INSTRUKCJA OBSŁUGI SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

NINIEJSZA SKRÓCONA INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. PROSIMY UWAŻNIE JĄ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy roweru Specialized Roubaix lub Ruby. Zawiera ważne informacje techniczne i dot. bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać przed pierwszą
jazdą, a następnie zachować na przyszłość. Należy również w całości przeczytać Instrukcję użytkowania Specialized (“Instrukcja użytkowania”), w której zawarte są dodatkowe ważne
ogólne zalecenia, których należy przestrzegać. Instrukcję obsługi można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej producenta www.specialized.com, albo otrzymać od Autoryzowanego
sprzedawcy Specialized lub w dziale Specialized Rider Care.
Mogą być również dostępne dodatkowe informacje dot. serwisu i działania poszczególnych elementów, jak pedały lub zawieszenie, oraz akcesoriów typu kaski i światła. Należy upewnić
się, że otrzymaliśmy od sprzedawcy Specialized wszelką dokumentację powiązaną z rowerem lub akcesoriami. Jeżeli informacje w niniejszej instrukcji oraz instrukcji dostarczonej przez
producenta różnią się, należy skontaktować się z Autoryzowanym sprzedawcą Specialized.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szereg ważnych symboli i ostrzeżeń, których znaczenie wyjaśniono poniżej:
OSTRZEŻENIE! Symbol wraz ze słowem oznaczają możliwe zagrożenie, którego należy uniknąć, by zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci. Wiele
ostrzeżeń zawiera odniesienie do “utraty kontroli i upadku”. Ponieważ każdy upadek może skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią, nie zawsze
przypominamy o tym w objaśnieniu Ostrzeżenia.
UWAGA: Symbol alarmu bezpieczeństwa wraz ze słowem UWAGA oznacza możliwe zagrożenie, którego należy uniknąć, by zapobiec łagodniejszym i średnim
obrażeniom, oraz ostrzega przed niebezpiecznym sposobem postępowania.
Słowo UWAGA użyte bez symbolu bezpieczeństwa wskazuje na sytuację, która może prowadzić do poważnego uszkodzenia roweru lub utraty gwarancji.
INFO: Symbol zwraca uwagę czytelnika na szczególnie istotne informacje.
SMAR: Symbol oznacza, że należy użyć wysokiej jakości smaru w sposób zgodny z obrazkiem.
PASTA ZWIĘKSZAJĄCA TARCIE: Symbol oznacza, że należy użyć przeznaczonej do karbonu pasty zwiększającej tarcie, w sposób zgodny z obrazkiem.
MOMENT DOKRĘCENIA: Symbol wskazuje właściwy moment dokręcenia dla konkretnej śruby. Aby móc odpowiednio dokręcić śrubę niezbędny jest klucz
dynamometryczny.
WSKAZÓWKA: Wskazówki to użyteczne rady i tricki, ułatwiające montaż i użytkowanie.

PRZEZNACZENIE
Rowery Specialized Roubaix i Ruby zostały przetestowane i służą wyłącznie do jazdy szosowej (warunek 1). Więcej informacji odnośnie przeznaczenie i limitów wagi dla ramy oraz osprzętu
znajduje się w Instrukcji użytkowania.

