SPECIALIZED GEBRUIKERSAANWIJZING
ROUBAIX / RUBY

Deze user manual bevat belangrijke informatie. Lees dit zorgvuldig en bewaar dit op een veilige plek.
Deze user manual is specifiek bedoeld voor de Specialized Roubaix of Ruby fiets. Het bevat belangrijke veiligheids, performance and technische informatie. Welke u eerst dient te lezen voor uw
eerste rit en die u dient te bewaren als naslagwerk. U dient ook de complete Specialized Bicycle Owner’s Manual (“Owner’s Manual”) te lezen, omdat het extra informatie en instructies bevat die u
dient op te volgen. Als u geen kopie hebt van de Owner’s Manual, kunt u hem ook downloaden op www.specialized.com, of hem ophalen bij uw lokale Specialized Retailer or Specialized Rider Care.
Extra veiligheids, performance en service informatie voor specifieke componenten zoals vering of pedalen op uwe fiets, of voor accesoires zoals helmen of verlichting, kan ook beschikbaar zijn.
Zorg ervoor dat uw Specialized Retailer u van informatie heeft voorzien van de desbetreffende producten en merken die was bijgevoegd bij uw fiets of accesoires. Als er verschillen zijn in deze
informatie en de informatie aangeboden door componenten producenten, volg dan het advies van uw Specialized Retailer.
Wanneer u deze manual leest, ziet u diverse belangrijke symbolen en waarschuwingen, deze zijn uitgelegd hieronder:
WAARSCHUWING! De combinatie van dit symbool en woord geven de indicatie dat er een mogelijke gevaarlijke situatie is of zich kan voordienen, wat kan resulteren
in serieuze blessures of de dood. Veel van de waarschuwingen geven aan “u zou de controle kunnen verliezen en kunnen vallen.” Omdat elke val kan resulteren in
serieuze blessures of de dood, herhalen we niet telkens de waarschuwing van mogelijke blessures of de dood.
LET OP: de combinatie van het veiligheids alarm symbool en het woord “LET OP” geeft een mogelijke gevaarlijke situatie, wat mogelijk, als deze niet wordt ontweken,
kan resulteren in kleine of serieuze blessures, of is een waarschuwing voor gevaarlijke situaties.
De combinatie “LET OP” gebruikt zonder het waarschuwings symbool, geeft een situatie aan, die, wanneer niet ontweken, kan resulteren in serieuze beschadigingen aan uw
fiets of het vervallen van uw garantie.
INFO: dit symbool waarschuwt de lezer voor informatie die zeer doelgericht informeert.

GREASE: dit symbool illustreert dat er goede kwaliteit smeermiddelen gebruikt moeten worden zoals in de afbeelding.

CARBON FRICTION PASTE: dit symbool illustreert dat er karbon pasta moet gebruikt worden zoals aangegeven op de afbeeldingen.
TORQUE: dit symbool accentueert het correcte aandraaimoment voor deze specifieke bout. Om dit correcte aanhaalmoment te kunnen instellen, moet er een
hoogwaardige kwalitatieve torque sleutel gebruikt worden.
TECH TIP: Tech Tips zijn handige tips met betrekking to installatie en gebruik.

BEOOGD GEBRUIK
De Specialized Roubaix en Ruby zijn enkel bedoeld en getest om op de weg te fietsen (condition 1). Voor meer informatie, ontworpen gebruik en de gewichtslimieten van het frame en de componenten,
refereren we naar de Owner’s Manual.

