MANUAL DE UTILIZADOR SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE. POR FAVOR LEIA-O CUIDADOSAMENTE E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Este manual de instruções somente contém informação específica à sua bicicleta Roubaix ou Ruby, contém informação importante de serviço, performance e segurança. Deve ser utilizado
em conjunto com o Manual de Utilizador Specialized (“Owner´s Manual”). Por favor leia integralmente o Manual de Utilizador antes de prosseguir. Se não possui um Manual de Utilizador pode
descarregá-lo gratuitamente em www.specialized.com, ou pode obter uma cópia junto do seu Distribuidor Specialized ou através do Rider Care Specialized.
Informação adicional referente a serviço, performance e segurança de componentes específicos tais como suspensões ou pedais da sua bicicleta, ou acessórios tais como capacetes ou luzes
pode também estar disponível. Garanta que o seu Distribuidor Specialized lhe facultou toda a informação dos fabricantes destes componentes ou acessórios incluída com a sua bicicleta. Em caso
de conflito entre a informação presente neste manual de instruções e a informação facultada pelos fabricantes de componentes, por favor entre em contato com o seu Distribuidor Specialized.
Durante a leitura deste manual irá encontrar vários símbolos importantes, que são explicados abaixo:
AVISO! A combinação desde símbolo e palavra indica uma potencial situação de risco, que, caso não seja evitada, pode resultar num risco sério de lesão grave ou
morte. Muitos dos Avisos dizem “pode perder o controlo e cair.” Uma vez que qualquer queda pode resultar em risco sério de lesão grave ou até de morte, nem sempre
repetimos o aviso de possível lesão ou morte.
ATENÇÃO: A combinação do símbolo de alerta de segurança e a palavra ATENÇÃO indica uma possível situação de risco, que, caso não seja evitada pode resultar num
risco de lesão leve ou moderada, ou é um alerta contra práticas pouco seguras.
A palavra ATENÇÃO usada sem símbolo de alerta de segurança indica uma situação, caso não seja evitada, pode resultar em sérios danos na bicicleta e/ou à invalidação da garantia.
INFO: Este símbolo alerta o leitor para informação particularmente importante.

MASSA: Este símbolo significa que massa consistente de alta qualidade deve ser aplicada conforme ilustrado.
MASSA P/ CARBONO: Este símbolo significa que composto de montagem para componentes de carbono deve ser aplicado conforme ilustrado para aumentar a
fricção.
TORQUE: Este símbolo realça o valor de torque de aperto correto para um parafuso específico. De forma a atingir o valor de torque específicado, deve ser utilizada uma
chave dinamométrica.
TECH TIP: Tech Tips são conselhos práticos e dicas relativas à instalação e uso.

UTILIZAÇÃO PREVISTA
As bicicletas Specialized Roubaix e Ruby são desenvolvidas e testadas para uso exclusivo em estrada (condição 1). Para consultar informação adicional sobre utilização prevista e limites estruturais de
peso, por favor consulte o Manual de Utilizador.