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA
Niniejsza instrukcja nie jest kompleksową instrukcją składania, użytkowania, serwisowania, napraw i konserwacji. W zakresie serwisowania, napraw i konserwacji prosimy o kontakt z autoryzowanym
sprzedawcą Specialized. Autoryzowany sprzedawca Specialized może również polecić szkolenia oraz publikacje w zakresie użytkowania, serwisowania, naprawy i konserwacji roweru.
OSTRZEŻENIE! Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania rowerów Roubaix i Ruby prawidłowe złożenie wymaga znajomości mechaniki, odpowiednich umiejętności i
specjalistycznych narzędzi. Z tego względu montaż, konserwacja i naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę Specialized.
OSTRZEŻENIE! Wiele elementów rowerów Roubaix i Ruby, w tym, ale nie tylko kierownica i mostek, zostało opatentowanych dla modeli Roubaix i Ruby. Należy
korzystać wyłącznie z oryginalnych części i osprzętu. Zastosowanie innych części lub osprzętu może osłabić konstrukcję roweru. Specjalne elementy Roubaix i Ruby
mogą być używane wyłącznie z rowerami Roubaix i Ruby i nie powinny być używane z żadnym innym modelem, nawet jeżeli pasują. Nieprzestrzeganie powyższego
zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Aby prawidłowo złożyć rowery Roubaix i Ruby należy bezwarunkowo wykonać wszelkie czynności w kolejności opisanej w niniejszej instrukcji. Zmiany kolejności składania
wydłużą proces składania.
ROZMIARY ŚRUB / NARZĘDZIA / MOMENTY DOKRĘCENIA
OSTRZEŻENIE! Prawidłowy moment dokręcenia elementów ruchomych (nakrętek, śrub) jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa. Zbyt niski moment dokręcenia
może spowodować niestabilność połączenia. Zbyt wysoki moment dokręcenia może spowodować zniszczenie, rozciągnięcie lub deformację gwintu. Niewłaściwy
moment dokręcenia może również spowodować uszkodzenie elementu, a w konsekwencji utratę kontroli i upadek.
Tam, gdzie zostało to zaznaczone, należy dokręcić śrubę zgodnie ze specyfikacją. Po pierwszej jeździe, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzić
dokręcenie każdej ze śrub i bezpieczne mocowanie elementów roweru. Poniżej znajduje się zestawienie specyfikacji momentów dokręcenia podanych w niniejszej instrukcji:
Klucz imbusowy

Moment (in-lbf)

Moment (Nm)

Śruby mostka @ sterów

POŁĄCZENIE

4mm

45

5.1

Śruby mocujące regulacji steru

POŁĄCZENIE

Klucz imbusowy

Moment (in-lbf)

Moment (Nm)

2.5mm

18

Śruby mostka @ kierownicy

4mm

45

5.1

2.0

Śruby obejmy sztycy

4mm

55

Korek steru

4mm

18

6.2

2.0

Śruba haka przerzutki

4mm

40

Śruba zaciskowa obejmy steru

4mm

4.5

55

6.2

Śruby bidonu / SWAT Road Box

3mm

25

2.8

Śruba centrująca obejmy steru

2.5mm

9.5

1.0

UWAGA: Przed montażem wszystkie powierzchnie kontaktu powinny być czyste, a gwinty pokryte smarem lub uszczelniaczem (patrz instrukcje dla każdej ze śrub).
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Do złożenia produktu niezbędne są następujące narzędzia:
 Imbusy 2, 2,5, 3, 4, 5 mm

 Klucz dynamometryczny (nasada 3/8”)

 Wysokiej jakości smar

 Imbusy nasadowe 3, 4, 5 mm (nasada 3/8”)

 Szczypce do linek i pancerzy

 Niebieski uszczelniacz gwintów (Loctite 242)

 Imbus 4mm dla Roubaix/Ruby (S175300015)