ALGEMENE OPMERKINGEN MONTAGE
Deze manual is niet bedoeld als allesomvattende montage, gebruik, service, reparatie of onderhouds guide. Contacteer uw Specialized Retailer voor alle service, reparatie of onderhoud. Uw
Specialized Retailer kan u ook verwijzen naar bepaalde cursussen, clinics of boeken over fiets gebruik, service, reparatie en onderhoud.
WAARSCHUWING! Door de hoge mate van complexiciteit van de Roubaix en Ruby, is er een hoge mate van technische kunde, ervaring, training en speciale tools nodig.
Daarom is het cruciaal dat de montage, het onderhoud en de reparaties verzorgt worden door een geautorizeerde Specialized Retailer.
WAARSCHUWING! Veel componenten op de Roubaix en Ruby, inclusief, maar niet gelimiteerd, het stuur en de stuurpen, zijn specifiek voor de Roubaix en Ruby. Gebruik enkel
en altijd de originele componenten en onderdelen. Het gebruik van non-originele componenten zal de sterkte en de performance van de installatie beinvloeden. Roubaix en
Ruby specifieke componenten kunnen enkel specificiek gebruik worden op de Roubaix en Ruby en op geen enkel ander model, zelfs als ze passen. Het negeren van deze
waarschuwing kan resulteren in blessures en de dood.
Om de Roubaix en Ruby succesvol op te bouwen, is het heel belangrijk om de juist volgorde te volgen die is uitgetekend in deze manual. Als u de volgorde aanpast zal dit resulteren in
een langer durend proces.
BOUT MAAT / GEREEDSCHAP / TORQUE SPECS
WAARSCHUWING! De correcte aanhaalmomenten op bouten, moeren en schroeven, op uw fiets, is zeer belangrijk voor de veiligheid van uw fiets. Als er te weinig kracht
is gebruikt, kan het eventueel los gaan zitten. Als er te veel kracht is gebruikt, de schroefdraad of bout kan vervormen of beschadigen. Incorrecte aanhaalmomenten
kunnen dus resulteren in falende componenten, wat weer kan resulteren in het verlies van controle en een valpartij.
Waar aangegeven, zorg ervoor dat de bout aangedraaid wordt volgens aangegeven specificatie. Na je eerste rit, en daarna, zorg ervoor dat je regelmatig de torque
controleert van elke bout om zeker te zijn van de veilige montage van je componenten. Het volgende is een opsomming van de torque specificaties in deze manual:
LOCATIE

Inbus Sleutel Maat

Torque (in-lbf)

Torque (Nm)

LOCATIE

stuurpen @ stuurpen bouten

4mm

45

5.1

Headset afstel sluit bout

stuurpen @ stuur bouten

4mm

45

5.1

stuurpen tot cap

4mm

18

4mm
2.5mm

Vorkbuis bout
Vorkbuis locatie bout

Inbus Sleutel Maat

Torque (in-lbf)

Torque (Nm)

2.5mm

18

Zadelpenklem bouten

4mm

55

2.0
6.2

2.0

Derailleur pad bolt

4mm

40

4.5

55

6.2

Drinkbus / SWAT Road Box bouten

3mm

25

2.8

9.5

1.0

1

WAARSCHUWING: zorg ervoor alle contact oppervlakken schoon zijn en de bouten gesmeerd zijn of een locktite smering hebben (zie instructies voor elke bout)
voorafgaand aan de installatie.
De volgende tools zijn benodigd voor de installatie van dit product:
 2, 2.5, 3, 4, 5mm inbus sleutels

 Torque sleutel

 Hoogwaardig vet

 3, 4, 5mm inbus sleutel

 Binnen- en buitenkabel kniptang

 Blauwe locktite (Loctite 242)

 Gebruik een lange inbus sleutel 4mm voor de Roubaix/Ruby (S175300015)

