
Let op: specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewĳ zigd worden. (Dutch)

UM-3000H-006-01 Gebruikershandleiding

Quick Release

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

BELANGRĲ KE 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 mag niet gedemonteerd of gewĳ zigd worden.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik 
zorgvuldig door en volg de aanwĳ zingen daarin op voor een 
correct gebruik.

Belangrĳ ke veiligheidsinformatie
Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of 
een fi etsenmaker.

WAARSCHUWING

 • Dit wiel is uitgerust met een uitvalnaaf voor een gemakkelĳ ke montage en 
demontage. In het geval u de blokkage van deze uitvalnaaf niet juist monteert, kan 
het wiel tĳ dens het rĳ den losraken van de fi  ets en tot ernstig lichamelĳ k letsel leiden.
 • Gebruik een voorvork die uitgerust is met een wielblokkagemechanisme.
 • LEES ALVORENS TE GEBRUIKEN DE INSTRUKTIES VOOR DE BLOKKAGE IN DE 
GEBRUIKSAANWĲ ZING AANDACHTIG DOOR. RAADPLEEG UW DEALER IN HET GEVAL 
U ENIGE VRAGEN HEEFT. ONJUISTE MONTAGE VAN DE NAAF KAN TOT ERNSTIG 
LICHAMELĲ K LETSEL LEIDEN.

Positie snelkoppelingshendel op naven die 
geschikt zĳ n voor remschĳ ven

 • Monteer de Quick Release door het voorwiel, zodat de hendel zich aan de zĳ de van 
de remschĳ f bevindt, zoals aangegeven in de afbeelding 1 . Beweeg de hendel 
volledig naar de CLOSE stand en controleer of deze de schĳ f niet raakt. Als de 
hendel de schĳ f raakt, plaats dan de Quick Release opnieuw, zodat de hendel zich 
aan de zĳ de tegenover de schĳ f bevindt.
 • Wanneer de snelkoppelingshendel in de CLOSE stand staat, moet de hendel 
evenwĳ dig staan met de vork (zie afbeelding 2a  ) of naar de achterzĳ de van de fi ets 
staan gericht (zie afbeelding 2b  ). Dit om te voorkomen dat voorwerpen zoals 
takken tĳ dens het rĳ den vast komen te zitten. Dit kan er namelĳ k voor zorgen dat 
de snelkoppelingshendel opengaat en het wiel onbedoeld loskomt van de vork.
 • Wanneer de hendel de voorvork in de weg zit, sluit de hendel wellicht niet volledig 
en wordt het wiel niet correct geborgd. Het wiel zou tĳ dens het rĳ den van de fi ets 
kunnen vallen, waardoor u ernstig letsel kunt oplopen.
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GOED

FOUT

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

LET OP
 • Zorg dat u de snelkoppelingshendel alleen met de hand bedient. Gebruik nooit ander 
gereedschap zoals een hamer om de snelkoppelingshendel vast te draaien, want dan 
kunt u deze beschadigen.

N.B.
 • Producten zĳ n niet gegarandeerd tegen natuurlĳ ke slĳ tage en verslechtering als 
gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Wat is een Quick Release?
De hendel bedient een interne nok, zodat het wiel eenvoudig wordt geborgd en snel 
wordt verwĳ derd. 

Quick Release-functie
Wanneer de snelontkoppelingshendel 
naar de CLOSE stand gezet wordt, 
beweegt de verstellermoer naar binnen. 
Deze kracht klemt het wiel tegen het 
frame en houdt het wiel stevig op 
zĳ n plek.

CLOSE positie

OPEN positie
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Verstellermoer

Snelontkop-
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De klemkracht kunt u afstellen door aan de stelmoer te draaien. Wanneer u de moer 
rechtsom draait, neemt de klemkracht toe en wanneer u de moer linksom draait, 
neemt de klemkracht af.

Stelmoer

Zwakker

Sterker

Geschikte afmetingen voor het vorkuiteinde
Zorg dat u alleen vorken gebruikt met een geschikte breedte.

Voor:
Werkt niet met vorkdiktes van minder 
dan 5 mm.

Achter:
Werkt niet met vorkdiktes van minder 
dan 6 mm.

Bediening
De voornaafas wordt als voorbeeld gebruikt. De achteras werkt op dezelfde manier.

