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1  Montaż podstawowych części

 8. Aby wyregulować wysokość siodełka, 
poluzować śrubę zacisku sztycy podsiodłowej, 
ustawić odpowiednią wysokość, a następnie 
ponownie dokręcić śrubę z zalecanym 
momentem.

ŚRUBA SZTYCY 
PODSIODŁOWEJ

 UWAGA  Użyć klucza nasadowego 5 mm do 
wspornika kierownicy w kluczu dynamometrycznym w 
celu dokręcenia śruby sztycy podsiodłowej. Umożliwi 
to lepszą regulację śruby i zapobiegnie powstaniu na 
rowerze śladów po użyciu klucza.

B. Montaż przedniej przerzutki

 1. Użyć specjalnej podkładki z włókna węglowego 
i dokręcić w celu zamontowania przedniej 
przerzutki u podstawy haka przedniej 
przerzutki. Dokręcić śrubę tylko w takim 
stopniu, by przerzutka się trzymała. Jeszcze nie 
dokręcać do końca.

C. Montaż przerzutki tylnej

 1. Zamontować przerzutkę tylną na haku 
przerzutki tylnej. Dokręcić do momentu 
dokręcenia OEM. 

D. Montaż napinacza łańcucha

 1. Zamontować napinacz łańcucha przy podstawie 
haka przedniej przerzutki. Dokręcić śrubę z 
momentem 3 Nm.

1 MONTAŻ PODSTAWOWYCH CZĘŚCI

A. Montaż i regulacja sztycy podsiodłowej
POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

• Siodełko • Uszczelka dolna

• Sztyca •  Klucz sześciokątny 
5 mm do wspornika 
kierownicy

•  Klin i śruby sztycy 
podsiodłowej

•  Klucz 
dynamometryczny

 1. Przed przystąpieniem do montażu usunąć 
wszelkie taśmy lub opaski gumowe z okolic 
klina sztycy podsiodłowej.

 2. Założyć uszczelkę dolną na dole sztycy 
podsiodłowej.

 UWAGA  Jeśli sztyca podsiodłowa ma być 
wprowadzona do końca, może być niezbędne zdjęcie 
uszczelki dolnej.

 3. Włożyć sztycę podsiodłową do masztu 
podsiodłowego. Przed włożeniem upewnić się, 
że klin znajduje się w sztycy podsiodłowej.

 4. Dokręcić śrubę aż do pojawienia się oporu 
sztycy podsiodłowej i klina. Jeszcze nie 
dokręcać do końca.

ŚRUBA SZTYCY 
PODSIODŁOWEJ

 5. Założyć siodełko. Upewnić się, że zacisk dobrze 
przylega do kształtu szyny siodełka.

 6. W celu wyregulowania kąta wierzchu siodełka, 
poluzować tylną śrubę zaciskową, ustawić kąt, 
a następnie ponownie dokręcić śrubę.

 7. Aby wyregulować położenie siodełka w osi 
przód/tył, poluzować śrubę zaciskową z 
boku szyny, przesunąć siodełko, a następnie 
dokręcić śrubę.
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POPROWADZENIE KABLI I PANCERZY PRZEZ RAMĘ3POPROWADZENIE ORAZ MONTAŻ HAMULCÓW2

A. Metoda mechaniczna
Prowadzenie pancerza przedniej przerzutki

 1. Poprowadzić pancerz przedniej przerzutki 
z główki ramy, przez rurę dolną oraz z 
otworu przedniej przerzutki u podstawy rury 
podsiodłowej.

 2. Włożyć pierścień uszczelniający na pancerz 
i umieścić pancerz w końcówce na przedniej 
przerzutce. 

 3 Ustawić pierścień uszczelniający na ramie.

Prowadzenie pancerza przerzutki tylnej

 1. Poprowadzić pancerz przerzutki tylnej z otworu 
w dolnej rurze widełek tylnych, przez suport, w 
górę rury dolnej i z górnej części główki ramy.