ALGEMENE OPMERKINGEN VOOR ONDERHOUD
De Specialized Roubaix en Ruby zijn high performance fietsen. Al het reguliere onderhoud, reparaties en het vervangen van onderdelen moet verricht worden door geautoriseerde Specialized Retailers. Voor
algemene informatie met betrekking tot onderhoud, kunt u terecht in uw Owner’s Manual. Uiteraard is het verstanding om routinematig een mechanische veiligheids check te verrichten voor elke rit, zoals
beschreven in de Owner’s Manual.
• Grote zorgvuldigheid dient in acht genomen te worden om ervoor te zorgen dat er geen carbon materialen worden beschadigd. Hierbij heeft elke beschadiging kans op sterkte en kracht in het materiaal wat kan
resulteren in gevaarlijk defect. Deze beschadigingen zijn niet altijd waarneembaar tijdens inspectie. Voor elke rit en na elke crash moet u uw onderdelen van carbon zeer nauwkeuring inspecteren op krassen,
afbladeren, kraken, buigen, breuken, lakschade of welke andere beschadiging dan ook. Als u een van deze mankementen tegenkomt, rij dan niet op uw fiets. Ga na een crash ook altijd langs uw geautoriseerde
Specialized Retailer voor een complete inspectie.
• Let ook tijdens het fietsen op kraken, want dit kan een signaal zijn van een probleem met een of meerdere componenten. Controleer regelmatig alle oppervlaktes in fel zonlicht voor miniscule haarscheurtjes, bij de
stress punten zoals lasnaden, verbindingen, gaten en contactpunten met andere onderdelen. Als u kraken hoort of u ziet sporen van slijtage of beschadiging, stop dan direct met fietsen en laat de fiets inspecteren
door uw Specialized Retailer.
• De levensduur en de interval van service hangt af van vele factoren, zoals frequentie en het type fietser, gewicht van de fietser, rij omstandigheden en/of valpartijen. Het blootstellen aan de elementen (zoals het
fietsen bij de oceaan of in de winter), kan resulteren in corrosie van componenten zoals de crank as en bouten, wat de slijtage kan versnellen en de levensduur kan verkorten. Vuil kan ook de slijtage versnellen van
het oppervlak en de lagers. Het oppervlak van de fiets dient voor elke rit te worden schoongemaakt. De fiets dient regelmatig voor service bij de Specialized Retailer aangeboden te worden, wat betekent dat hij
schoongemaakt dient te worden, onderzocht moet worden of corrosie of haarscheurtjes. Als u zelf corrosie aantreft of een kraak in de fiets, dan dient dit onderdeel vervangen te worden.
• Maak regelmatig de ketting en tandwielen schoon en smeer ze, zoals aangegeven in de leverancier zijn instructies.
• Gebruik geen hogedruk reiniger direct o de lagers. Zelfs water van een reguliere tuinslang kan penetreren in de lagers en afdichtingen van de cranks, wat een nadelig effect kan hebben op de normale functie van
de lagers. Gebruik schone, neutrale schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van uw fiets.
• Stel uw fiets niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht of extreme hitte, zoals een geparkeerde auto in de zon of dichtbij een warmtebron zoals een verwarming of kachel.

WAARSCHUWING! Als u deze instructies niet opvolgt kan het resulteren in schade aan uw componenten van uw fiets en zorgt ervoor dat uw garantie vervalt. Maar nog belangrijker,
dit kan resulteren in serieuze blessures of de dood. Als uw fiets enige tekenen laat zien van schade, stop dan het gebruik en breng hem direct naar een Specialized Retailer.

GARANTIE
Graag verwijzen naar de geschreven garantie voorwaarden die meegeleverd worden met je fiets, of bezoek www.specialized.com. Een kopie is ook beschikbaar bij je Specialized Retailer.

INSTALLATIE ZADELPEN
De Roubaix en Ruby frames zijn ontwikkeld voor een 27.2mm zadelpen en
zijn uitgerust met een geintegreerde zadelpenklem in de zitbuis. Gebruik enkel
deze specifieke zadelpenklem voor de zadelpen.
 Fig.1: Plaats de rubber afdichting op de zadelpen.
 Fig.1: Monteer de zadelpen in de zitbuis.
 Fig.1: Draai de 2 bouten gelijkwaardig aan totdat de ruimte beide kanten gelijk
is. Maximale torque is 6.2Nm.

1

2
ZADELPEN
RUBBER AFDICHTING

 Bepaal de zadelhoogte en pas deze wellicht aan wanneer nodig. Controleer
dan altijd de torque op de klem.
 Schuif de rubber afdichting naar beneden over de zadelpen, met het logo naar
gericht naar de achterkant van de fiets.

ZADELPEN KLEM

ZADELPEN MIN/MA
MARKERING

Om beschadigingen aan het frame en/of zadelpen te voorkomen dient u zich te
houden aan een minimale diepte van de zadelpen in de zitbuis. Deze minimale
diepte moet aan de volgende richtlijnen voldoen.

GELIJKWAARDIGE RUIMTE

 Fig.2: De zadelpen moet diep genoeg in het frame gemonteerd worden zodat
de min/max markering op de zadelpen niet zichtbaar is.
 Fig.2: De zadelpen moet diep genoeg in het frame gemonteerd worden zodat
hij zichtbaar is door het gaatje in het frame.

