PRÍRUČKA SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

TÁTO KRÁTKA PRÍRUČKA OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. DÔKLADNE SI JU PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE JU NA BEZPEČNOM MIESTE.
Táto príručka sa vzťahuje konkrétne k vášmu bicyklu Specialized Roubaix alebo Ruby. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a výkonu a technické informácie, ktoré by ste si mali
prečítať pred prvou jazdou a starostlivo uschovať pre neskoršie použitie. Tiež by ste si mali prečítať celý Sprievodca vlastníka bicykle Specialized ( “Sprievodca vlastníka”), pretože
obsahuje ďalšie dôležité všeobecné informácie a usmernenia, ktorými by ste sa mali riadiť. Ak nemáte kópiu Sprievodca vlastníka, môžete si ho stiahnuť zadarmo na adrese www.
specialized.com alebo ho získať od najbližšieho Autorizovaného predajca Specialized alebo Oddelenie starostlivosti o jazdca.
Môžu byť k dispozícii ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti, výkonu a servisu pre konkrétny komponenty ako je odpruženie alebo pedále na vašom bicykli alebo pre príslušenstvo
ako sú prilby alebo svetla. Uistite sa, že vám Autorizovaný predajca Specialized poskytol od výrobcu všetku literatúru, ktorá bola súčasťou vášho bicykla alebo príslušenstvo. V prípade
konfliktu medzi informáciami v tomto sprievodcovi a informáciami od výrobcu komponentov sa obráťte na vášho najbližšieho Autorizovaného predajcu Specialized.
Pri čítaní tohto sprievodcu si všimnete rôznych symbolov a varovania, ktoré sú vysvetlené nižšie:
VAROVANIE! Kombinácia tohto slova a symbolu označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktoré keď sa nevyhnete, tak môže mať za následok vážne zranenie
alebo smrť. Mnoho z Varovanie udáva, že “môžete stratiť kontrolu a spadnúť”. Pretože každý pád môže skončiť vážnym zranením alebo smrťou, neopakujeme
vždy varovanie pred možným zranením alebo smrťou.
UPOZORNENIE: Kombinácia bezpečnostného symbolu a slová UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktoré keď sa nevyhnete, tak môže
mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie alebo slúži ako varovanie pred nebezpečnými postupmi.
Slovo UPOZORNENIE výstražný symbol označuje situáciu, ktoré keď sa nevyhnete, tak môže mať za následok poškodenie vášho bicykla alebo prepadnutie záruky.
INFO: Symbol upozorňuje čitateľa na obzvlášť dôležité informácie.
VAZELÍNA: Tento symbol značí, že je potrebné použiť vysoko kvalitné vazelínu podľa nákresu.
Karbónové Trecie PASTA: Tento symbol značí, že pre zvýšenie trenia je potrebné použiť karbónovou trecie pastu.
MOMENT: Tento symbol zvýrazňuje správnu hodnotu momentu pre konkrétny skrutku. K dosiahnutiu konkrétne hodnoty momentu je nutné použiť kvalitné
momentový kľúč.
TECHNICKÝ TIP: Technické tipy sú užitočné tipy triky pre inštaláciu a použitie.

URČENÉ PRE
Bicykle Specialized Roubaix a Ruby sú určené a bola testovaná len pre jazdu na ceste (podmienky 1). Viac informácií o predpokladanom používaní, konštrukčných váhových limitoch pre rám a
komponenty nájdete v Sprievodcovi vlastníka.