Zo bevestigt u de snelkoppelingsnaaf
1. Zet de snelkoppelingshendel in de OPEN stand en plaats het wiel zo dat het stevig 

contact maakt met de binnenkant van het vorkuiteinde. (Zie de schets hieronder)

OPEN positie
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2. Open en sluit de snelkoppelingshendel met uw rechterhand terwĳ l u met uw 
linkerhand de stelmoer geleidelĳ k rechtsom aandraait. Draai de moer verder aan 
tot u weerstand voelt op het punt waar de hendel parallel staat aan de naaf 
(zoals aangegeven door de stippellĳ n in het onderstaande schema).

Stelmoer

Snelontkop-
pelingshendel

3. Pak de voorvork beet met uw vingers en gebruik uw handpalm om kracht uit te 
oefenen op de snelkoppelingshendel. Er is vrĳ  veel kracht nodig om de hendel 
volledig vast te zetten. Het woord “CLOSE” in de hendel moet maar buiten zĳ n 
gericht. De hendel moet voor, en parallel aan de voorvork staan zoals aangegeven in 
het onderstaande schema.

Aanhaalmoment: 
5,0 -7,5 Nm

Vork

Snelontkop-
pelingshendel

CLOSE positie

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 
lichamelĳ k letsel oplopen.

N.B.
Als de snelontkoppelingshendel gemakkelĳ k in de CLOSE stand kan worden gedrukt, dan 
betekent dit dat de klemkracht onvoldoende is. Draai de snelontkoppelingshendel 
parallel aan de naaf (zoals hieronder aangegeven) en draai de stelmoer opnieuw met de 
klok mee om de klemkracht te verhogen. Duw de snelontkoppelingshendel terug naar 
de CLOSE stand.

Stelmoer

Indien de klemkracht te hoog wordt ingesteld en de snelontkoppelingshendel niet naar 
de CLOSE stand kan worden geduwd, draait u de stelmoer tegen de klok in om de 
klemkracht te verlagen. Haal hierbĳ  de stelmoer niet helemaal los. Draai de stelmoer 
1/8 omwenteling en druk de hendel vervolgens in de CLOSE stand. Herhaal deze 
procedure tot maximale klemkracht is verkregen met de hand.

Draai 1/8 slag per keer

Positionering van de snelkoppelingshendel
Om veiligheidsredenen moet de snelkoppelingshendel in lĳ n liggen met het fi etsframe 
wanneer hĳ  in de CLOSE stand staat.

Achter Voor

Het wiel verwĳ deren
Zet de snelkoppelingshendel van de CLOSE stand naar de OPEN stand. 
Draai de stelmoer los en verwĳ der het wiel.

OPEN positie

Regelmatige controles voor het fi etsen
Controleer het volgende voordat u op de fi ets gaat rĳ den. Constateert u problemen met 
een van het volgende, neem dan contact op met het verkooppunt of een fi etsenmaker.

WAARSCHUWING

DINGEN DIE U VOOR HET RĲ DEN MOET CONTROLEREN
1.  Controleer voor het rĳ den altĳ d bĳ  uw snelkoppelingsnaven of de wielen juist op 

het fi etsframe geïnstalleerd zĳ n. Dit is vooral belangrĳ k wanneer u uw fi ets op 
een openbare plek geparkeerd heeft.

2.  Zorg dat de snelkoppelingshendels volledig naar de CLOSE stand zĳ n gedrukt. (De 
zĳ de van de hendel met het opschrift “CLOSE” moet van de fi ets af wĳ zen.)
Zoals aangegeven in het schema werkt de hendel door te bewegen van de OPEN 
naar de CLOSE stand. De hendel mag niet worden gedraaid als een moer op een 
bout.

OPEN positie

CLOSE positie

SNELLE CONTROLE
Til de fi ets op zodat het wiel van de grond komt. Geef een paar stevige klappen op 
de bovenzĳ de van de band zoals in het schema. Het wiel mag niet los gaan zitten of 
eraf komen. Deze controle geeft geen garantie dat de snelkoppelingshendel met 
het juiste aanhaalmoment is aangedraaid.  
Als u twĳ felt of de snelkoppelingshendel goed aangedraaid is, herhaalt u voordat 
u gaat fi etsen de installatieprocedure zoals beschreven in “Zo bevestigt u de 
snelkoppelingsnaaf” in deze onderhoudsinstructie.

Raadpleeg een professionele dealer voor advies als de snelkoppelingshendel niet 
juist af te stellen is.