ZICHT GAATJE

 Als de zadelpen en het frame miminum van elkaar verschillen, gebruik dan
altijd het langste minimum. Bijvoorbeeld als het zicht gat 130mm is vanaf de klem, maar de zadelpen moet minimaal 100mm erin zitten, dan is er een minimum verwacht van 130mm.
Als de zadelpen tot de min/max markering is geplaatst en de zadelpen is niet zichtbaar door het controle gat, dan is de zadelpen niet diep genoeg in de zitbuis en zal deze lager geplaatst moeten worden
totdat deze zichtbaar is door het controle gat. Dit kan resulteren in een te lage zadelpositie. Is dit het geval, dan moet de zadelpen vervangen worden door een langere zadelpen.
WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van de zadelpen en frame minimum kan resulteren in schade aan het frame en/of zadelpen, wat weer kan resulteren in het verlies
van controle en een val.
Als de zadelpen korter is afgezaagd, dan kan de min/max indicatie foutief werken. Let goed op de min/max eisen die de leverancier van de zadelpen stelt voor het afzagen.
WAARSCHUWING! Voor algemene informatie met betrekking tot de installatie van de zadelpen, verwijzen we naar de juiste sectie in de Owner’s Manual. Fietsen met een
onjuist aangedraaide zadelpen klem, kan resulteren in het bewegen van de het zadel en kan verlies van controle en een val veroorzaken.
WAARSCHUWING! Inspecteer de zadelpen en de zitbuis om er zeker van te zijn dat er geen braampjes of scherpe randen zijn. Verwijder deze waar nodig met een
schuurpapier.
PAS OP: Wanneer u de zadelpen klem vastdraait, is het belangrijk dat de ruimte aan beide kant hetzelfde is (fig.2).
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Fig.1: Gebruik geen vet tussen zadelpen en de zitbuis. Vet reduceert de frictie, welke cruciaal is voor een juist grip. Specialized adviseert speciale carbon pasta tijdens de
montage, deze kan de grip verbeteren tussen zadelpen en zitbuis. Bezoek uw Specialized Dealer voor meer informatie.

BOTTOM BRACKET INSTALLATIE
De Roubaix en Ruby gebruiken beide een carbon 42mm x 68mm OSBB bottom bracket shell of een 68mm standaard BSA threaded design.
LET OP: bewerk het bottom bracket in geen geval! Dit kan de montage beinvloeden. Uw Specialized frame behoeft geen bewerking voorafgaand aan de installatie van
uw bracket, alle oppervlaktes zijn reeds zeer precies en exact behandeld voor de specifieke toleranties van OSBB/BB30 cranksets. Kijk in de leverancier zijn instructie
manual voor de correcte crank en bottom bracket installatie.

INTERNE KABEL GELEIDING
De Roubaix en Ruby frames zijn uitgerust met interne kabel geleiding openingen voor de voor- en achterderailleur kabels of electronische kabels, alsook voor de remkabels.
MECHANISCH SCHAKELEN:

1

2

3

VOORDERAILLEUR KABEL

DERAILLEUR KABELS

KABEL UITEINDE
DERAILLEUR KABELS
KABEL UITEINDE

TOP CAP

ACHTERDERAILLEUR KABEL

DERAILLEUR
KABEL

KABEL
GELEIDING

ACHTERDERAILLEUR KABEL

 Fig.1: Voor de montage van de derailleurkabels met 4mm eindkapjes, monteer kabel busjes in de frame openingen voor de drive-side en non-drive-side.
 Fig.2: Begeleid de kabels bij de opening van de bottom bracket. Zorg ervoor dat ze slechts eenmaal kruisen.
 Fig.2: Begeleid de achterderailleur kabel door de bottom bracket geleider, dan in de liggende achtervork zodat het aan de achterkant eruit komt bij de drive-side dropout (fig.3).
 Fig.2: Begeleid de voorderailleur kabel door de bottom bracket geleider en door de geleider naar boven door het frame zodat de kabel het frame uitkomt boven de bottom bracket.
 Fig.3: Monteer een busje over de kabel heen in de dropout, gevolgd door een gebogen kabel geleider en een gedeelte buitenkabel van de achterderailleur met een 4mm eindkapje.
ELECTRONISCH SCHAKELEN:

1

2

VOORDERAILLEUR
KABEL

BATTERIJ
KABEL

3

SCHAKEL
POORT PLUG

ELECTRNISCHE
KABEL:

KABEL FRAME
AFDICHTING

ACHTERDERAILLEUR
KABEL

ONDERBUIS
KABEL

JUNCTION
A BOX

ACHTERDERAILLEUR KABEL

A

Di2 BB OPENING
AFDICHTING

 Fig.1: monteer de kabel in de onderbuis aan de non-drive-side, naast de achterrem kabel, totdat het uit de bottom bracket komt. Monteer een Di2 afdichting in de lege opening.
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 Volg de instructies van de producent voor het installeren van de voor- en achterderailleur kabels, alsook de kabel voor de batterij.
 Fig.2: Begeleid de kabels door de onderbuis, zitbuis en derailleur kabels uit de bottom bracket opening, installeer ze daarna in de Junction A box. Plaats de Junction A box in de onderbuis en
installeer dan de bottom bracket afdichting in het frame.
 Fig.3: Plaats een Di2 rubberen afdichting over de achterderailleur kabel die uit de dropout komt en druk deze afdichting in de dropout opening.
Di2 kabels moet gevoerd worden door de onderbuis openingen, VOORDAT de remkabels gemonteerd worden.
SCHIJFREM:

1

2

REM KABELS

RUBBEREN
AFDICHTING
ACHTERREM KABEL

 Fig.1: Monteer de kabels door het frame vanuit de onderbuis of vanuit de liggende achtervork, gezien vanuit het model rem wat gemonteerd wordt. Monteer de remmen volgens de producent
zijn instructies. Monteer de rubberen afdichtingen om de rem kabels en in de frame openingen.
 Fig.2: Begeleid de achterrem kabel onder de bottom bracket.
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4
RUBBEREN
AFDICHTING

REM KABELS

RUBBEREN
AFDICHTING

DOGBONE

 Fig.3: Wanneer de rem kabel uit de liggende achtervork opening komt, monteer dan een rubber afdichting om de rem kabel en in het frame.
 Fig.4: Begeleid de kabel in de vork van boven naar beneden of van beneden naar boven, afhankelijk van het model rem. Monteer de vork en cartridge volgens de stappen uitgelegd in 5-6 en
installeer de remmen volgende de richtlijnen van de producent zijn instructies.
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MONTEER DE VORK EN FUTURE SHOCK CARTRIDGE.
Een video omtrend de Future Shock is beschikbaar als u de volgende pagina bezoekt http://servicevideos.specialized.com/video/180190215 of de QR code scant.
De Specialized Future Shock Catridge, vork en balhoofd zijn ontworpen als een complete unit en alleen bedoeld voor het gebruik in combinatie met Specialized Roubaix
en Ruby carbon frames. Gebruik enkel de specifieke onderdelen wanneer het voorste gedeelte van de Roubaix of Ruby wordt gemonteerd.
WAARSCHUWING! De vorkpijp is afgezaagd voor de specifieke maat van het frame. Zaag de vorkpijp niet af of gebruike geen vorkpijp die te kort is.
Zorg ervoor dat de maat die op de vork geschreven is, past bij de maat van het frame.

1

2

D
C

E

F

KOP AAN AANDRIJFZIJDE

A
E

B

 Fig.1: Breng vet aan, monteer daarna het onderste balhoofdlager (A) op de vork (B). Monteer de vork in het balhoofd, breng vet aan en monteer het bovenste balhoofdlager (C ) en de
compressie ring (D) op de vorkpijp.
LET OP: Zorg ervoor dat de compressie ring sluiting naar de voorkant van de fiets gericht is. Monteer het ring sluiting niet in de buurt van de balhoofd afstel schroefjes.
 Fig.2: Breng het vet aan, installer daarna de balhoofd montage bout, vulring en houder. Installeer de stuurpen balhoofd kap (E).
 Fig.2: Monteer blauew loctite, installer the bout (F) in de balhoofd kap en zet daarna de kap op de balhoofd buis. Zet deze hand vast, en niet strakker dan 9.5 in-lbf (1.0 Nm).
WAARSCHUWING! Om ervoor te zorgen dat de stuurpen kap en locatie schroeven met elkaar uitgelijnd zijn, plaats een 2mm Allen key door de gaatjes voordat de locatie
schroefjes worden vastgezet. Zorg ervoor dat de balhoofd afstel schroefjes uitgedraaid worden voordat de stuurpen kap gemonteerd wordt.
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G
HOGE 15mm
BALHOOFD COVER