NOTAS GERAIS DE MONTAGEM
Estas instruções não devem entender-se como um guia extensivo de uso, serviço, reparação ou manutenção. Por favor dirija-se ao seu Distribuidor Specialized para todo o serviço, reparação
ou manutenção. O seu Distribuidor Specialized também poderá fornecer-lhe informações relativas a formações, workshops ou livros sobre uso, serviço, reparação e manutenção de bicicletas.
AVISO: Devido à elevada complexidade da Roubaix e Ruby, uma montagem correta requer um nível alto de conhecimentos mecânicos, competência, formação e ferramentas
específicas. Desta forma, é essencial para a sua segurança que a montagem, manutenção e reparação seja efetuada por um Distribuidor Specialized.
AVISO: Muitos dos componentes que equipam a Roubaix e Ruby, incluindo o avanço e guiador, são de uso específico da Roubaix e Ruby. Utilize exclusivamente componentes e
peças originais. Os componentes específicos da Roubaix e Ruby não devem ser utilizados em outras bicicletas mesmo que consigam ser montados. O desrespeito deste aviso
pode resultar em sérias lesões pessoais ou morte.
Para a correta montagem da Roubaix e Ruby, é extremamente importante seguir a ordem explicada neste manual. Alterar a ordem de montagem irá resultar numa montagem incorreta
ou alongada.
DIÂMETRO DE PARAFUSOS/FERRAMENTAS/APERTO RECOMENDADO
AVISO: O correto torque de aperto de parafusos e porcas na sua bicicleta é imprescindível para a sua segurança. Se estiverem pouco apertados, os componentes podem
soltar-se. Se estiverem demasiado apertados, podem passar-se roscas, deformar ou danificar componentes. O aperto incorreto pode danificar e provocar ruturas em
componentes e resultar em perda de controle e queda.
Onde indicado, deve respeitar que cada parafuso está apertado de acordo com as específicações. Depois da primeira utilização e após esta, de forma periódica, deve
verificar o aperto correto de cada parafuso e fixações de componentes. Na tabela abaixo pode encontrar um sumário de torques de aperto.
LOCALIZAÇÃO

Chave sextavada

Torque (in-lbf)

Torque (Nm)

LOCALIZAÇÃO

Chave sextavada

Torque (in-lbf)

Torque (Nm)

Avanço @ parafusos coluna direção

4mm

45

5,1

Parafusos de ajuste pré-carga direção

2,5mm

18

Avanço @ parafusos guiador

4mm

45

5,1

Parafusos abraçadeira de selim

4mm

55

6,2

Tampa de avanço

4mm

18

2,0

Parafuso dropout desviador

4mm

40

4,5

4mm

55

6,2

Parafuso Porta bidão / Swat Box Road

3mm

25

2,8

2,5mm

9.5

1,0

Parafuso de aperto abraçadeira coluna direção
Parafuso guia abraçadeira coluna direção

2,0

ATENÇÃO: Garanta que todas as superfícies de contacto estão limpas, e que as roscas dos parafusos estão lubrificadas com fixador de rosca (consulte instruções de cada
parafuso) antes de proceder à instalação.
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São necessárias as seguintes ferramentas para a montagem deste produto:
 Chaves Sextavadas 2, 2,5, 3, 4, 5mm

 Chave dinamométrica (encaixe 3/8”)

 Massa de alta qualidade

 Chaves de caixa sextavadas 3, 4, 5mm (encaixe 3/8”)

 Alicate corta cabos e espirais

 Fixador de rosca (Loctite 242)

 Chave sextavada 4mm longa para Roubaix/Ruby (S175300015)