 2. Umiejscowienie pancerza i przewodów 
ze strony napędu główki ramy do strony 
przeciwnej do napędu:

PRZEWÓD 
HAMULCA 
TYLNEGO
PANCERZ 
PRZERZUTKI 
TYLNEJ

PANCERZ 
PRZERZUTKI 
PRZEDNIEJ

1. Pancerz przedniej przerzutki

2. Przewód hamulca tylnego

3. Pancerz przerzutki tylnej

A. Montaż hamulca tylnego w ramie

 1. Na rysunku na dole strony 5 przedstawiono 
prawidłowe umiejscowienie pancerza na główce 
ramy.

 2. Usunąć gumowy pierścień uszczelniający 
z dolnej rury widełek tylnych po stronie 
przeciwnej do napędu.

 3. Wsunąć pierścień uszczelniający na przewód 
hamulcowy i poprowadzić przewód przez jego 
otwór. 

 4. Poprowadzić przewód przez suport, w górę rury 
dolnej i poza główkę ramy.

 5. Umieść z powrotem pierścień uszczelniający w 
otworze dolnej rury widełek tylnych.

 6. Dokręć hamulec do końca.

B. Montaż hamulca przedniego i przewodu 
hamulcowego

 1. Umieścić dolne łożysko na bieżni widelca.

 2. Poprowadzić przewód przez otwór dostępowy 
widelca (strona nienapędowa) i w górę, przez 
otwór z tyłu rury sterowej.

 3. Połączyć hamulec z widelcem. Dokręcić śrubę 
aż do pojawienia się oporu hamulca. Nie 
dokręcaj w pełni.
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3 3  Poprowadzenie kabli i pancerzy przez ramę Poprowadzenie kabli i pancerzy przez ramę

 2. Dokręcić śruby z momentem 1,2 Nm.

 3. Zamontować obudowę pojemnika w taki 
sposób, aby dźwignia była skierowana w stronę 
napędu.

OBUDOWA ZAMKNIĘTA

 4. Procedura została opisana w Załączniku: 
Zmontować i zainstalować drzwiczki pojemnika 
na rurę dolną.

B. Di2
Poprowadzenie kabla przedniej przerzutki

 1. Połączyć kabel przedniej przerzutki z przednią 
przerzutką.

 2. Umieścić kabel przez pierścień uszczelniający, 
przez otwór w dolnej części rury podsiodłowej i 
poza suport.

 3. Ustawić pierścień uszczelniający w 
odpowiednim miejscu na ramie.

Poprowadzenie kabla przerzutki tylnej

 UWAGA  Należy zamontować hamulec tylny 
i poprowadzić przewód w górę przez główkę ramy.

Porada dla konstruktora: Aby ułatwić ten montaż, 
użyć zestawu do wewnętrznego prowadzenia kabla 
Park Tool IR-1.2.

 1. Połączyć kabel przerzutki tylnej z przerzutką 
tylną.

 3. Nałożyć pierścień uszczelniający na pancerz 
przerzutki i włożyć go w dolną część haka 
widelca po stronie napędu.

 4. Umieścić pancerz w końcówce przerzutki tylnej.

Montaż prowadnicy kabla rury dolnej

 1. Wsunąć prowadnicę kabla do otworu 
dostępowego rury dolnej i pod kablami oraz 
przewodem.

 2. Zatrzasnąć kable i przewód w zaciskach 
prowadnicy w odpowiedniej kolejności i w 
odpowiednim miejscu (strona przeciwna do 
napędu do strony napędu):

1. Hamulec tylny

2. Przerzutka przednia

3. Przerzutka tylna

PANCERZ 
PRZERZUTKI 
PRZEDNIEJ

PRZEWÓD 
HAMULCA 
TYLNEGO

PANCERZ 
PRZERZUTKI 
TYLNEJ

 3. Przytrzymując pancerz i przewód przy główce 
ramy, przesunąć prowadnicę w dół rury dolnej, 
aby wyrównać otwory prowadnicy do otworów w 
dolnej części rury dolnej.

