
Wielset (voor Schijfrem)

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor 

informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten 

die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een 

dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u 

op onze website (https://si.shimano.com).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze 
“gebruikershandleiding” zorgvuldig door, volg deze 
voor correct gebruik op en bewaar de handleiding 
zodat u deze altijd kunt raadplegen.
De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om 

persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. 

De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het 

gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt 

gebruikt.

GEVAAR
Als de instructies niet in acht worden 

genomen, zal dit leiden tot ernstige 

letsels of de dood.

WAARSCHUWING
Als de instructies niet in acht worden 

genomen, kan dit leiden tot ernstige 

letsels of de dood.

LET OP

Als de instructies niet in acht worden 

genomen, kan dit leiden tot 

persoonlijke letsels of materiële schade 

aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

  WAARSCHUWING

 • Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat 

ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling 

vallen en ernstige letsels oplopen.

 • Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn, voordat u gaat 
fietsen. Het incorrect gebruik van de asontgrendelingshendel 
kan ertoe leiden dat het wiel loskomt enz., en kan ernstige 
letsels veroorzaken ten gevolge van een ongeluk.

 • Gebruik de juiste luchtdruk zoals aangegeven op de band en velg. Als 

de maximale spanningen die staan aangegeven op de banden en velgen 

niet overeenkomen, mag u de laagste van de aangegeven waarden niet 

overschrijden. Een hogere spanning dan staat aangegeven, kan zorgen 

voor een plotselinge lekke en/of loskomende band, met ernstige 

lichamelijke letsels tot gevolg.

WH-R9270-TL / WH-R8170-TL / WH-RS710-TL: Maximale druk = 7,5 bar / 

109 psi / 750 kPa

WH-R9170-TL / WH-RS770-TL: Maximale druk = 8 bar / 116 psi / 800 kPa

WH-RS370-TL: Maximale druk = 6,5 bar / 94 psi / 650 kPa

WH-RX870-TL / WH-RX570-TL: Maximale druk = 5 bar / 72 psi / 500 kPa

 • Controleer voor u gaat fietsen de wielen om u ervan te vergewissen dat 

er geen spaken verbogen zijn of loszitten en het velgvlak geen deuken, 

krassen of barsten bevat. Gebruik het wiel niet als er dergelijke 

problemen worden vastgesteld. Het wiel kan breken, en dan kunt u 

vallen. Controleer tevens of er geen sprake is van barsten of 

losgekomen carbonfibers.

 • Gebruik de wielset voor racefietsen niet op een onverhard wegdek. De 

wielset voor racefietsen werd ontworpen voor een verhard wegdek. Als 

de fiets op een onverhard wegdek wordt gebruikt, kunnen de wielen 

verbogen of beschadigd raken met ongevallen tot gevolg.

 • Belast de gravel/adventure wielset niet te zwaar bij gebruik op 

bijvoorbeeld ruwe wegen. Gebruik het wiel niet voor downhillen of 

freeriden enz., omdat het verbogen of anderszins beschadigd zou 

kunnen raken door hevige schokken, en er ongelukken zouden kunnen 

gebeuren.

 • Gebruik ze niet met velgremmen. Deze wielen zijn speciaal bedoeld 

voor gebruik met schijfremmen. Gebruikt u deze wielen met 

velgremmen, dan kan dit schade veroorzaken aan de velgen. Dit zou 

kunnen leiden tot ongevallen met ernstige letsels of zelfs de dood tot 

gevolg.

 • Bevestig dat de asontgrendelingshendel de 

remschijf niet hindert, ook niet als deze volledig is 

ingeschakeld. De asontgrendelingshendel kan de 

remschijf hinderen als deze aan de remschijfkant 

zit, wat gevaarlijk is. Als de asontgrendelingshendel 

de remschijf hindert, stop dan onmiddellijk met 

fietsen en neem contact op met de plaats van 

aankoop of een distributeur.

Asontgrendelingshendel

Remschijf

 • Raadpleeg voor meer informatie over de E-THRU-as de 

gebruikershandleiding van de E-THRU-as.

 • De banden moeten met de hand worden gemonteerd en verwijderd. 

Als dit moeilijk is, kan voor tubeless wielen een bandenlichter uit 'resin' 

(kunststof) worden gebruikt. Controleer in dergelijke gevallen dat het 

velgoppervlak geen deuken, krassen of barsten vertoont; de kans 

bestaat op beschadiging van de luchtafdichting tussen de band en de 

velg, wat leidt tot luchtlekkage. Controleer ook dat de volgende zaken 

zich niet voordoen: loskomen van carbon, barsten enz. Zorg er ten 

slotte voor dat er geen lucht weglekt.

F12 (voor 12 mm as), R12 (achter 12 mm as) wiel (steekas)

 • Dit wiel kan alleen worden gebruikt in combinatie met de speciale 

voorvork/het speciale frame en de steekas. In combinatie met een 

ander(e) voorvork/frame of steekas kan het wiel tijdens het fietsen 

loskomen van de fiets, met ernstige lichamelijke letsels tot gevolg.

  LET OP

 • Een hogere velg heeft sneller last van wind en maakt het fietsen 

instabiel.

 � Inremperiode

 • Schijfremmen hebben een inremperiode en de remkracht zal geleidelijk 

aan toenemen met het verloop van de inremperiode. Door verlies van 

controle over de fiets kunnen zich ongevallen of valpartijen voordoen, 

wat kan leiden tot serieus letsel. Hetzelfde doet zich voor wanneer de 

remblokken of de remschijf worden vervangen.

Notitie

 • Voor het gebruik van de meegeleverde nippelsleutel neemt u contact 

op met de plaats van aankoop of een distributeur voor ondersteuning.

 • Optioneel zijn er speciale nippelsleutels verkrijgbaar.

 • Zorg dat u de interne delen van de naaf niet smeert. Anders zal er vet 

naar buiten stromen.

 • Wij raden u aan om een plaats van aankoop de spaakspanning te laten 

afstellen als er sprake is van speling in de spaken en na de eerste 1000 

km fietsen.

 • Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemicaliën bij het 

schoonvegen van het wiel. Anders kan de sticker op de velg loskomen.

 • Lees eveneens de handleiding voor remschijven.

 • De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en 

kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen 

worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een 

distributeur.

 • Zijn de spaken gebroken of zitten ze los?

 • Is het velgoppervlak ingedeukt, beschadigd of gebarsten?

 • Zitten de wielen veilig vast?

 • Zijn er aanwijzingen dat er remolie lekt?

 • Hebben de blokken een dikte van 0,5 mm of meer?

 • Is de remschijf gebarsten of vervormd?

 • Is het moeilijk om de wielen te laten draaien?

 • Zijn er ongewone geluiden te horen die afkomstig zijn van de wielen?

Namen van onderdelen

Remleiding

Klauw

Remschijf

Ventielgat

Spaak

E-THRU/steekas

Asontgrendelingshendel
Cassettenaaf

Voornaaf
Velgvlak

Remleiding

Klauw

Remschijf

Remblok

Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
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