NOTAS GERAIS DE MANUTENÇÃO
As Specialized Roubaix e Ruby são bicicletas de alta performance. Como tal, a Specialized recomenda que toda a manutenção periódica, solução de problemas, reparação e substituição de
peças seja efetuada por um Distribuidor Specialized. Para informação genérica de manutenção da sua bicicleta, por favor consultar a secção 5 do Manual de Utilizador. Adicionalmente, deve
efectuar periodicamente a Verificação Mecânica de Segurança descrita na secção 1.C do Manual de Utilizador antes de cada saída.
• Deverá tomar cuidado especial para não danificar a fibra de carbono ou material compósito. Qualquer dano pode resultar numa perda da integridade estrutural e provocar uma rutura catastrófica. Alguns danos
podem não ser visíveis quando inspecionados. Antes de qualquer saída e após qualquer queda, deverá inspecionar cuidadosamente a sua bicicleta em busca de sinais de impacto, arranhões, lascas de pintura ou
carbono, vincos ou outros sinais de dano. Não utilize a sua bicicleta se esta apresentar algum destes sinais. Após qualquer queda, e antes de voltar a utilizar a sua bicicleta, deverá ser entregue a um Distribuidor
Autorizado Specialized para uma inspeção minuciosa.
• Durante a utilização, esteja atento a ruídos, uma vez que podem indiciar um problema num ou vários componentes. Examine periodicamente todas as superfícies com luz solar e verifique a existência de linhas ou
pequenas fissuras em pontos de stress ou fadiga, tais como soldaduras, costuras, orifícios ou pontos de contacto com outros componentes. Caso encontre algum ruído, fissura, sinais de desgaste excessivo, ou
qualquer outro dano na bicicleta, deverá cessar a utilização da mesma e ser inspecionada por um Distribuidor Autorizado Specialized.
• A longevidade, tipo e frequência de manutenção, depende de vários fatores, tais como frequência e tipologia de uso, peso do ciclista, condições de utilização e/ou impactos e acidentes. A exposição a ambientes
extremos ou nocivos, especialmente ambientes salinos (por exemplo, utilizar a bicicleta perto do oceano ou durante o inverno), pode resultar em corrosão galvânica de componentes, entre os quais, movimento e
eixo do pedaleiro, parafusos, o que pode acelerar o desgaste e reduzir a vida útil dos componentes. Sujidade e detritos também pode acelerar o desgaste de acabamento e rolamentos. A bicicleta deve ser limpa
após cada utilização. A bicicleta deve também ser alvo de manutenção periódica efetuada por um Distribuidor Autorizado Specialized, isto significa que deve ser limpa, inspecionada para sinais de desgaste,
fissuras ou corrosão e lubrificada. Caso se depare com algum sinal de corrosão ou fissuras no quadro ou em algum componente, este deve ser substituído.
• Limpe e lubrifique a transmissão com regularidade e de acordo com as instruções do fabricante.
• Não utilize água com alta pressão diretamente nos rolamentos. Até a água de mangueira de jardim pode penetrar os selantes dos rolamentos e interfaces de componentes o que pode provocar desgaste acrescido
e afectar o funcionamento normal dos rolamentos. Utilize um pano húmido e limpo e produtos de limpeza adequados para bicicletas para a efetuar a limpeza.
• Não deixe a sua bicicleta exposta a luz solar ou excesso de calor durante períodos prolongados, como deixá-la dentro de um carro estacionada ao sol ou perto de uma fonte de calor ou radiador.

AVISO: Não cumprir as instruções de uso e manutenção pode resultar em danos em componentes ou na bicicleta e anular a garantia, mas sobretudo, pode resultar em lesões
pessoais graves ou morte. Se a bicicleta apresentar danos ou avaria, não deve ser utilizada, e deve ser inspecionada de imediato pelo seu Distribuidor Specialized.

GARANTIA
Por favor consultar as condições de Garantia facultadas com a sua bicicleta ou visite www.specialized.com. Também pode solicitar uma cópia junto do seu Distribuidor Specialized.

INSTALAÇÃO DO ESPIGÃO DE SELIM
Os quadros Roubaix e Ruby foram desenhados para utilizar espigões de selim
de 27,2mm e estão equipados com uma abraçadeira de aperto integrada
situado imediatamente abaixo do tubo superior. Utilize apenas a abraçadeira
específica para apertar o espigão.
 Fig.1: Coloque a cobertura de borracha no espigão de selim.
 Fig.1: Insira o espigão de selim no tubo de selim.
 Fig.1: Aperte gradualmente os dois parafusos até estarem com um aperto leve
e os intervalos da abraçadeira equiparados. Aperte os parafusos a 6,2Nm (55
in-lbf).
 Verifique a altura de selim e posição, ajuste se necessário, volte a apertar a
abraçadeira ao torque recomendado.
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ESPIGÃO DE SELIM
COBERTURA
DE BORRACHA

ABRAÇADEIRA DE
APERTO SELIM

MARCA DE INSERÇÃO MIN/MAX
DO ESPIGÃO DE SELIM

 Deslize a cobertura de selim e coloque-a sobre o tudo de selim com o logo
alinhado com a traseira da bicicleta.
De forma a prevenir danos no quadro e/ou no espigão, deve cumprir a inserção
mínima do espigão de selim. Esta inserção mínima tem de cumprir os seguintes
requisitos:
 Fig.2: O espigão tem de estar inserido no quadro de forma a que a marca de
inserção mínima/máxima extensão (min/max) no espigão não seja visível.