 4. Na spodzie rury dolnej użyć dwóch śrub, aby 
połączyć prowadnicę kabla z ramą. Dokręcić 
śruby z momentem 3 Nm.

Montaż ramy okienka rury dolnej

 1. Zamontować ramę okienka w otworze do 
pojemnika na rurze dolnej.

 UWAGA  Upewnić się, że cyngiel ramy 
okienka znajduje się na górze otworu na pojemnik.
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33  Poprowadzenie kabli i pancerzy przez ramę Poprowadzenie kabli i pancerzy przez ramę

 9. Na spodzie rury dolnej użyć dwóch śrub, aby 
połączyć prowadnicę kabla z ramą. Dokręcić 
śruby z momentem 3Nm.

Montaż ramy okienka rury dolnej

 1. Zamontować ramę okienka w otworze do 
pojemnika na rurze dolnej.

 UWAGA  Upewnić się, że cyngiel ramy 
okienka znajduje się na górze otworu na pojemnik.

 2. Dokręcić śruby z momentem 1,2 Nm.

 3. Zamontować obudowę pojemnika w taki 
sposób, aby dźwignia była skierowana w stronę 
napędu.

 4. Procedura została opisana w Załączniku: 
Zmontować i zainstalować drzwiczki pojemnika 
na rurę dolną.

Poprowadzenie kabla kierownicy 
Porady dla konstruktora: 

1.   Aby ułatwić ten montaż, użyć zestawu do 
wewnętrznego prowadzenia kabla Park 
Tool IR-1.2.

2.   Aby ułatwić prowadzenie kabla, umieścić 
kierownicę w otworze do mocowania.

 2. Poprowadzić kabel przerzutki tylnej z otworu w 
dolnej rurze widełek tylnych po stronie napędu 
do otworu suportu.

 3. Nałożyć pierścień uszczelniający na pancerz 
przerzutki i włożyć go w dolną część haka 
widelca po stronie napędu.

Poprowadzenie i montaż akumulatora

 1. Umieścić akumulator w komorze akumulatora i 
prowadnicy kabla.

 2. Dokręcić wkręty z momentem 0,3 Nm.

 3. Połączyć przewód akumulatora z 
akumulatorem.

 4. Poprowadzić przewód akumulatora przez otwór 
pojemnika i z otworu suportu.

 5. Teraz z otworu suportu powinny wystawać trzy 
przewody.

 6. Wsunąć akumulator, przewód i zespół 
prowadnicy kabla do otworu pojemnika i pod 
przewód hamulcowy.

 7. Zatrzasnąć przewód hamulca tylnego w 
szczelinie po stronie przeciwnej do napędu w 
prowadnicy kabla.

 8. Na górze główki ramy przytrzymać przewód 
hamulca tylnego oraz przesunąć prowadnicę w 
dół rury dolnej, aby wyrównać otwory prowadnicy 
do otworów w dolnej części rury dolnej.
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3  Poprowadzenie kabli i pancerzy przez ramę 4 MONTAŻ WIDELCA

Montaż widelca

 1. Jeśli na widelcu zamontowano dolne łożysko, 
wsunąć rurę sterową i przewód hamulcowy w 
górę od spodu główki ramy.

 2. Poprowadzić przewód hamulcowy przez otwór 
kabla rury górnej.

 3. Wsunąć rurę sterową przez zespół IsoSpeed.

 UWAGA  Upewnić się, że dwa przewody 
hamulcowe i kable przerzutki znajdują się w otworze 
kabla rury górnej.

PRZEWÓD 
HAMULCA TYLNEGO

PRZEWÓD HAMULCA 
PRZEDNIEGO

KABEL 
PRZERZUTKI 

TYLNEJ

KABEL 
PRZERZUTKI 
PRZEDNIEJ

 4. Zamontować kolejno: przedni pierścień 
uszczelniający IsoSpeed, podkładkę 
dystansową IsoSpeed, górne łożysko, pierścień 
i górną zaślepkę.