VŠEOBECNÉ VAROVANIE MONTÁŽE
Tento sprievodca nie je určený ako vyčerpávajúci sprievodca pre zostavenie, použitie, servis, opravy alebo údržbu. S kompletným servisom, opravami a údržbou sa obráťte na
Autorizovaného predajca Specialized. Váš Autorizovaný predajca Specialized vás tiež môže odkázať na semináre, akadémii alebo knihy ohľadom používania kolies, servisu, opráv a údržby.
VAROVANIE! Vďaka vysokej úrovni zložitosti kolies Roubaix a Ruby vyžaduje správna montáž vysokú úroveň mechanickej odbornosti, zručností, školení a špeciálne
nástroje. Preto je nevyhnutné, aby montáž, údržbu a riešenie problémov vykonával Autorizovaný predajca Specialized.
VAROVANIE! Mnoho komponentov na kolesách Roubaix a Ruby, vrátane riadidiel a predstavca, sú špeciálne pre bicykle Roubaix a Ruby. Toto upozornenie sa
nevzťahuje iba na tieto komponenty. Vždy používajte len originálne dodané komponenty a nástroje. Použitie iných komponentov a nástrojov oslabí integritu a silu
montáže. Komponenty špecifické pre Roubaix a Ruby môžu byť použité len na kolesách Roubaix a Ruby a nie na iných kolesách, aj keď na ne pôjdu namontovať.
Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
Pre úspešné zostavenie kolies Roubaix a Ruby je veľmi dôležité riadiť sa poradím činnosti ako je uvedené v tomto sprievodcovi. Zmena poradia pri zostavovaní predĺži dobu
zostavovania.
VEĽKOST SKRUTKY / NÁSTROJE / HODNOTY MOMENTU
VAROVANIE! Správna sila utiahnutia v uťahovacích prvkoch (matky, skrutky) na vašom bicykli je dôležitá pre vašu bezpečnosť. Ak použijete príliš malú silu,
utiahnutie nemusí držať bezpečne. Ak použijete príliš veľkú silu, utiahnutie môže strhnúť závity, natiahnuť sa, zdeformovať alebo zlomiť. Tak či tak, nesprávna sila
utiahnutia môže mať za následok poruchu, ktorá môže spôsobiť stratu kontroly a pád.
Všade, kde je to uvedené, sa uistite, že každá skrutka je utiahnutá na určený moment. Po vašej prvej jazde a pravidelne ďalej znova skontrolujte utiahnutie každej
skrutky a zaistite bezpečné pripevnenie komponentov. Nasleduje zhrnutie momentov v tomto sprievodcovi:
inbusový kľúč

moment (in-lbf)

Moment (Nm)

Predstavec @ skrutky na trubke stĺpiku

UMIESTNENIE

4mm

45

5.1

Skrutky upravujúce hlavové zloženie

Predstavec @ skrutky na riadidlách

4mm

45

5.1

Horná krytka predstavca

4mm

18

Skrutka uťahujúca objímku trubky stĺpika

4mm
2.5mm

Skrutka vymedzujúca objímku trubky stĺpika

UMIESTNENIE

inbusový kľúč

moment (in-lbf)

Moment (Nm)

2.5mm

18

2.0

Skrutky pre objímku sedla

4mm

55

6.2

2.0

Skrutka pätky

4mm

40

4.5

55

6.2

Skrutka upevňujúce fľašu na vodu / SWAT Road Box

3mm

25

2.8

9.5

1.0

UPOZORNENIE: Skontrolujte, že všetky kontaktné povrchy sú čisté a závity skrutiek sú namazané alebo obsahujú prvok so závitom (pozrite si pokyny ku každému
skrutke).
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Pre montáž tohto výrobku sú nevyhnutné nasledujúce nástroje:
 Kľúče inbus 2, 2,5, 3, 4 a 5mm

 Momentový kľúč (3/8” zdierka)

 Vysoko kvalitný vazelína

 Nástrčné kľúče inbus 3, 4 a 5 mm (3/8” zdierka)

 Nožnice na strihanie káblov a bovdenov

 Modré lepidlo na kovy (Loctite 242)

 Dlhý 4mm inbusový kľúč (bit) pre Ruby / Roubaix (S175300015)