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI
Specialized Roubaix i Ruby to rowery zapewniające duże osiągi. Regularna konserwacja, przeglądy, naprawy i wymiana części powinny być wykonywane przez Autoryzowanego
sprzedawcę Specialized. Informacje ogólne odnośnie konserwacji roweru znajdują się w Instrukcji obsługi. Ponadto przed każdą jazdą należy wykonać rutynowy test bezpieczeństwa
mechanicznego, zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi.
• Należy uważać, by nie uszkodzić włókna węglowego lub materiału kompozytowego. Uszkodzenia takie mogą być przyczyną osłabienia struktury materiału, często tragicznego w skutkach. Uszkodzenia
tego typu nie zawsze są widoczne w trakcie kontroli roweru. Przed każdą jazdą i po każdym upadku należy dokładnie sprawdzić rower pod kątem otarć, wyżłobień, zarysowań lakieru, odprysków,
odkształceń oraz innych oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia powyższych nie należy korzystać z roweru. Przed ponowną jazdą po upadku należy przekazać rower autoryzowanemu
sprzedawcy Specialized w celu dokładnej kontroli.
• W trakcie jazdy należy zwracać uwagę na skrzypienie, które może być oznaką nieprawidłowego działania jednego lub więcej elementów roweru. Należy regularnie kontrolować wszystkie powierzchnie
roweru w świetle dziennym pod kątem mikroskopijnych pęknięć w najbardziej obciążonych punktach ramy, tj. na spawach, łączach, w zagłębieniach oraz miejscach kontaktu z osprzętem roweru.
Po stwierdzeniu nawet najmniejszego pęknięcia lub uszkodzenia, śladów nadmiernego zużycia, albo usłyszeniu skrzypienia, należy natychmiast przerwać jazdę i przekazać rower autoryzowanemu
sprzedawcy Specialized w celu kontroli.
• Żywotność, rodzaj i częstotliwość konserwacji zależą od wielu czynników, takich jak częstotliwość i sposób użytkowania, waga kolarza, warunki jazdy oraz ew. wypadki. Wpływ trudnych warunków, soli
(w przypadku jazdy blisko oceanu albo w zimie), może powodować galwanizację komponentów, takich jak oś i śruby mechanizmu korbowego, co z kolei prowadzi do szybszego zużycia i skrócenia
żywotności. Kurz i pył również przyspieszają zużycie powierzchni i łożysk. Powierzchnie roweru należy czyścić przed każdą jazdą. Rower należy regularnie konserwować u Autoryzowanego sprzedawcy
Specialized, czyścić, kontrolować pod kątem korozji i/lub pęknięć oraz smarować. W razie stwierdzenia śladów korozji lub pęknięć ramy albo innych części, wadliwe komponenty należy wymienić.
• Należy regularnie czyścić i smarować napęd, zgodnie z instrukcjami producenta.
• Nie należy stosować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na łożyska. Nawet woda z węża ogrodowego może wniknąć do łożysk oraz pomiędzy elementy mechanizmu korbowego i w konsekwencji
przyspieszyć jego zużycie oraz negatywnie wpłynąć na pracę łożysk. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki oraz substancji przeznaczonych do czyszczenia rowerów.
• Nie wystawiać roweru na długotrwałe działanie światła słonecznego ani nadmierne ciepło, np. pozostawiając go wewnątrz zaparkowanego na słońcu samochodu lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym rozdziale może spowodować uszkodzenie elementów roweru i utratę gwarancji, a przede
wszystkim może być przyczyną obrażeń lub śmierci. Jeżeli rower wykazuje jakiekolwiek ślady uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z niego i natychmiast
przekazać Autoryzowanemu sprzedawcy Specialized w celu kontroli.

GWARANCJA
Proszę postępować zgodnie z pisemnymi postanowieniami gwarancji dostarczonej ze swoim rowerem lub odwiedzić www.specialized.com. Kopia gwarancji jest dostępna również w
autoryzowanym sklepie Specialized.

MONTAŻ SZTYCY
Ramy Roubaix i Ruby zaprojektowano tak, aby umożliwić montaż sztycy o
średnicy 27,2 mm ze zintegrowaną obejmą sztycy poniżej rury górnej. Do
mocowania sztycy można użyć wyłącznie dedykowanej obejmy.
 Rys 1: Założyć gumową uszczelkę na sztycę.
 Rys 1: Włożyć sztycę do rury podsiodłowej.
 Rys 1: Dokręcać kolejno obie śruby, aż będzie lekko dociśnięta, a odstępy
będą równe. Dokręcić śruby na 55 in-lbf (6,2 Nm).
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SZTYCA
GUMOWA USZCZELKA

 Sprawdzić wysokość i pozycję siodełka, dostosować w razie konieczności, a
następnie ponownie dokręcić obejmę.
 Przesunąć gumową uszczelkę w dół na rurę podsiodłową tak, aby logo
skierowane było do tyłu.
Aby zapobiec uszkodzeniu ramy i/lub sztycy, należy pamiętać o wsunięciu jej w
rurę podsiodłową na minimalną wymaganą głębokość. Minimalna wymagana
głębokość musi spełniać poniższe wymagania:

OBEJMA SZTYCY

OZNACZENIE SZTYCY
MIN/MAX

EQUAL GAP

 Rys 2: Sztyca powinna być włożona w rurę podsiodłową na tyle głęboko, aby
oznaczenie na sztycy (minimum insertion/maximum extension) nie było widoczne.
 Rys 2: Sztyca ponadto powinna być wsunięta w rurę podsiodłową na tyle głęboko,
aby była widoczna przez otwór rewizyjny w tylnej części rury podsiodłowej.