 5. Zamontować osłonę górną. Wygiąć boki osłony 
górnej na zewnątrz i umieścić ją nad górną 
częścią główki ramy.

 1. Poprowadzić przewód Park Tool z prawego 
końca kierownicy wzdłuż całej jej długości i 
poza jej lewy koniec.

 2. Pociągnąć długi przewód lewej manetki Di2 
(1200 mm) z prawego końca kierownicy wzdłuż 
całej jej długości i poza otwór manetki na 
spodzie po lewej stronie. Przykleić przewód 
taśmą do kierownicy.

 3. Poprowadzić krótki przewód prawej manetki Di2 
z otworu manetki na spodzie po prawej stronie 
i poza prawy koniec kierownicy. Przykleić 
przewód taśmą do kierownicy.

Teraz poza prawy koniec kierownicy wystają dwa 
przewody Di2.

 4. Podłączyć dwa przewody do zatyczki końca 
kierownicy.

 UWAGA  Umiejscowienie dwóch przewodów 
w zatyczce końca kierownicy nie ma znaczenia.

 5. Poprowadzić przewód Di2 z góry główki ramy, w 
dół rury dolnej i z otworu suportu. Ten przewód 
łączy się z prawą manetką.

Teraz z otworu suportu wystają cztery przewody Di2.

 6. Podłączyć wszystkie cztery przewody do złącza. 
Umiejscowienie przewodów nie ma znaczenia.

 7.  Poprowadzić złącze i cztery przewody przez 
otwór suportu i do rury dolnej.
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5  Poprowadzenie oraz montaż wspornika kierownicy oraz kierownicy5 POPROWADZENIE ORAZ MONTAŻ WSPORNIKA KIEROWNICY ORAZ KIEROWNICY

A. Metoda mechaniczna
Podłączanie przewodu hamulcowego i  
pancerza/kabli
Montaż prowadnicy kabla rury górnej

 1. Gdy prowadnica kabla znajdzie się w 
odpowiednim położeniu, najpierw zacisnąć 
przewody hamulcowe, a następnie kable 
przerzutek.

•  Strona napędu: przewód hamulca 
tylnego; linka przerzutki tylnej.

•   Strona przeciwna do napędu: przewód 
hamulca przedniego; linka przedniej 
przerzutki.

 2. Wsunąć prowadnicę kabla ku dołowi z góry 
otworu główki ramy.

 UWAGA  Prowadzenie typu motocyklowego 
spowoduje, że przewody hamulcowe zostaną zamieni-
one.

 3. Zamontować śrubę i dokręcić do momentu 
1 Nm.

PRAWIDŁOWA 
ORIENTACJA

B. Di2
Montaż prowadnicy kabla rury górnej

 1. Gdy prowadnica kabla znajdzie się w 
odpowiednim położeniu, najpierw zacisnąć 
przewody hamulcowe, a następnie przewód 
Di2.

•  Strona napędu: przewód hamulca 
tylnego; przewód Di2.

•  Strona przeciwna do napędu: przewód 
hamulca przedniego.

 2. Wsunąć prowadnicę kabla ku dołowi z góry 
otworu główki ramy.

 3. Zamontować śrubę i dokręcić do momentu 
1 Nm.

Montaż dźwigni manetki

 1. Poprowadzić przewody i przewody (Di2) lub 
kable (metoda mechaniczna) przez uchwyt 
kabla.

 2. Z uchwytu poprowadzić linki po lewej i prawej 
stronie kierownicy.

WIDOK Z DOŁU

Zamontuj wspornik kierownicy

 1. Zamontować wybrane podkładki dystansowe 
sterów oraz wspornik kierownicy na rurze 
sterowej.

 2. Ustawić odpowiednio wspornik kierownicy i 
dokręcić śruby zaciskowe wspornika kierownicy 
z zalecanym momentem dokręcenia.

Montaż kierownicy

 1. Zacisnąć uchwyt na linki na kierownicy. 
Miejsce jest ważne, ponieważ uchwyt będzie 
znajdował się we wsporniku kierownicy.