VŠEOBECNÉ VAROVANIE ÚDRŽBY
Bicykle Specialized Roubaix a Ruby sú vysoko výkonná kolesá. Všetku bežnú údržbu, riešenie problémov, opravy a výmeny dielov musí vykonávať váš Autorizovaný predajca Specialized. Všeobecné
informácie ohľadom údržby vášho bicykla nájdete v Sprievodcovi vlastníka. Navyše, pred každou jazdou vykonávajte pravidelné bezpečnostné kontroly, ako je popísané v Sprievodcovi vlastníka.
• Je nutné byť veľmi opatrný a nepoškodiť materiál z karbónových vlákien alebo kompozitný materiál. Akékoľvek poškodenie môže mať za následok stratu štrukturálnej integrity, čo môže spôsobiť
katastrofické zlyhanie. Také poškodenie môže, ale nemusí byť pri kontrole viditeľné. Pred každou jazdou, po každej havárii, by ste mali starostlivo skontrolovať vaše bicykel, či sa na ňom niečo nestrapká,
nie sú v ňom ryhy, škrabance v laku, odštiepené časti, či nie je ohnuté alebo neobsahuje iné známky poškodenia. Ak vaše bicykel vykazuje akékoľvek také známky, nejazdite na ňom. Po akejkoľvek havárii,
a pred každou ďalšou jazdou, vezmite bicykel k Autorizovanému predajca Specialized na celkovú kontrolu.
• Pri jazde počúvajte, či nebudete počuť akékoľvek vŕzganie, pretože vŕzganie môže byť známkou problémov s jedným alebo viacerými komponentmi. Pravidelne kontrolujte všetky povrchy na jasnom
slnečnom svetle a kontrolujte, či neobsahujú drobné vlasové praskliny alebo netrpia únavou v bodoch zaťaženia, ako sú zvary, švy, otvory alebo rozhrania s ďalšími dielmi. Ak počujete akékoľvek
vŕzganie, známky nadmerného opotrebenia, objavíte akúkoľvek prasklinu, bez ohľadu na to ako malú, alebo akékoľvek poškodenie kolesa, okamžite prestaňte na bicykli jazdiť a nechajte ho prehliadnuť u
Autorizovaného predajcu Specialized.
• Životnosť a typ a frekvencia údržby záleží na mnohých faktoroch, ako je frekvencia a typ použitia, váha jazdca, jazdné podmienky alebo vplyvy. Vystavovanie nepríjemným prírodným živlom (ako je jazda
v blízkosti oceánu alebo jazda v zime) môžu spôsobiť galvanickú koróziu komponentov ako sú osi pedálov a skrutky, čo môže urýchliť opotrebovanie a skrátiť životnosť. Nečistoty tiež môžu spôsobiť
opotrebenie povrchov a ložísk. Povrch by mal byť umytý pred každou jazdou. Koleso by malo byť udržiavané pravidelne u Autorizovaného predajcu Specialized, čo znamená, že je potrebné ho vyčistiť,
skontrolovať či sa na ňom nenachádzajú znaky korózie alebo praskliny, a tiež ho namazať. Ak si všimnete akékoľvek známky korózie alebo objavíte praskliny na ráme alebo akomkoľvek inom komponent,
dotyčný kus musí byť vymenený.
• Pravidelne čistite a premazávajte prevody podľa pokynov výrobcu prevodov.
• Pri čistení nestriekajte vysokotlakovou hadicou priamo na ložiská. Aj voda zo záhradnej hadice môže preniknúť cez tesnenie ložísk a rozhranie pedálov, čo môže spôsobiť zvýšené opotrebovanie ložísk a
pedálov a to môže ovplyvniť normálnu funkciu ložísk. Na čistenie používajte vlhkú čistý handru a prostriedky na čistenie kolesá.
• Koleso nevystavujte dlhodobo slnečnému svitu alebo nadmernému teplu, aký je napríklad v aute zaparkovanom na priamom slnku alebo v blízkosti zdroja tepla akým je radiátor.

VAROVANIE! Neuposlúchnutie pokynov v tejto časti môže mať za následok poškodenie komponentov na vašom bicykli a spôsobí prepadnutie záruky, ale hlavne,
môže spôsobiť vážne zranenie vašej osoby alebo smrť. Ak vykazuje váš bicykel akékoľvek známky poškodenia, nepoužívajte ho a okamžite ho dopravte k vášmu
autorizovanému predajcovi Specialized na kontrolu.