OTWÓR REWIZYJNY

 Jeśli oznaczenie na sztycy (minimum insertion/maximum extension) i widoczność w otworze rewizyjnym w tylnej części rury podsiodłowej różnią się, zawsze należy użyć dłuższej minimalnej
wymaganej głębokości. Jeśli na przykład otwór znajduje się na głębokości 130 mm od górnego końca rury podsiodłowej, a sztyca wymaga 100 mm minimalnej wymaganej głębokości, w
takim wypadku obowiązuje 130 mm wymaganej głębokości.
Jeżeli sztyca włożona jest do oznaczenia min/max, ale nie jest widoczna przez wziernik, oznacza to, że sztyca nie jest włożona wystarczająco głęboko do rury podsiodłowej i należy ją opuścić,
aż będzie widoczna przez wziernik. Jeżeli siodełko będzie wówczas zbyt nisko, należy zastosować inną, dłuższą sztycę.
OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie wsunięcia sztycy na poziom minimalnej wymaganej głębokości może skutkować uszkodzeniem ramy i/lub sztycy, co w efekcie
może spowodować utratę kontroli nad rowerem i wypadek.
Jeżeli sztyca była skrócona, oznaczenie min/max może nie być precyzyjne. Przed skróceniem sztycy należy sprawdzić minimalną/maksymalną głębokość montażu
w materiałach producenta.
OSTRZEŻENIE! Ogólne informacje na temat montażu sztycy znajdują się w odpowiednim rozdziale Instrukcji obsługi. Jazda z nieprawidłowo dokręconą sztycą może
spowodować obrócenie się lub zmianę pozycji siodełka, a w konsekwencji utratę kontroli i upadek.
OSTRZEŻENIE! Sztycę i rurę podsiodłową należy sprawdzić pod kątem występowania zadziorów i ostrych krawędzi. Usunąć wszelkie zadziory lub ostre krawędzie
za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego.
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UWAGA: Zaciskając obejmę sztycy należy pamiętać, że odstępy pomiędzy ramą i obejmą powinny być takie same z obu stron. (rys. 2)
Rys. 1: Nie należy stosować smaru na powierzchni styku sztycy z rurą podsiodłową. Nałożenie smaru zmniejsza tarcie, które ma zasadnicze znaczenie dla
prawidłowego umocowania sztycy. Specialized zaleca stosowanie przeznaczonej do karbonu pasty, zwiększającej tarcie pomiędzy powierzchniami z włókna
węglowego. Dodatkowych informacji udzieli Autoryzowany sprzedawca Specialized.

MONTAŻ SUPORTU
Ramy Roubaix i Ruby posiadają karbonową mufę suportu 42 x 68 mm OSBB, albo standardową gwintowaną BSA 68 mm.
UWAGA: Nie planować ani nie rozwiercać mufy suportu! Mogłoby to uniemożliwić prawidłowy montaż korby. Rama Specialized nie wymaga żadnej ingerencji
wstępnej w mufę suportu, której wszystkie powierzchnie zostały precyzyjnie obrobione, z zakresem tolerancji wymaganym do prawidłowego połączenia z korbami
kompatybilnymi z suportem OSBB/BB30. Informacje dotyczące montażu korby i suportu znajdują się w instrukcji producenta.

WEWNĘTRZNE PROWADZENIE LINEK
Ramy Roubaix i Ruby posiadają otwory do wewnętrznego poprowadzenia linek przedniej i tylnej przerzutki lub przewodów przerzutki elektronicznej, jak również linek hamulca tarczowego.
PRZERZUTKA MECHANICZNA:

1

2

3

LINKA PRZEDNIEJ PRZERZUTKI

PANCERZ PRZERZUTKI

PRZELOTKA

PANCERZ PRZERZUTKI
PRZELOTKA

TULEJKA

LINKA TYLNEJ PRZERZUTKI
LINKA PRZERZUTKI

PROWADNICA
LINKI

LINKA TYLNEJ PRZERZUTKI

 Rys. 1: Przed montażem pancerzy linek przerzutki z nasadkami 4 mm należy zamontować przelotkę z kołnierzem w otworach po stronie napędu i po stronie przeciwnej.
 Rys. 2: Linki należy wyprowadzić przez otwory obok suportu. Należy upewnić się, że krzyżują się tylko raz.
 Rys. 2: Linkę tylnej przerzutki umieścić na prowadnicy pod suportem, następnie z powrotem w dolnej rurze tylnego trójkąta aż do wyjścia przez otwór obok haka po stronie napędu (rys. 3).
 Rys. 2: Linkę przedniej przerzutki umieścić na prowadnicy pod suportem, następnie poprowadzić w górę przez tulejkę prowadnicy aż do wyjścia przez otwór nad suportem.
 Rys. 3: Zamontować tulejkę na lince i w haku, a następnie przelotkę z kołnierzem oraz część pancerza tylnej przerzutki z nasadką 4 mm.
PRZERZUTKA ELEKTRONICZNA:

1

2

PRZEWÓD
BATERII

PRZEWÓD
PRZEDNIEJ
PRZERZUTKI

3

ZATYCZKA

PRZEWÓD PRZERZUTKI
ELEKTRONICZNEJ

PRZELOTKA
PRZEWODU

PRZEWÓD TYLNEJ
PRZERZUTKI

PRZEWÓD
RURY DOLNEJ

KOSTKA
POŁĄCZENIOWA

PRZEWÓD TYLNEJ
PRZERZUTKI

A

OSŁONA Di2 POD
SUPORTEM
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 Rys. 1: Włożyć przewód do rury dolnej na stronie przeciwnej do napędu, obok pancerza tylnego hamulca, i poprowadzić do wyjścia przez otwór przy suporcie. Włożyć zatyczkę Di2 to
pustego otworu.
 Przewody tylnej i przedniej przerzutki oraz przewód baterii poprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
 Rys. 2: Poprowadzić przewody przedniej i tylnej przerzutki w rurze dolnej i podsiodłowej, przez otwór przy suporcie, a następnie podłączyć do kostki połączeniowej A. Umieść kostkę
połączeniową A w dolnej rurze, a następnie zamontować zatyczkę w ramie.
 Rys. 3: Nawlec przelotkę Di2 na przewód tylnej przerzutki wychodzący z haka i włożyć do otworu w haku.
Przewody Di2 należy poprowadzić przez otwór w rurze dolnej PRZED montażem pancerza hamulca tylnego.
HAMULEC TARCZOWY:

1

2

LINKA HAMULCA

GUMOWA
WTYCZKA
LINKA HAMULCA
TYLNEGO

 Rys. 1: Poprowadzić linkę w ramie od rury dolnej do dolnej rury tylnego trójkąta lub w odwrotnym kierunku, w zależności od modelu hamulca. Zamontować hamulce zgodnie z
instrukcją producenta. Włożyć gumowe wtyczki na lince do otworów wejściowych/wyjściowych.
 Rys. 2: Poprowadzić linkę hamulca tylnego pod mufą suportu.
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4
GUMOWA
WTYCZKA

LINKA HAMULCA

GUMOWA
WTYCZKA

DOGBONE

 Rys. 3: Kiedy linka hamulca wyjdzie z otworu w dolnej rurze tylnego trójkąta, nawlec na nią gumową wtyczkę i włożyć ją do otworu wyjściowego.
 Rys. 4: Poprowadzić linkę w widelcu od góry lub od dołu, w zależności od modelu hamulca. Zamontować widelec i cartridge zgodnie z krokami wymienionymi na stronach 5-6.
Zamontować hamulce zgodnie z instrukcją producenta.
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MONTAŻ WIDELCA I FUTURE SHOCK
Wideo obrazujące Future Shock dostępne jest na stronie http://servicevideos.specialized.com/video/180190215 lub po zeskanowaniu kodu QR
Specialized Future Shock, czyli widelec i stery zaprojektowane jako zintegrowana całość, są przeznaczone do użytku i kompatybilne wyłącznie z karbonowymi
ramami Specialized Roubaix i Ruby. Składając przód rowerów Roubaix i Ruby należy korzystać wyłącznie z wymienionych części.
OSTRZEŻENIE! Rura sterowa widelca jest przycięta tak, aby pasowała do ramy w danym rozmiarze. Nie należy jej skracać, ani montować
zbyt krótkiego widelca. Należy sprawdzić, czy rozmiar zaznaczony na widelcu jest zgodny z rozmiarem ramy.