DISTÂNCIA
IGUALADA

ORIFÍCIO MIRA

 Fig.2: O espigão também tem de estar o suficientemente inserido no quadro
de forma a que seja visível pelo orificio “mira”.
 Se a inserção mínima do quadro ou espigão forem diferentes, utilize sempre a inserção mínima mais longa. Por exemplo, se a inserção mínima do quadro (orficio mira) for de 130mm mas o espigão
necessita de 100mm, a inserção mínima necessária será de 130mm.
Se o espigão está inserido até à marca de min/max, contudo não se encontra visível através do orifício “mira”, o espigão não está inserido o suficiente e a altura do selim deverá ser diminuida até que o
espigão esteja visível através do orifício “mira”. Caso a altura do selim, após este ajuste, seja insuficiente, o espigão terá de ser substituído por um mais longo.
AVISO: O não cumprimento da inserção mínima do quadro ou espigão de selim pode resultar em danos no quadro ou espigão, que pode originar perda de controlo e queda.
Se o espigão for cortado, as indicações de min/máx deixaram de servir como marcas de referência. Antes de cortar o espigão, aponte a inserção min/máx requirida pelo
fabricante.
AVISO: Consulte o Manual de Utilizador para obter informações gerais sobre a instalação do espigão de selim. Utilizar a bicicleta com um espigão apertado incorretamente
pode permitir que o selim gire ou mova e provocar perda de controle e queda.
AVISO: Inspecione o espigão de selim e tubo de selim para garantir que não existem arestas vivas. Remova qualquer aresta utilizando um lixa fina.
ATENÇÃO: Ao apertar a abraçadeira de selim, é importante garantir que ambos os lados têm a mesma distância entre o quadro e a abraçadeira (fig.2).
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Fig.1: Não aplique massa lubrificante entre o espigão de selim e o tubo de selim. Massa reduz a fricção, que é crítico para manter a aderência entre o quadro e o espigão.
A Specialized recomenda a aplicação de masssa de carbono, o que aumenta a fricção entre superfícies de carbono. Por favor consulte um Distribuidor Specialized para
informação adicional.

INSTALAÇÃO DO MOVIMENTO PEDALEIRO
As Roubaix e Ruby utilizam, consoante a versão, uma caixa de carbono de 42mm x 68mm ou uma caixa standard 68mm BSA roscada.
ATENÇÃO: Não faceie ou lime a caixa do movimento pedaleiro!!! Isto pode impedir a instalação correta do pedaleiro. O seu quadro Specialized não necessita de qualquer
pré-instalação ou preparação, todas as superfícies foram maquinadas de forma precisa a tolerâncias específicas em fábrica para um interface correto com um pedaleiro
OSBB/BB30. Por favor consulte o manual do fabricante para uma instalação correta do pedaleiro e movimento pedaleiro.

GUIAS INTERNAS DE CABOS
Os quadros Roubaix e Ruby estão equipados com entradas para a passagem interna dos desviadores dianteiro e traseiro, mecânico ou electrónico, bem como de tubo de travão de disco.
GRUPO MECÂNICO
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CABO DESVIADOR DIANTEIRO

ESPIRAL DE MUDANÇA

MANGA INTERNA
ESPIRAL DE MUDANÇA
MANGA INTERNA
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CABO DESVIADOR TRASEIRO

CABO DE
MUDANÇA

CABO DESVIADOR TRASEIRO

GUIA CABOS

 Fig.1: Antes de instalar as espirais de mudança com batentes de 4mm, instale as mangas internas em ambas as entradas de espiral.
 Fig.2: Guie os cabos pela saída do movimento pedaleiro. Garanta que os cabos somente se cruzam uma vez.
 Fig.2: Guie o cabo do desviador traseiro pelo guia cabos e pela escora inferior até que o mesmo saía pelo orifício junto ao dropout do lado da transmissão (fig.3).
 Fig.2: Guie o cabo de desviador dianteiro pelo guia cabos e pela extensão guia, de seguida insira-o pelo orifício do quadro até que saia pela parte superior do movimento pedaleiro.
 Fig.3: Instale a batente de espiral sobre o cabo e no orifício do dropout, seguido de uma manga interna e da espiral de mudança com um batente de 4mm.
GRUPO ELECTRÓNICO
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TAMPA Di2