G
H
KORTE 0mm
BALHOOFD COVER

0-15mm
I

 Fig.3: Kies de hoge of korte stack balhoofd cover (G) en monteer het daarna over de vorkpijp/ Let er hierbij op dat de genoteerde stack/reach geometrie is gebaseerd op een korte 0mm cover.
 Fig.4: Installeer 0-15mm spacers (H) op de cartridge (I), plaats de cartridge hierna in de vorkbuis.
WAARSCHUWING! Om u ervan te verzekeren dat de Future Shock Cartridge op de juiste wijze in de vorkbuis is geplaatst, plaats dan niet meer dan 15mm spacers op de 0mm
of 15mm balhoofdkap.Zorg dat er geen vet zit tussen de stuurbuis en de cartridge. Het vet kan ervoor zorgen dat de cartridgegaat glijden wat kan resulteren in controleverlies.
Specialized beveelt het gebruik carbonpasta aan tussen de cartridge en de vorkbuis om de wrijving te verhogen.Neem contact op met een geauthoriseerde Specialized dealer wanneer
er vragen zijn.
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J

PLAATS DE PIJL IN 1 LIJN
MET DE VOORZIJDE VAN
DE FIETS
VLAK OPPERVLAK

LET OP: The kraag vergt een langer dan
normale 4mm inbussleutel om bij de
bout van de afdekkap van het balhoofd
te komen.
ONDERDEEL #: S175300015

 Fig.5: Breng de cartridge in 1 lijn, zodat de 3 platte oppervlakten richting de voorkant van de fiets wijzen. De huls van de stuurpen (J) moet ook in lijn zijn met de achterzijde van de fiets.
 Fig.6: Draai de kraag van de stuurbuis vast tot 6.2 NM
WAARSCHUWING! Wanneer de cartridge geinstalleerd is, zorg er dan voor dat bout van kraag van de stuurbuis is ingevet en vastgedraaid naar de juiste specificatie’s.Een
niet goed gemonteerde of aangedraaide kraag kan resulteren in het verlies van controle en/of val.

7

LIJN DE UITSPARING IN HULS
UIT MET DE UITSPARING IN
DE STUURPEN

8

DWARSDOORSNEDE
RUBBERHOES

L
BALHOOFDKAP
CARTRIDGE
VORK

K

STUURBUIS
KRAAG

STUURPEN
BALHOOFDBUIS

2.5mm

BAND

1. LOSMAKEN

2mm

2. AANPASSEN

2.5mm

3. AANDRAAIEN

 Fig.7: Installeer de stuurpen op the cartridge en zet deze in 1 lijn met de hulsgleuf en het voorwiel. Draai de stuurpen vast volgens de specificatie’s van de fabrikant. Installeer de remmen (pagina 4)
 Installeer de topcap en draai deze vast op 2.0Nm
 Fig.8: Stel de 2 preload schroeven (K) met een 2mm inbussleutel totdat zij beiden contact maken met de compressiering. Doe dit gelijdelijk en gelijkmatig wisselend tussen de 2 schroeven
terwijl u de voorrem vasttrekt en de fiets langzaam voor- en achteruit beweegt totdat alle beweging is verdwenen en het balhoofd vrij draait.
Om de preload schroef (lower) te berieken gaat u met een 2mm inbussleutel door de bovenste borgschroef heen. De bovenste borgschroef kan vastgedraaid worden met
een 2.5mm inbussleutel.
 Fig.8: Draai de bovenste borgschroeven (L, 2,5 NM) vast naar bedenen op de preload schroeven (K) om deze vast op hun plaats te zetten. Vet de borgschroeven niet in!
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AANPASSEN VAN DE STACKHOOGTE
 Verwijderen van de topcap en stuurpen.
 Draai de klembout los en haal de stelschroeven naar achteren.
 Verwijder de cartridge van de vorkbuis. VERWIJDER DE HOES NIET! De hoes zit erg strak en is moeilijk terug te monteren, het stelt het binnenwerk ook bloot aan verontreiniging.
 Verwijs naar Fig.3-8, pagina’s 5-6 voor de stappen om de stackhoogte aan te passen en te installeren.
VERANDEREN VAN DE VEERBELASTING