1

2

D
C

E

F

ŁEB ŚRUBY PO
STRONIE NAPĘDU

A
E

B

 Rys. 1: Nasmarować, a następnie zamontować dolne łożysko (A) na widelcu (B). Włożyć widelec do główki ramy, nasmarować i zamontować górne łożysko (C) oraz pierścień (D) na
rurze steru.
UWAGA: Należy się upewnić, że nacięcie pierścienia skierowane jest do tyłu albo do przodu roweru. Nacięcie nie powinno znajdować się bezpośrednio obok śrub
steru.
 Rys. 2: Posmaruj śrubę, podkładkę oraz baryłkę obejmy rury sterowej, a następnie ją zainstaluj (E).
 Rys. 2: Wkręć śrubę centrującą w obejmę rury sterowej używając niebieskiego Loctite. Dokręć z wyczuciem (nie przekraczaj 1.0Nm).
OSTRZEŻENIE! Aby sprawdzić, czy otwory śruby ustalającej w obejmie i widelcu są w tym samym miejscu, przed wkręceniem śruby ustalającej włożyć w nie klucz
imbusowy 2 mm. Przed montażem obejmy upewnić się, że śruby regulacji steru są wysunięte.
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 Rys. 3: Wybrać wysoką lub niską osłonę steru (G) i umieścić ją na obejmie rury steru. Należy pamiętać, że opublikowana geometria opiera się o pokrywę 0 mm.
 Rys. 4: Nałożyć na Future Shock (I) podkładki 0-15 mm (H), a następnie włożyć całość do rury steru.
OSTRZEŻENIE! Aby zapewnić prawidłowe umieszczenie Future Shock w rurze steru, nie należy używać więcej niż 15 mm podkładek z osłoną 0 mm lub 15 mm.
Pomiędzy rurą steru a Future Shock nie powinien znajdować się smar. Smar mógłby spowodować przemieszczenie się Future Shock, a w konsekwencji utratę kontroli.
Specialized zaleca stosowanie pomiędzy wkładem Future Shock a rurą steru przeznaczonej do karbonu pasty zwiększającej tarcie (lub innej podobnej substancji).
Więcej informacji udzieli Autoryzowany sprzedawca Specialized.
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UWAGA: Odkręcenie śruby z tyłu
pokrywy wymaga dłuższego niż
normalny 4mm imbusa.
BIT PART #: S175300015

 Rys. 5: Wkład należy umieścić tak, aby jedna z trzech płaskich powierzchni skierowana była w stronę przodu roweru. Tuleja mostka (J) musi być skierowaną w stronę tyłu roweru.
 Rys. 6: Dokręcić obejmę rury steru na 55 in-lbf (6,2 Nm).
OSTRZEŻENIE! Po montażu wkładu należy nasmarować śrubę obejmy rury steru i dokręcić zgodnie ze specyfikacją. Nie dokręcać obejmy bez zamontowanego
wkładu. Nieprawidłowo zamontowana i/lub dokręcona obejma może spowodować utratę kontroli i upadek.
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DOPASUJ NACIĘCIE TULEI
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GŁÓWKA
RAMY

2.5mm

OPONA

2mm

1. POLUZUJ

2. WYREGULUJ

2.5mm

3. DOKRĘĆ

 Rys.7: Zamontować mostek na wkładzie, dopasować do nacięcia podkładki i osi przedniego koła. Dokręcić mostek zgodnie ze specyfikacją producenta. Zainstaluj hamulce (strona 4)
 Założyć korek i dokręcić na 18 (2,0 Nm).
 Rys. 8: Wyreguluj dwie śruby (K) za pomocą klucza imbusowego 2 mm tak, aby dotykały pierścienia. Równomiernie, na zmianę dokręcaj obie śruby i ruszaj rowerem do przodu i do
tyłu naciskając przedni hamulec, aż zostaną wyeliminowane luzy, a stery będą wciąż swobodnie się obracać.
Śruby regulacji wstępnej (dolne) dostępne są za pomocą klucza imbusowego 2 mm przez śruby mocujące (górne). Górne śruby mocujące dokręcane są kluczem
imbusowym 2,5 mm.
 Rys.8: Dokręć górne śruby mocujące (L, 22 in-lbf (2.5 Nm)) w gwinty/śruby (K) aby zablokować je w miejscu. NIE SMARUJ ŚRUB!
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REGULACJA WYSOKOŚCI WZNIOSU
 Zdjąć korek i mostek.
 Poluzować śrubę zaciskową obejmy steru i wysunąć śruby.
 Wyjąć wkład z rury steru. NIE ZDEJMOWAĆ KOŁNIERZA! Kołnierz jest dokładnie dopasowany i trudno włożyć go z powrotem, a jego zdjęcie grozi zabrudzeniem.
 Instrukcje dot. regulacji wysokości znajdują się na rys. 3-8, strony 5-6.
WYMIANA SPRĘŻYNY GŁÓWNEJ

