
Opmerking: Specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

UM-3TK0A-003-03 Gebruikershandleiding

Achter vrijloopnaaf
(voor schijfrem)

Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de 
plaats van aankoop of een fi etsendealer in uw woonplaats. Er is ook een 
dealershandleiding beschikbaar op onze website (http://si.shimano.com).

 • Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor 
correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw 
leverancier of een fi etshandel.

WAARSCHUWING

 • Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fi ets te gaan 
rijden. Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van 
de fi ets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

 • Bevindt de snelkoppelingshendel zich aan 
dezelfde kant als de remschijf, dan bestaat het 
gevaar dat deze de werking van de remschijf kan 
hinderen. Let erop dat zelfs als de 
snelkoppelingshendel met de volle kracht van de 
palm van uw hand wordt vastgezet, deze de 
remschijf niet raak. Als de hendel de remschijf 
raakt, gebruik het wiel dan niet meer en neem 
contact op met een dealer of een verkooppunt. 

"quick release" 
hendel 

Remschijf

 • Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een 
veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking
 • Breng geen smeermiddel aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal 
het vet naar buiten komen.

 • Indien de "quick release" hendel gemakkelijk in de VERGRENDELDE stand 
kan worden gedrukt, is de klemkracht niet voldoende. Druk de "quick 
release" hendel weer in de stand dat deze loodrecht op het frame van de 
fi ets staat en draai de bijstellingsmoer naar rechts om de klemkracht te 
versterken. Druk vervolgens de "quick release" hendel weer in de 
VERGRENDELDE stand.

Bijstellingsmoer

 • Indien de klemkracht te sterk is en de "quick release" hendel niet in de 
VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, dient u de bijstellingsmoer 
naar links te draaien om de klemkracht te verzwakken. Draai de 
bijstellingsmoer in dit geval niet geheel los. Draai het eerst 1/8ste slag en 
probeer vervolgens de hendel in de VERGRENDELDE stand te drukken. 
Herhaal dit indien nodig. Op deze manier verkrijgt u de maximale 
klemkracht met welke u de "quick release" hendel in de 
VERGRENDELDE stand kunt drukken.

Per keer 1/8ste slag 
draaien

 • Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en 
verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de

fi ets te gaan rijden
Controleer alvorens met de fi ets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij 
de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen 
met de plaats van aankoop of een fi etsdealer.

 • Zitten de wielen goed vast?

 • Draaien de wielen soepel?

 • Is er sprake van vreemde geluiden?

Namen van de onderdelen

"quick release" hendel 

Cassettenaaf achter

Wat is "Quick Release"?
Dit mechanisme maakt gebruik van een enkele "quick release" hendel op de 
naaf waarmee het wiel gemakkelijk en snel kan worden verwijderd en weer 
terug geplaatst.

"Quick Release" funktie

Als de "quick release" hendel naar de vergrendelde stand wordt gebruikt, 
verplaatst de moer van de hendel naar het wiel toe. Door de klemkracht van 
deze moer wordt het wiel op het frame gedrukt en veilig op zijn plaats 
gehouden.

VERGRENDELDE 
stand (CLOSE)

ONTGREDELDE 
stand (OPEN)

Bijstellingsmoer

Moer van de hendel

"Quick release" hendel

De klemkracht wordt bijgesteld door de bijstellingsmoer te draaien. Naar 
rechts draaien versterkt de klemkracht, en naar links draaien verzwakt deze.

Bijstellingsmoer

Verzwakken van 
de klemkracht

Versterken van 
de klemkracht

Geschikte afmetingen van de achtervork
Gebruik alleen een achtervork met de geschikte afmetingen.

Gebruik van een voorvork met een dikte van 
minder dan 6 mm is niet mogelijk.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: niet minder dan 
6 mm.)

Werking

Vastzetten van de "quick release" naaf
1. Druk de "quick release" hendel in de ONTGRENDELDE stand en plaats het 

wiel zodanig dat deze goed op het binnenste gedeelte van het uiteinde 
van de achtervork zit. (Zie onderstaande afbeelding.)

ONTGRENDELDE 
stand (OPEN)

OK Onjuist

2. Open en sluit de "quick release" hendel met uw rechterhand terwijl u de 
bijstellingsmoer geleidelijk aandraait met uw linkerhand in de richting van 
de van de klok. Herhaal het aandraaien van de bijstellingsmoer totdat u 
weerstand voelt met uw rechterhand op het punt waar de hendel in lijn 
met de naaf is, zoals aangegeven door de gestippelde stand in de 
afbeelding.

Bijstellingsmoer

"Quick release" hendel"Quick release" hendel

3. Grijp de achtervork met uw vingers vast en druk met de palm van uw hand 
tegen de "quick release" hendel om deze zo krachtig mogelijk te sluiten. 
Nadat de "quick release" hendel gesloten is, dient deze in de "CLOSE" 
stand te staan, zoals aangegeven rechts in de onderstaande afbeelding. De 
zijde van de hendel met de inscriptie "CLOSE" moet van de fi ets afwijzen, 
en de hendel moet parallel aan de achtervork zijn zoals beneden in de 
afbeelding aan de linkerzijde wordt getoond.

Aanhaalkoppel 
5 - 7,5 Nm

Achtervork

"Quick 
release" 
hendel

VERGRENDELDE 
stand (CLOSE)

LET OP

 • Zet een wiel nooit aan een frame vast door de 
snelkoppelingshendel te draaien zoals in het 
schema aan de rechterkatn wordt 
aangegeven. Het wiel wordt niet aan het 
frame vastgezet door de hendel alleen maar 
te draaien. Als het wiel loskomt omdat de 
cassettenaaf niet correct is gemonteerd, kan 
de gebruiker ernstig lichamelijk letsel oplopen.

Positie van de hendel voor het snel verwijderen of 
plaatsen
De "quick release" hendel dient voor de veiligheid in de VERGRENDELDE 
stand, parallel met het fi etsframe te zijn gesteld.

Verwijderen van het wiel
Verplaats de "quick release" hendel van de VERGRENDELDE stand naar de 
ONTGRENDELDE stand. En verwijder vervolgens het wiel.

ONTGRENDELDE stand (OPEN)


