
 Obr. 2: Vyjměte pružinu s mezery v cartridge, namontujte požadovanou pružinu a poté znovu namontujte horní krytku. Krytku utáhněte, až je pevná.
UPOZORNĚNÍ: Při povolování horní krytky kvůli výměně pružiny ponechejte cartridge ve vidlici, připnutou ke kroužku. Cartridge nevkládejte do stolního svěráku!
KONTROLNÍ SEZNAM ÚPRAVY HLAVOVÉHO SLOŽENÍ / STACKU
 POUŽÍVEJTE MOMENTOVÝ KLÍČ!

 Je upravené hlavové složení?

 Směřuje šipka na cartridge ve směru jízdy kola?

 Působí na párové šrouby stejný tlak, jsou uzamykací šrouby utaženy na 2,0 Nm?

 Je utahovací šroub kroužku utažený?

 Jsou šrouby představce utažené?

MONTÁŽ SWAT ROAD BOX
URČENO PRO
Specialized SWAT Road Box je určen a je kompatibilní s karbonovými silničními rámy Specialized s třetím úchytem na láhev na rámové trubce a sedlové trubce, pod standardními úchyty
na láhev s pitím. Je navrženo tak, že pojme náhradní duši (max 18-25mm), 16g C02 bombičku, C02 hlavu, montážní páku, nástroj EMT Road Tool, nástavec na ventilek a peníze.
VAROVÁNÍ! Firma Specialized doporučuje nechat provést montáž SWAT Road Box od Autorizovaného prodejce Specialized. SWAT Road Box nemontujte na
nekompatibilní rám (i když tam pasuje) ani se nepokoušejte namontovat SWAT Road Box na rám jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce.
MONTÁŽ A SLOŽENÍ
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53216-9130
53215-3155
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 Obr. 1: Nejprve přišroubujte dvě zábradlí k rámu, ale pouze tak, že jdou povolit rukou.
 Obr. 1: Přišroubujte panel na straně převodů, upravte jeho polohu, tak že bude vhodně přiléhat k rámu, poté utáhněte čtyři šrouby na 2,8 Nm.
 Obr. 2: Namontujte vybavení (duši, montážní páku, 16g C02 bombičku, C02 hlavu, nástavec na ventilek, nástroj EMT). Prohlédněte si kroky níže.
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 Obr. 3: Umístěte nástroj EMT do otvoru pod dvířky.
 Obr. 4: Ujistěte se, že v duši není žádný vzduch a poté vložte ventilek do otvoru pro ventilek.
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 Obr. 5: Je-li ventilek zasunutý v otvoru, omotejte duši kolem vašeho vybavení.
 Obr. 6: Duši uchyťte na opačném konci jádra, poté ji namotejte rámovou trubkou směrem dolů a kolem jádra. Umístění svorky a směr omotávání duše poskytuje největší otvor mezi
duší a skříňkou při propojení obou panelů
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 Obr. 7: Omotejte objímku duše kolem duše a udržte ji tak na místě.
 Obr. 8: Namontujte panel na opačnou stranu převodů s veškerým vybavením na rám, poté dvířka uzavřete a panel tak uzamkněte na místě.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou všechny části bezpečně namontovány ve SWAT Road Box, šrouby jsou správně utaženy a odnímatelný panel je správně
namontován, dvířka jsou úplně uzavřena (uzamčena). Nejezděte s odemčeným panelem. Volny panel může upadnout zasáhnout do bezpečného provozu kola.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
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Pamatujte, že všechny pokyny a poznámky se mohou změnit a být aktualizovány bez upozornění.
Pravidelně kontrolujte technické aktualizace na adrese www.specialized.com.
Zpětná vazba: techdocs@specialized.com