1

2

UWAGA: NIE ROZKRĘCAJ CARTRIDGA FUTURE SHOCK POZA ZMIANĄ
SPRĘŻYNY GŁÓWNEJ

MIĘKKA (NIEBIESKI): 13lb
ŚREDNIA (CZARNY): 25lb
DUŻA (ŻÓŁTY): 40lb

KLUCZ PŁASKI

 Rys. 1: Aby zamontować sprężynę o innej charakterystyce należy zdjąć mostek i podkładkę, a następnie odkręcić górną osłonę wkładu kluczem płaskim 20 mm.
 Rys. 2: Podnieść sprężynę i wyjąć ją z wkładu, włożyć wybraną inną sprężynę i ponownie zamontować górną osłonę. Dokręcić do oporu.
UWAGA: Luzując górną osłonę w celu wymiany sprężyny należy pozostawić wkład w widelcu, umocowany obejmą. Nie należy mocować wkładu w imadle!
KOLEJNE KROKI REGULACJI STERU/WZNIOSU
 KORZYSTAJ Z KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO!

 Czy ster jest wyregulowany?

 Czy strzałka na kołnierzu wkładu skierowana jest w stronę przodu roweru?

 Czy śruby regulacji są równomiernie dokręcone, a śruby mocujące dokręcone do oporu?

 Czy śruba zaciskowa obejmy steru jest dokręcona?

 Czy śruby mostka są dokręcone?

MONTAŻ SWAT ROAD BOX
PRZEZNACZENIE
Specialized SWAT Road Box jest kompatybilny i przeznaczony do użytku z karbonowymi ramami szosowymi Specialized z uchwytem na trzeci bidon na rurze dolnej lub podsiodłowej,
pod standardowym uchwytem na bidon. Mieści zapasową dętkę (maks. 18-25c), nabój CO2 16 g, głowicę CO2, łyżkę do opon, narzędziownik EMT Road Tool, przejściówkę zaworu i
drobniaki na czarną godzinę.
OSTRZEŻENIE! Specialized zaleca montaż SWAT Road Box przez Autoryzowanego sprzedawcę Specialized. Nie należy montować SWAT Road Box na
niekompatybilnej ramie (nawet, jeżeli pasuje), albo próbować montażu z wykorzystaniem innej technologii, niż opisana w niniejszej instrukcji.
MONTAŻ I ZŁOŻENIE
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53216-9180

53216-9130
53215-3155
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 Rys. 1: Zamontuj dwie klamry na ramie, lekko dokręcając śruby.
 Rys. 1: Dokręć do klamr panel od strony napędu, wyreguluj tak, aby pasował do rozmiaru ramy, a następnie dokręć śruby na 25 in-lbf (2,8 Nm).
 Rys. 2: Włóż wszystkie akcesoria (dętka, łyżka do opon, nabój CO2 16 g, głowica CO2, przejściówka zaworu, narzędziownik EMT), zgodnie z rysunkami poniżej.
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 Rys. 3: Włóż narzędziownik EMT do przegródki pod osłoną.
 Rys. 4: Upewnij się, że w dętce nie ma powietrza i włóż zawór do otworu.
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 Rys. 5: Następnie nałóż dętkę na trójkątny uchwyt.
 Rys. 6: Zegnij dętkę na przeciwległym rogu i owiń ją wokół trójkątnego uchwytu. Zgięcie dętki w odpowiednim miejscu i kierunek owijania zapewniają optymalny prześwit pomiędzy
dętką a ściankami SWAT Road Box po założeniu paneli.
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 Rys. 7: Aby zamocować dętkę, załóż na nią opaskę.
 Fig.8: Zamontuj panel z pozostałymi akcesoriami po stronie przeciwnej do napędu i zamknij nim całość.
OSTRZEŻENIE! Wszystkie akcesoria w SWAT Road Box powinny być stabilnie zamocowane, śruby odpowiednio dokręcone, a zdejmowany panel całkowicie
zamknięty. Nie należy jeździć z niezamkniętym panelem bocznym. Mógłby wypaść i spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania roweru.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS

15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037 (408) 779-6229
0000077100_UM_PL_R2, 10/17
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Instrukcje i informacje mogą ulec zmianie i modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.
Aktualizacje danych technicznych dostępne są na www.specialized.com.
Wsparcie: techdocs@specialized.com