CABO
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GUIA CABO Di2
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JUNÇÃO

CABO DESVIADOR TRASEIRO

A
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3

 Fig.1: Insira o cabo no tubo diagonal no lado oposto ao da transmissão, junto à entrada da espiral do travão traseiro até que saia pela abertura no movimento pedaleiro. Insira a tampa Di2 na
entrada de espiral vazia.
 Siga as intruções do fabricante para instalar, passar e conectar os cabos dos desviadores dianteiro e traseiro, bem como da bateria.
 Fig.2: Guie os cabos do tubo diagonal, tubo de espigão e dos desviadores dianteiro e traseiro até à abertura do movimento pedaleiro. De seguida conecte-os à caixa de junção A. Coloque a
caixa de junção A dentro do tubo diagonal e instale a tampa do movimento pedaleiro no quadro.
 Fig.3: Coloque a guia de cabo Di2 no cabo do desviador traseiro junto à saída no dropout e insira a mesmo no orifício de saída do cabo.
O cabo do Di2 deve ser inserido no tubo diagonal ANTES do tubo do travão traseiro.
TRAVÃO DE DISCO
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TRASEIRO
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RUBBER PLUG
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DOGBONE

 Fig.1: Insira o tubo de travão no quadro pelo tubo diagonal até à escora inferior ou vice versa, dependendo do modelo de travão a ser instalado. Instale os travões de acordo com as
instruções do fabricante. Instale as tampas de borracha incluídas no tubo de travão e insira-as nas respectivas saídas no quadro.
 Fig.2: Guie o tubo do travão traseiro por baixo da caixa do movimento pedaleiro.
 Fig.3: Assim que o tubo de travão saia pelo orifício na escora inferior, instale a tampa de borracha o tubo de travão e insira a tampa no orifício de saída.
 Fig.4: Insira o tubo de travão na forqueta de cima para baixo ou vice versa dependendo do modelo de travão a ser instalado. Instale a forqueta e a cartucho de acordo com os passos
descritos nas paginas 5-6, de seguida instale os travões de acordo com as instruções do fabricante.
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INSTALAÇÃO DA FORQUETA E DO CARTUCHO FUTURE SHOCK
Está disponivél um video do cartucho Future Shock em http://servicevideos.specialized.com/video/180190215, ou utilizando o Código QR.
O cartucho Specialized Future Shock, forqueta e caixa de direção foram desenhadas como uma unidade integrada e são apenas compativéis com os quadros Specialized
Roubaix e Ruby. Utilize apenas as peças específicadas quando efectuar a montagem da forqueta.
AVISO: A coluna de direção é cortada para cada tamanho de quadro. Não corte a forqueta, ou use uma forqueta demasiado curta. Garanta que o
tamanho indicado na forqueta corresponde ao tamanho do quadro.
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 Fig.1: Aplique massa lubrificante, e instale o rolamento inferior (A) na forqueta (B). Insira a forqueta na testa do quadro e aplique massa lubrificante e instale o rolamento superior ( C ) e a
cunha de compressão (D) na coluna de direção.
ATENÇÃO: Garanta que o rasgo da cunha de compressão está direcionado para a frente ou traseira da bicicleta. Não coloque o rasgo perto dos parafusos de pré carga da
direção.
 Fig.2: Aplicar graxa antes de instalar a abraçadeira com parafusos, arruela e barril na espiga. Instalar a abraçadeira de espiga (E).
 Fig.2: Aplicar Loctite azul antes de instalar o parafuso direcional (F) na abraçadeira, travando a abraçadeira na espiga. Apertar até ficar justo. Não exceder 9.5 in-lbf (1.0 Nm).
AVISO: De forma a garantir que a abraçadeira de aperto e o parafuso guia estão alinhados, insira uma chave sextavada de 2mm pelo orifícios antes de instalar e apertar o
parafuso guia. Garanta que os parafusos de ajuste da caixa de direção estão desapertados antes de instalar a abraçadeira.
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 Fig.3: Escolha a tampa de direção alta ou baixa (G), de seguida coloque-a sobre a abraçadeira de aperto da coluna de direção. Tenha em consideração que o alcance e stack, anunciado na
geometria é baseada na tampa baixa de 0mm.
 Fig.4: Instale 0-15mm de espaçadores de direção (H) no cartucho (I), de seguida insira o Cartucho Future Shock na coluna de direção.
AVISO: Para assegurar a inserção mínima do Cartucho Future Shock na coluna de direção, não instale mais de 15mm de espaçadores sobre a tampa de direção de 0mm ou
de a de 15mm. Garanta que não existe massa lubrificante entre a coluna de direção e o cartucho. Massa pode levar a que o cartucho deslize e resultar em perda de controlo.
A Specialized recomenda a aplicação de massa de carbono entre o cartucho e a coluna de direção de forma a aumentar a fricção. Contacte o seu Distribuidor Specialized
caso tenha dúvidas ou questões.
5