ZÁRUKA
Vid podmienky záruky dodané s Vaším byciklom alebo navštívte www.specialized.com. Kópia je tiež dostupná u Vášho autorizovaného predajcu.

MONTÁŽ SEDLOVKY
Rámy Roubaix a Ruby majú sedlovku s priemerom 27,2 mm a sú vybavené
integrovanou objímkou sedlovky umiestnenou pod hornou rámovou trubkou.
Na uchytenie sedlovky používajte len danú objímku.
 Obr.1: Umiestnite gumové tesnenie na sedlovku.
 Obr.1: Vložte sedlovku do sedlovej trubky.
 Obr.1: Postupne uťahujte dve skrutky, dokiaľ nebudú ľahko utiahnuté a
medzery nie sú rovnaké. Skrutku utiahnite na moment 6,2 Nm.

1

2
SEDLOVKA
GUMOVÉ TESNENIE

 Skontrolujte výšku a polohu sedla, ak je nutné, tak je upravte, potom znovu
utiahnite objímku.
 Gumovým tesnením zíďte nižšie po sedlovke tak, aby logo smerovalo
dozadu za bicykel.

SEDLOVÁ OBJÍMKA

Pre zabránenie poškodeniu rámu a / alebo sedlovky je nutné dodržiavať
minimálnu dĺžku zasunutie sedlovky do rámu.
 Obr.2: Sedlovka musí byť do rámu zasunutá dostatočne hlboko, aby značka
minimálneho zasunutia / maximálne vysunutie (min / max) nebola viditeľná.
 Obr.2: Sedlovka musí byť do rámu zasunutá dostatočne hlboko, aby bola
viditeľná otvorom v sedlovej trubke.
 Ak by sa líšili požiadavky na zasunutie pre sedlovku a rám, vždy použite
dlhšie zasunutie. Napríklad, ak je otvor pre vizuálnu kontrolu v sedlovej
trubke 130mm od objímky ale sedlovka vyžaduje zasunutie 100mm, potom je nutné zasunúť sedlovku 130mm.

ZNAČKA MIN / MAX PRE
SEDLOVKU

ROVNAKÁ
MEDZERA

PRIEHĽADOVÝ OTVOR

Ak je sedlovka zasunutá v úrovni značiek min / max a sedlovka nie je vidieť skrz priehľadový otvor, nie je sedlovka zasunutá dostatočne hlboko do sedlovej trubky a mali by ste ju zasunúť nižšie,
kým nepôjde vidieť skrz priehľadový otvor. Vďaka tomu môže byť sedlo príliš nízko. Ak sa tak stane, je potrebné sedlovku vymeniť za dlhšie.
UPOZORNENIE! Ak nebudú splnené minimálne požadovanej dĺžky zasunutia pre sedlovku a rám, môže dôjsť k poškodeniu sedlovky / rámu a to môže mať za
následok stratu kontroly a pád.
Ak bola sedlovka skrátená, nemusí značky min / max na sedlovke byť naďalej presné. Pred skracovaním sedlovky si poznačte min / max hĺbku vyžadovanou
výrobcom sedlovky.
VAROVANIE! Všeobecné pokyny o montáže sedlovky nájdete v príslušnej časti Sprievodca vlastníka. Pri jazde s nedosťahovanú sedlovkou sa môže sedlo sa
otáčať a pohybovať a môže spôsobiť stratu kontroly a pád.
VAROVANIE! Skontrolujte sedlovku a sedlovú trubku a presvedčte sa, že sa tam nenachádza žiadne otrepy alebo ostré hrany. Odstráňte akékoľvek otrepy alebo
ostré hrany pomocou jemného brúsneho papiera.
UPOZORNENIE: Pri uťahovaní sedlovej objímky je dôležité, aby medzera medzi rámom a objímkou bola na oboch stranách rovnaká.(obr.2)
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Obr.1:Na kontaktné povrchy medzi sedlovkou a sedlovou trubkou neaplikujte vazelínu. Vazelína výrazne znižuje trenie, ktoré je kritické pre správne uchytenie
sedlovky. Specialized odporúča aplikáciu prostriedku pre montáž karbónu (trecie pastu), ktorá zvyšuje trenie medzi karbónovými povrchy. Ďalšie informácie sa
dozviete u autorizovaného predajcu Specialized.