 UWAGA  Istnieją różne uchwyty na linki dla 
różnych wsporników kierownicy. Jest to zależne od zgod-
ności z Blendr (nr kat.: 582439, 584649, 587846).

 UWAGA  Firma Trek zaleca korzystanie z uchwytu 
na linki na wspornikach kierownicy o długości 100 mm 
i dłuższych. W przypadku wsporników kierownicy 
krótszych niż 100 mm uchwyt na linki nie przynosi 
żadnych dodatkowych korzyści.

 2. Umieścić kierownicę w odpowiednim miejscu 
na wsporniku kierownicy i dokręcić śruby płyty 
czołowej zgodnie z danymi technicznymi.

 UWAGA  Upewnić się, że zakładki na uchwycie są 
wyrównane do przestrzeni na wsporniku kierownicy.

 3. Gdy uchwyt kabla, wspornik kierownicy i 
kierownica będą odpowiednio zmontowane, 
powinna być możliwość pociągnięcia pętli 
kabla bez powodowania ruchu między 
zaciskiem a kierownicą.

PĘTLA UCHWYTU KABLA

 4. Po prawidłowym zamontowaniu zakładka 
uchwytu kabla na spodzie wspornika 
kierownicy nie powinna być widoczna.
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5  Poprowadzenie oraz montaż wspornika kierownicy oraz kierownicy

 3. Umieścić dźwignie manetki na kierownicy w 
żądanym miejscu.

 4. Skrócić przewód hamulcowy i obudowę 
manetki do odpowiedniej długości. Długość 
kabla powinna umożliwiać swobodne 
odkręcanie kierownicy o +/-60 stopni.

6 DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE MOMENTU OBROTOWEGO DOMANE

Część Wartość momentu obrotowego

Śruba do napinacza łańcucha 3 Nm

Śruba do ramy okienka rury dolnej 1,2 Nm

Śruby do komory akumulatora 0,3 Nm

Śruby do przykręcenia prowadnicy kabla do ramy 3 Nm

Wkręt do tylnej ramy IsoSpeed 8 Nm

Śruba do prowadnicy kabla do rury górnej 1 Nm

Śruby do zespołu tłumika 5 Nm

Wkład suportu Maks. 50 Nm

Śruby do uchwytu na narzędzie do drzwiczek pojemnika 1 Nm

Śruba do sztycy podsiodłowej 7 Nm
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Dane techniczne dotyczące kierownicy Di2 do celów referencyjnych

Manetka DS do 
złącza A

Manetka NDS 
do złącza A

Manetka DS do 
złącza B

Od akumulatora 
do złącza B

Od przerzutki 
przedniej do 
złącza B

Od przerzutki 
tylnej do złącza B

300 1200 14001 300 400 600

 UWAGA  1 Ta długość przewodu może być inna 
w zależności od rozmiaru ramy, długości wspornika kie-
rownicy lub szerokości kierownicy. Wszystkie pozostałe 
długości przewodu pozostaną takie same niezależnie od 
rozmiaru ramy.

7 INFORMACJE SERWISOWE 8 ZAŁĄCZNIK

A.  Montaż rozdzielacza przedniego 
IsoSpeed

 1. Nanieś smar na otwory, jak również na wnętrze 
i obie strony główki ramy.

 2. Umieść podkładkę na każdym łożysku 
przedniego rozdzielacza IsoSpeed.

 3. Ściśnij przedni rozdzielacz IsoSpeed palcami, 
aby przytrzymać podkładki i ostrożnie wsuń do 
otworu w główce ramy. Zakończ wprowadzanie, 
gdy otwory w rozdzielaczu są w jednej linii z 
otworami w ramie.

 4. Wprowadź śrubę do otworu po stronie 
napędowej, od środka rozdzielacza, czyli tak, 
aby gwint skierowany był do zewnątrz główki 
ramy.