5

6

J

ALINHE A SETA
COM A FRENTE DA
BICICLETA
ZONA PLANA

NOTA: A abraçadeira de aperto
necessita de uma chave sextavada de
4mm mais longa que o normal de forma
a aceder ao parafuso colocado na parte
posterior da tampa de direção.
Ref #: S175300015.

 Fig.5: Alinhe o cartucho de forma a que uma das três zonas planas esteja alinhada com a frente da bicicleta. O casquilho do avanço (J) deve estar alinhado com a traseira da bicicleta.
 Fig.6: Aperte a abraçadeira de aperto da coluna de direção a 6.2Nm (55 in-lbf).
AVISO: Quando o cartucho está instalado, garanta que o parafuso da abraçadeira de aperto da coluna de direção está lubrificado e apertado segundo as específicações.
Não aperte a abraçadeira sem o cartucho instalado. Um cartucho instalado e/ou apertado incorretamente pode resultar em perda de controlo e queda.
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ALINHE O RASGO DO
CASQUILHO COM O
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RODA DIANTEIRA
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 Fig.7: Instale o avanço no cartucho, de seguida alinhe o avanço com o rasgo e a roda dianteira. Aperte o avanço de acordo com as instruções do fabricante. Instale os travões (pag. 4).
 Instale a tampa do avanço, aperte a 2Nm (18 in-lbf).
 Fig.8: Ajuste os dois parafusos de pré carga (K) utilizando uma chave sextavada de 2mm, até que ambos toquem na cunha da direção. Gradualmente e de forma alternada, ajuste os dois
parafusos enquanto aciona o travão dianteiro e movimenta a bicicleta para a frente e para trás até que não haja movimento ou folga e que a caixa de direção rode livremente.
Para aceder ao parafuso de pré carga (inferior), a chave sextavada de 2mm passa pelo parafuso de bloqueio. O parafuso de bloqueio é apertado utilizando uma chave
sextavada de 2,5mm.
 Fig.8: Aperte os parafusos de bloqueio superiores (L) a 2,5Nm (22 in-lbf) contra os parafusos de pré carga (K) situados por baixo de forma a bloqueá-los. NÃO LUBRIFIQUE OS
PARAFUSOS DE BLOQUEIO!
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AJUSTE DA ALTURA DE ESPAÇADORES
 Retire a tampa do avanço e o avanço.
 Desaperte o parafuso de aperto da abraçadeira e os parafusos de pré carga da direção.
 Retire o cartucho da coluna da direção. NÃO RETIRE O FOLE DE BORRACHA! O fole encaixa muito justo e é difícil de voltar a colocar, retirá-lo deixaria o cartucho exposto a contaminação.
 Consulte as Fig. 3-8 nas páginas 5-6 para ajustar a altura de espaçadores.
ALTERAR A DUREZA DA MOLA

1

2

ATENÇÃO: NÃO DESMONTE O CARTUCHO PARA ALÉM DA ALTERAÇÃO
DA DUREZA DA MOLA!