MONTÁŽ ŠLAPACIEHO STREDU
Rámy Roubaix a Ruby používajú buď karbónový stred 42mm x 68mm OSBB alebo štandardné 68mm BSA skrutkovacie stred.
UPOZORNENIE: Nevyhladrujte ani nerozširujte objímku stredu! To by mohlo zabrániť správnej montáži kľučiek. Váš rám Specialized nevyžaduje žiadnu prípravu
stredu pred montážou, pretože všetky povrchy boli starostlivo opracované na konkrétne tolerancie v továrni pre správne rozhranie s kľučkami kompatibilný s
OSBB / BB30. Pre informácie o montáži pedálov a osky sa obráťte na výrobcu týchto komponentov.

INTERNÁ VEDENIE KÁBLOV
Rámy Roubaix a Ruby sú vybavené vstupnými otvormi pre interné vedenie káblov pre predné a zadné prešmýkač alebo drôty pre elektronické radenie a tiež bovdeny pre kotúčové brzdy.
MECHANICKÉ RADENIE:

1

2

3

KÁBEL PRE PREDNÁ PREŠMYKAČ

RADIACI BOVDEN

OBJÍMKA KÁBLA

RADIACI BOVDEN
OBJÍMKA KÁBLA

HORNÁ kRYTKA

KÁBEL PRE ZADNÝ
PREŠMYKAČ
RADIACÍ KÁBEL

KÁBEL PRE ZADNÝ
PREŠMYKAČ

RUKÁV KÁBLA

 Obr. 1: Pred montážou bovdenov pre radiacej kábel s 4mm krúžky, namontujte prírubu pre rukáv kábla na otvory na strane prevodov aj na druhú stranu.
 Obr. 2: Káble vyveďte vývodom u osky. Uistite sa, že sa krížia iba raz.
 Obr. 2: Skrz drážku šľapacom stredom veďte kábel pre zadný prešmykovač, potom späť do reťazovej vzpery, kým nevyjde von na strane prevodov (Obr. 3).
 Obr. 2: Skrz drážku šľapacom stredom veďte kábel pre prednÝ prešmýkač a potom nahor predĺžením, ďalej rámom, až z rámu vyjde nad šľapacom stredom.
 Obr. 3: Cez káble a pätku namontujte krytku, potom prírubu pre rukáv kábla a kus bovdenu s 4mm krúžkom.
ELEKTRONICKÉ RADENIE:

1

2

DRÔT OD
BATÉRIE

KÁBEL PRE
PREDNÝ
PREŠMYKAČ

3

PORT ZÁSTRŠKY
RADENIA

KÁBEL ELEKTRONICKÉHO
RADENIE

PRIECHODKA
DRÔTU

KÁBEL PRE ZADNÝ
PREŠMYKAČ

KÁBEL VEDÚCI
RÁMOVÚ TRUBKÚ

ROZVÁDZAČ A

KÁBEL PRE ZADNÝ
PREŠMYKAČ

A

KRYT PORTU
Di2 BB
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 Obr. 1: Kábel vložte do rámovej trubky na opačnej strane ako sú prevody, vedľa bovdenu pre zadnú brzdu, kým nevyjde výstupným portom u osky. Vložte zástrčku Di2 do prázdneho
otvoru pre radenie.
 Pri vedení káblov pre predné a zadné prešmýkač a tiež kábel od baterky sa riaďte inštrukciami výrobcu.
 Obr. 2: Káble predného a zadného prešmykovača veďte rámovou a sedlovou trubkou, až vyjdú von portom u šlapaciaho stredu, potom ich zapojte do rozvádzača A. Rozvádzač A
umiestnite dovnútra sedlovej trubky, potom do rámu namontujte zástrčku pre šliapací stred.
 Obr. 3: Priechodky Di2 umiestnite cez drôt zadného prešmykovača vystupujúceho pätkou a vložte priechodku do výstupného portu pätky.
Kábel Di2 musí byť vedený výstupným portom rámovej trubky skôr, než namontujete bovden zadnej brzdy.
KOTÚČOVÉ BRZDY:

1

2

BOVDEN BRZDY

GUMOVÁ
ZÁSTRČKA
BOVDEN ZADNEJ BRZDY

 Obr. 1: Bovden veďte do rámu buď od rámovej trubky do reťazovej vzpery alebo opačne, v závislosti od použitého modelu bŕzd. Brzdy namontujte podľa inštrukcií výrobcu bŕzd.
Nasaďte dodané gumové zástrčky na brzdové bovdeny do vstupných / výstupných portov.
 Obr. 2: Bovden zadné brzdy veďte pod puzdrom osky.
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4
GUMOVÁ
ZÁSTRČKA

BOVDEN BRZDY

GUMOVÁ
ZÁSTRČKA

DOGBONE

 Obr. 3: Akonáhle brzdový bovden vyjde von portom v reťazovej vzpere, na výstupný port a bovden nasaďte gumenú zástrčku.
 Obr. 4: Bovden veďte do vidlice z vrchu alebo zospodu, v závislosti od použitého modelu bŕzd. Nainštalujte vidlicu a Future shock podľa krokov na stránkach 5-6 a potom namontujte
brzdy podľa inštrukcií výrobcu bŕzd.
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MONTÁŽ VIDLICE A FUTURE SHOCK CARTRIDGE
Video pre cartridge Future Shock je dostupné na http://servicevideos.specialized.com/video/180190215, alebo po naskenovaní QR kódu.
Specialized Future Shock Cartridge, vidlice a hlavové zloženie sú navrhnuté ako integrovaná jednotka a sú určené len pre kompatibilné karbónové rámy
Specialized Roubaix a Ruby. Pri montáži prednej časti bicykla Roubaix alebo Ruby používajte len navrhnuté.
VAROVANIE! Trubka stĺpika vidlica je vopred zrezaná s ohľadom na veľkosť rámu. Vidlicu nerežte ani nepoužívajte príliš krátku vidlicu.
Uistite sa, že veľkosť napísaná na vidlicu zodpovedá veľkosti na ráme.

1
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D
C

E

F

HLAVA SKRUTKY NA
STRANE PREVODOV

A
E

B

 Obr. 1: Premažte spodné ložisko (A), potom ho namontujte na vidlicu (B). Vidlicu vložte do hlavovej trubky, premažte ju a horné ložisko (C) a kompresný krúžok (D) namontujte na
trúbku stĺpiku.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že slot kompresného krúžku smeruje v smere alebo proti smeru jazdy bicykla. Slot neumiestňujte do blízkosti vopred utiahnutých
skrutiek hlavového zloženia.
 Obr. 2: Naneste vazelínu na upínací mechanizmus objímky stĺpika vidlice (skrutku, podložku, valček so závitom) a zostavte dohromady. Objímku inštalujte na stĺpik vidlice (E).
 Obr. 2: Naneste modrý Loctite (typ 242) na vystreďujúcu skrutku v objímke (F). Skrutku zaskrutkujte a ľahko dotiahnite max. uťahovacím momentom 1.0 Nm.
VAROVANIE! Pre zaistenie, že krúžok a diery pre vymedzovacie skrutky vidlice vzájomne lícujú, vložte 2mm inbusový kľúč do otvorov ešte pred montážou a
utiahnutím nastavovaciu skrutku. Pred montážou krúžku sa uistite, že vymedzovacie skrutky hlavového zloženia sú vyrovnané.
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 Obr. 3: Vyberte si kryt hlavového zloženia pre vysoký alebo nízky stack (G) a umiestnite ho na krúžok trubky stĺpika. Uvedený stack / reach je meraný na základe krátkeho 0mm
dlhého krytu.
 Obr. 4: Namontujte 0-15 mm vymedzovacích podložiek trubky stĺpika (H) do zloženia cartridge (I), potom vložte zloženie Future Shock Cartridge do trubky stĺpika.
VAROVANIE! Pre zaistenie správneho vloženie Future Shock Cartridge do trubky stĺpika nemontujte viac ako 15 mm podložiek nad rámec 0 mm alebo 15 mm
krytiek hlavového zloženia. Uistite sa, že medzi hlavovým zložením a cartridge nie je žiadna vazelína. Vazelína môže spôsobiť preklz cartridge, čo môže mať za
následok stratu kontroly.
Firma Specialized odporúča pre zvýšenie trenia použiť medzi cartridge a trubku stĺpika použiť trecie karbónovou zložku (alebo karbónovou pastu). V prípade akýchkoľvek
otázok sa obráťte na Autorizovaného predajcu Specialized.
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J