1

2

LET OP: DEMONTEER THE CARTRIDGE NIET NA HET VERVANGEN
VAN DE VEER!

ZACHT (BLAUW) : 5,9 kg (13lb)
MEDIUM (ZWART) : 11,3 kg (25lb)
STEVIG (GEEL) : 18,1 kg (40lb)

CONUSSLEUTEL

 Fig.1: Om de veer te vervangen voor een andere variant, verwijder de stuurpen en de huls en schroef de cartridge en afdekkap dan los.
 Fig.2: Trek de veer uit de holte van de cartridge, installeer de gewenste veer en bevestig de afdekkap. Draai deze aan totdat de afdekkap goed aansluit.
Let op : Wanneer u de bovenste afdekkap losmaakt om de veer te vervangen, laat de cartridge dan in de vork zitten met de kraag geklemd.Plaats de cartridge niet in een
bankschroef.
BALHOOFD/STACKHOOGTE CHECKLIST VOOR AANPASSING
 MAAK GERBRUIK VAN EEN MOMENTSLEUTEL!

 Is het balhoofd goed afgesteld?

 Wijst de pijl op de cartridgehoes naar de voorkant van de fiets?

 Zijn de stelschroeven goed vastgezet?

 Zit de klembout goed vast?

 Zijn de bouten van de stuurpen aangedraaid?

MONTEREN VAN DE SWAT ROAD BOX
VOORGENOMEN GEBRUIK
De Specialized SWAT Road Box voor gebruik en verenigbaar met een Specialized carbon rad frame met een 3e opening op staande en schuine buis, onder de standaard bidonhouderopeningen.
WAARSCHUWING! Specialized adviseert om de SWAT box te laten monteren door een Authorized Specialized Retailer. Monteer de SWAT Road box niet op een andere fiets
dan aangegeven (ook wanneer deze wel past) en probeer deze ook niet te monteren op een andere wijze dan aangeven in deze handleiding.
INSTALLATIE EN MONTAGE
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 Fig.1: Monteer de twee beugels handgedraaid als eerste op het frame
 Fig.1: Monteer de aandrijfzijde-kant van het paneel en schroef de bouten vast met 2.8 Nm.
 Fig.2: Installeer de inhoud (binnenband, bandenlichter, 16g CO2 cartridge, CO2 pomp, ventielverlenger, EMT tool). Zie onderstaande stappen.
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 Fig.3: Plaats het EMT tool in de uitsparing onder de deur.
 Fig.4: Zorg ervoor dat er geen lucht in de binnenband zit, en plaats het ventiel in de uitsparing.
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 Fig.5: Rol vervolgens de binnenband om de kunststof houder.
 Fig.6: Klem de binnenband aan de tegenoverliggende zijde van de houder. De locatie van de klem en de oprolrichting zijn van belang om voldoende ruimte te bieden voor de binnenband.
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 Fig.7: Plaats de elastische band om de binnenband om alles goed op zijn plek te houden.
 Fig.8: Plaats het paneel met alle inhoud in de houder op het frame en sluit de deur.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn bevestigd, de bouten goed zijn aangedraaid en het verwijderbare paneel juist is geinstalleerd. Ga nooit
fietsen als het paneel niet goed vast zit. Het losse paneel kan eruit vallen en voor gevaarlijke situaties zorgen.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
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Houd er rekening mee dat alle instructie’s en mededelingen aan verandering onderhevig kunnen zijn en dat deze zonder mededeling gewijzigd kunnen worden.
Bezoek www.specialized.com voor periodieke Tech updates
Feedback: techdocs@specialized.com