MACIA (AZUL): 13lb
MÉDIA (PRETO): 25lb
DURA (AMARELO): 40lb

CHAVE DE CONES

 Fig.1: Para substituir a mola original por outra de dureza diferente, remova o avanço e casquilho, de seguida desenrosque a tampa superior do cartucho utilizando uma chave de cones de 20mm.
 Fig.2: Retire a mola do interior do cartucho e coloque a mola desejada. De seguida reinstale a tampa superior. Aperte até que faça batente.
ATENÇÃO: Quando desenroscar a tampa superior para mudar a mola, deixe o cartucho na forqueta, apertado pela abraçadeira de aperto. Em caso algum aperte o
cartucho num torno.
CHECKLIST DE AJUSTE CAIXA DIREÇÃO/ALTURA ESPAÇADORES
 UTILIZE UMA CHAVE DINAMOMÉTRICA!

 Ajustou a caixa de direção?

 Alinhou a seta no fole do cartucho está alinhada de encontro à frente da bicicleta?

 Estão os parafusos de ajuste a exercer a mesma pressão e os parafusos de bloqueio
apertados até fazerem batente?

 Apertou o parafuso de aperto da abraçadeira de aperto da coluna de direção?

 Estão os parafusos do avanço apertados?

INSTALAÇÃO CAIXA SWAT ROAD
USO PREVISTO
A caixa Specialized SWAT ROAD foi desenhada e apenas compativél com quadros de estrada de carbono Specialized equipados com um 3º rebite no tubo diagonal e no tubo de selim, por
baixo dos tradicionais suportes de porta bidões. Foi desenhado para transportar uma câmara de ar suplente (max 18-25c), uma botija de CO2 de 16gr, adaptador CO2, desmontador, ferramenta
EMT Road Tool, extensor de válvula e dinheiro extra.
AVISO: A Specialized aconselha que a instalação da Caixa SWAT Road seja efetuada por um Distribuidor Specialized. Não tente instalar a caixa SWAT Road num quadro
incompatível (mesmo que encaixe) ou utilizando outro método para além do definido neste manual.
INSTALAÇÃO E MONTAGEMv
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 Fig.1: Aparafuse os dois apoios ao quadro, aperto somente com a mão.
 Fig.1: Aparafuse o painel do lado da transmissão aos apoios, ajuste a posição de acordo com o tamanho do quadro. De seguida aperte os quatro parafusos a 2,8Nm (25 in-lbf).
 Fig.2: Instale o conteúdo dentro da caixa SWAT (câmara de ar, desmontador, botija de CO2 16gr, adaptador CO2, extensor de válvula, ferramenta EMT). Siga os passos descritos abaixo.

3

4

 Fig.3: Instale a ferramenta EMT no seu encaixe específico, debaixo da porta da caixa SWAT.
 Fig.4: Garanta que não existe ar nenhum na câmara de ar, de seguida insira a válvula no orifício para a mesma.
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 Fig.5: Com a válvula inserida no orifício, enrole a câmara em torno do centro da caixa.
 Fig.6: Junte a câmara no lado oposto à válvula, de seguida comece a enrolar a câmara pela parte de baixo da caixa, em torno do centro da mesma. Desta forma terá mais espaço livre
quando colocar os dois painéis.
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 Fig.7: Coloque a banda de borracha para fixar a câmara de ar.
 Fig.8: Instale o painel do lado oposto à transmissão com todo o conteúdo da caixa colocado. De seguida feche a porta para trancar o painel.
AVISO: Garanta que todas as peças estão instaladas de forma segura dentro da caixa SWAT Road, que os parafusos estão apertados corretamente e que o painel
removível está devidamente colocado, com a porta completamente fechada (bloqueada). Não utilize a bicicleta com um panel não bloqueado. Um painel solto pode cair e
interferir com o correto funcionamento da bicicleta.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
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Tenha em consideração que todas as instruções e alertas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Por favor visite www.specialized.com para obter actualizações técnicas.
Sugestões: techdocs@specialized.com