 5. Ułóż nakrętkę eliptyczną tak, aby ustawiona 
była fazowaną stroną w stronę otworu.

FAZA

 6. Włóż palce do środka rozdzielacza i wypchnij 
śrubę do zewnątrz główki ramy.

OZNACZENIE KOLORAMI, TYLKO NA 
POTRZEBY RYSUNKÓW:
HAMULEC TYLNY = CZERWONY
HAMULEC PRZEDNI = CIEMNOSZARY
PRZEWÓD Di2 = JASNOSZARY

MANETKA PRAWA
- DO ZATYCZKI KOŃCA 
KIEROWNICY
- DO ZŁĄCZA B

ZATYCZKA KOŃCA KIEROWNICY
- DO MANETKI LEWEJ
- DO MANETKI PRAWEJ
 KIEROWNICA PRZELOTOWA,
 Z OTWORU NA LEWYM 
ZGIĘCIU KIEROWNICY
 POD OWIJKĄ NA KIEROWNICĘ

ŁĄCZENIE B
- DO MANETKI PRAWEJ
- DO AKUMULATORA
- DO PRZERZUTKI 
PRZEDNIEJ
- DO PRZERZUTKI TYLNEJ
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 7. Dokręć ręcznie nakrętkę eliptyczną o parę 
obrotów W LEWO, aby pozostała na miejscu w 
kolejnym kroku. Nie smarować gwintów.

 8. Nakrętka eliptyczna ma owalny kształt i pasuje 
do owalnego kształtu otworu w główce ramy. 
Kiedy nakrętka eliptyczna jest dokręcona 
ręcznie, wyrównaj owal na nakrętce względem 
linii główki ramy.

LINIA

 9. Umieść jedną rękę po przeciwnej stronie 
główki ramy (9a), a drugą wprowadź klucz 
dynamometryczny do nakrętki i naciskaj 
oboma rękami aż do posadowienia nakrętki w 
główce ramy (9b). Następnie dokręć w prawo, 
wywierając lekki nacisk (9c). Spowoduje to 
wyciągnięcie śruby wewnątrz główki ramy w 
stronę nakrętki. Dokręć aż do pojawienia się 
oporu, nie do końca.

9c
9b

9a

10. Powtórzyć kroki od 4 do 8 z drugiej strony 
rozdzielacza.

FAZOWANA 
STRONA

11. Powtórzyć krok 9 z drugiej strony.

 Montaż rozdzielacza przedniego IsoSpeed

12. Aby w pełni dokręcić, wywieraj odpowiedni 
nacisk podczas obracania klucza 
dynamometrycznego. Zapobiegnie to obracaniu 
się śruby wewnątrz rozdzielacza i wyciągnie ją 
w kierunku nakrętki. Dokręcić z maksymalnym 
momentem 8 Nm.

13. Powtórzyć krok 12 z drugiej strony.

14. Sprawdzić rozdzielacz pod kątem swobodnego 
poruszania się po zamontowaniu. Jeśli nie 
porusza się swobodnie, poluzuj go, wyczyść 
połączenia, nasmaruj i zamontuj ponownie.

 

15. Wsuń podkładkę dystansową „wstępnego 
naprężenia” do rozdzielacza tak, aby napis 
„BEARING” (łożysko) był na górze, a „SPRING” 
(sprężyna) na dole.

 UWAGA  Na podkładce są również płaskie powi-
erzchnie; ustawiają się one po stronie śrub z obu stron 
rozdzielacza.

BEARING
SPRING

 UWAGA  Nie należy smarować zespołu IsoSpeed 
z wyjątkiem górnej fazowanej strony, gdzie znajduje się 
górne łożysko. Nie smarować łożyska dolnego, podkładki 
falistej, dolnego pierścienia ani podkładki dystansowej.
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B. Montaż rozdzielacza tylnego IsoSpeed

 1. Zamontować zespół tłumika na rurze 
podsiodłowej. Tłumik powinien być ustawiony 
pionowo.

 2. Przytrzymać zespół tłumika i zamontować dwie 
śruby M4. Dokręcić śruby z momentem 5Nm.

 UWAGA  Upewnić się, że śruba do regulacji tłumi-
ka jest wysunięta.