ŠÍPKU ZAROVNAJTE V POPREDNÝM
SMERE KOLA
PLOCHÝ POVRCH

Poznámka: Objímka sedlovky vyžaduje dlhší 4mm inbusový kľúč (bit), aby
bolo možné dosiahnu na skrutku za
krytom hlavového zloženia.
číslo súčiastky (bitu) #: S175300015

 Obr. 5: Cartridge vyrovnajte s jedným z troch plochých povrchov v smere jazdy kolesa. Podložka predstavca (J) musia tiež smerovať proti smeru jazdy bicykla.
 Obr. 6: Trubka stĺpika utiahnite na moment 6,2 Nm.
VAROVANIE! Akonáhle bude cartridge namontovaná, tak sa uistite, že skrutka krúžku je premazaný a utiahnutý podľa špecifikácie. Bez namontované cartridge
skrutku neuťahujte. Nesprávne namontovaný alebo utiahnutý krúžok môže spôsobiť stratu kontroly a pád.
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 Obr. 7: Predstavec namontujte na cartridge, potom vyrovnajte predstavec s podložkou a predným kolesom. Predstavec utiahnite podľa špecifikácií výrobcu. Instalujte brzdy (str.4)
 Namontujte horný kryt, potom utiahnite na 2,0 Nm.
 Obr. 8: Dva vopred utiahnuté skrutky (K) upravte pomocou 2mm inbusového kľúča, dokiaľ sa obaja nedotknú kompresného krúžku. Postupne a rovnomerne striedajte oba vopred
utiahnuté skrutky, pritom obsaďte za prednú brzdu a cukejte okolo vpred a vzad, kým pohyb / vôľa nezmizne a riadidlá sa nebudú voľne otáčať.
Ak chcete pristúpiť k vopred utaženému skrutke (nižšiemu), 2mm inbus veďte hornom uzamykacím skrutkou. Horná uzamykacie skrutka sa uťahuje pomocou
2,5mm inbusu.
 Obr.8: Naskrutkujte a utiahnite horné uzamykacie skrutky (2,5 Nm) na skrutky pre predpätia (K), aby ste dosiahli usadenie skrutiek pre predpätie na miesto. Na skrutky neaplikujte
žiadné mazadlo.
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ÚPRAVA VÝŠKY STACKU
 Odstráňte hornú krytku a predstavec.
 Povoľte uťahovací skrutku krúžku a povoľte skrutky.
 Vyberte cartridge z trubky stĺpika. NEODSTRAŇUJTE VLOŽKU. Vložka je veľmi tesná a veľmi ťažko sa nasadzuje späť, vystavuje tak vnútornej časti kontaminácii.
 Pozrite sa na Obr.3-8, na stránkach 5-6, kde nájdete kroky montáže pre úpravy výšky stacku.
ZMENA TUHOSTI PRUŽINY

1

2

POZOR: NEROZOBERAJTE CARTRIDGE - MOŽNÁ JE IBA VÝMENA
PRUŽINY!

