BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
Instructies om het voorspatbord te verwijderen
Stap 1: Verwijder het voorwiel

1A: Plaats de fiets zo mogelijk in een
fietsstandaard met het voorwiel los van de grond,
of hang de fiets op aan het zadel of
leg de fiets op zijn zij op een zachte ondergrond.
1B: Steek een 5mm-inbussleutel in de zijde van de
steekas waar 'Max 11Nm' op staat. Draai de
inbussleutel tegen de klok in totdat de steekas los
is en trek de steekas uit de naaf.

1C: Haal het voorwiel uit de voorvork.
Het
kan zijn dat u even met de handpalm op de
bovenkant van het wiel moet tikken om het los te
laten komen.

Stap 2: Maak de spatbordbevestiging aan de bovenkant
van de vork los
2A: Verwijder de cover van de centrale spatbordbout door
deze met een kleine platbekschroevendraaier los te
wrikken (het geeft niet als de cover breekt, u krijgt later
een nieuwe).
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2B: Verwijder de centrale spatbordbout met een 4mminbussleutel (u hoeft deze bout niet te bewaren, u krijgt
later een nieuwe).

Stap 3: Verwijder de spatbordstangen die het spatbord
met de vorkpoten verbinden
Verwijder beide spatbordbouten van de
spatbordstangen (u hoeft deze bouten niet te
bewaren, later krijgt u nieuwe). Bewaar het
spatbord en de spatbordstangen.

Stap 4: Zet het voorwiel terug
4A: Plaats het voorwiel opnieuw in de vork. Zorg
ervoor dat de naaf op één lijn is met de
uitvaleinden van de vork.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de remschijf precies
tussen de remblokken in de remhoef valt wanneer
u het wiel tussen de uitvaleinden plaatst.
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4B: Schuif de steekas door het linker uitvaleinde
van de vork en door de naaf.
4C: Steek een 5mm-inbussleutel in de kant van de
steekas waar 'Max 11Nm' op staat en draai de as
(met de klok mee) vast in het rechter uitvaleinde.
Let op: draai de steekas stevig vast.

Heeft u vragen? Ga dan langs bij uw lokale Cannondale-dealer of
bel 0541 20 05 87

Verwijder eerst het voorspatbord, alvorens u op de fiets stapt.
Anders bestaat gevaar voor letsel.