 3. Umieścić pierścień uszczelniający IsoSpeed na 
górze masztu podsiodłowego.

 4. Wyczyścić powierzchnię  
alkoholem lub podobnym  
odtłuszczaczem i przykleić  
osłonę na przednim  
końcu języka masztu  
podsiodłowego.

 5. Włożyć maszt podsiodłowy do ramy.

 6. Ustawić pierścień uszczelniający w 
odpowiednim miejscu na ramie.

 7. Zamontować element obrotowy, podkładkę, 
podkładkę falistą i nakrętkę po stronie 
przeciwnej do napędu.

WAŻNE: Podkładka i podkładka falista muszą być 
po stronie śruby.

 Montaż rozdzielacza tylnego IsoSpeed

PŁASKA 
PODKŁADKA

PODKŁADKA 
FALISTA

ŚRUBA

 8. Dokręcić śrubę z momentem 8 Nm. Użyć 
klucza dynamometrycznego po stronie 8 mm, a 
nie 6 mm.

 9. Zamontować suwak na języku masztu 
podsiodłowego.

10. Zamontować śrubę i podkładkę na przednim 
końcu rozdzielacza i dokręcić zgodnie z danymi 
technicznymi na naklejce.

11. Dokręcić śrubę do regulacji tłumika.
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C.  Złożenie i montaż drzwiczek pojemnika 
na rurę dolną

WYMAGANE CZĘŚCI:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. Podkładka falista
2. Płaska podkładka
3. Dźwignia
4. Pin 

5. Skrzydła
6. Drzwiczki pojemnika
7. Śruby (2)
8.  Osłona/Uchwyt do 

narzędzia

 1. Naprężyć wstępnie sworzeń w skrzydle. 

 UWAGA  Upewnić się, że sworzeń nie jest 
wciśnięty w otwór pośrodku skrzydeł.

 2. Umieścić prostą podkładkę na wałku dźwigni.

 3. Z wewnątrz umieścić sprężynę falistą nad 
wałkiem dźwigni.

 4. Umieścić skrzydło nad wałkiem dźwigni w 
taki sposób, aby użebrowanie skrzydła było 
widoczne.

 5. Wyrównać otwory w wałku oraz skrzydło do 
dźwigni w pozycji zamkniętej oraz skrzydło 
poprzecznie do poziomu bidonu. 

 Złożenie i montaż drzwiczek pojemnika na rurę dolną  Złożenie i montaż drzwiczek pojemnika na rurę dolną

 6. Docisnąć kołek, aby dobrze pasował do 
skrzydła.

 7. Ustawić zakładkę uchwytu do narzędzia w 
kanale na drzwiczkach.

 8. Zamontować i dokręcić dwie śruby do 
momentu 1 Nm.

 9. W przypadku dostępu do narzędzia 
wielofunkcyjnego Bontrager wcisnąć narzędzie 
w uchwyt od strony bez wycięć, dopóki nie 
nastąpi kliknięcie.

10. Aby zwolnić narzędzie, docisnąć je przy 
wycięciu i wyciągnąć po przeciwnej stronie 
uchwytu. Wyciągnąć narzędzie pod kątem 
mniej więcej 45 stopni.

NACIŚNIJ TUTAJ

POCIĄGNIJ 
TUTAJ
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D. Montaż suportu T47

 1. Nasmarować gwinty na suporcie.

 2. Nasmarować gwinty na ramie

 3. Rozpocząć gwintowanie suportu do ramy 
ręcznie:

• Strona napędu: gwinty odwrócone  
(gwint lewy)

• Strona przeciwna do napędu: gwinty 
typowe (gwinty prawe)

 4. Użyć narzędzia do montażu specyficznego dla 
danego suportu, aby skręcić suport zgodnie 
z danymi technicznymi OEM. Nie przekraczać 
maksymalnego momentu 50 Nm.