MÄKKÁ (MODRÝ): 6kg
STREDNÁ (ČIERNA): 11kg
VEĽKÁ (ŽLTÁ): 18kg

KUŽEĽOVÝ KĽÚČ

 Obr. 1: Ak chcete vymeniť pružinu za inú pružinu s inou tuhosťou, odstráňte predstavec a podložku, odskrutkujte horný kryt cartridge pomocou 20mm kužeľového kľúča.
 Obr. 2: Odstráňte pružinu z medzery v cartridge, namontujte požadovanú pružinu a potom znovu namontujte hornú krytku. Krytku utiahnite, až je pevná.
UPOZORNENIE: Pri povoľovaní hornej krytky kvôli výmene pružiny ponechajte cartridge vo vidlici, pripnutú ku krúžku. Cartridge nevkladajte do stolného zveráka!
KONTROLNÝ ZOZNAM ÚPRAVY HLAVOVÉHO ZLOŽENIA / STACKU
 POUŽÍVAJTE MOMENTOVÉ KĽÚČE!

 Je upravené hlavové zloženie?

 Smeruje šípka na cartridge v smere jazdy bicykla?

 Pôsobí na párové skrutky rovnaký tlak, sú uzamykacie skrutky utiahnuté na 2,0 Nm?

 Je uťahovací skrutka krúžku utiahnutý?

 Sú skrutky predstavca utiahnuté?

MONTÁŽ SWAT ROAD BOX
URČENÉ PRE
Specialized SWAT Road Box je určený a je kompatibilný s karbónovými cestnými rámami Specialized s tretím úchytom na fľašu na rámovej trubke a sedlovej trubke, pod štandardnými
úchytmi na fľašu s pitím. Je navrhnuté tak, že pojme náhradnú dušu (max 18-25mm), 16g C02 bombičku, C02 hlavu, montážnu páku, nástroj EMT Road Tool, nástavec na ventil a peniaze.
VAROVANIE! Firma Specialized odporúča nechať vykonať montáž SWAT Road Box od Autorizovaného predajcu Specialized. SWAT Road Box nemontujte na
nekompatibilný rám (aj keď tam pasuje) ani sa nepokúšajte namontovať SWAT Road Box na rám iným spôsobom, než je uvedené v tejto príručke.
MONTÁŽ A ZLOŽENIE
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53216-9130
53215-3155
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 Obr. 1: Najprv priskrutkujte dve zábradlia k rámu, ale iba tak, že idú povoliť rukou.
 Obr. 1: Priskrutkujte panel na strane prevodov, upravte jeho polohu, tak že bude vhodne priliehať k rámu, potom utiahnite štyri skrutky na 2,8 Nm.
 Obr. 2: Namontujte vybavenie (dušu, montážnu páku, 16g C02 bombičku, C02 hlavu, nadstavec na ventil, nástroj EMT). Prezrite si kroky nižšie.
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 Obr. 3: Umiestnite nástroj EMT do otvoru pod dvierkami.
 Obr. 4: Uistite sa, že v duši nie je žiadny vzduch a potom vložte ventilček do otvoru pre ventilček.
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 Obr. 5: Ak je ventil zasunutý v otvore, omotajte dušu okolo vášho vybavenia.
 Obr. 6: Dušu uchyťte na opačnom konci jadra, potom ju namotajte rámovou trubkou smerom dole a okolo jadra. Umiestnenie svorky a smer omotávania duše poskytuje najväčší otvor
medzi dušou a skrinkou pri prepojení oboch panelov
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 Obr. 7: Omotajte objímku duše okolo duše a udržte ju tak na mieste.
 Obr. 8: Namontujte panel na opačnú stranu prevodov s kompletným vybavením na rám, potom dvierka uzavrite a panel tak uzamknite na mieste.
VAROVANIE! Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne namontované vo SWAT Road Box, skrutky sú správne utiahnuté a odnímateľný panel je správne
namontovaný, dvierka sú úplne uzavretá (uzamknutá). Nejazdite s odomknutým panelom. Volny panel môže upadnúť zasiahnuť do bezpečnej prevádzky kola.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS

15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037 (408) 779-6229
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Pamätajte, že všetky pokyny a poznámky sa môžu zmeniť a byť aktualizované bez upozornenia.
Pravidelne kontrolujte technické aktualizácie na adrese www.specialized.com.
Spätná väzba: techdocs@specialized.com

