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Servicebericht (NL)
SLATE, CAAD12

Correcte routering en kabelgeleider van trapas - KP412/
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Figure A.

Info over dit servicebulletin
Dit is een informatief servicebulletin. Dit is geen terugroepactie. Neem de aangegeven maatregelen.

Uit te voeren acties

Bij de montage of onderhoud van het model CAAD12 uit 2016-2017 of SLATE-modellen, moet u de interne
routering van de trapasschaal nakijken:
1. 		

Zorg ervoor dat de kabels van de intern doorgevoerde
achterremleiding (3), achterderailleur (1) en
voorderailleur de uit de onderbuis via de onderste
opening van de trapas (a). De kabels (1,2,3) MOGEN
NIET door de bovenste opening (b) naar buiten komen,
want dan maken ze contact met de spindel (5). In het
voorbeeld wordt een SLATE-trapas weergegeven; de
CAAD12-trapas heeft geen opening aan de bovenzijde.

4.		

Als de kabels de verkeerde route afleggen en er schade
aan de spindel is ontstaan, verwijdert en vervangt u de
beschadigde onderdelen en herstelt u de routering.

WAARSCHUWING

2.

Zorg ervoor dat de achterremleiding (3) stevig vastzit
aan de kabelgeleider KP412/ met de kabelbinder (4)
en dat de kabelbinder stevig aangedraaid is. Er mag
geen ruimte zitten tussen kabelgeleider KP412/ en de
achterremleiding.

Specifiek voor SLATE: Om te voorkomen
dat de asspindel in tweeën wordt gesneden,
moeten alle kabels en de achterremleiding uit
de onderbuis komen via de onderste opening.
De achterremleiding moet met behulp van een
kabelbinder stevig vastgemaakt worden aan de
kabelgeleider van de trapas KP412/.

3.

Alle andere intern doorgevoerde kabels, draden of
buitenkabels mogen niet in contact komen met de
spindel; dat zou leiden tot beschadiging.

ERNSTIG LETSEL, VERLAMMING OF DE DOOD
DOOR EEN ONGEVAL KUNNEN HET GEVOLG ZIJN
VAN NIET-NALEVEN VAN DIT BULLETIN.

WAARSCHUWING
Deze informatie is bedoeld voor professionele monteurs bij
geautoriseerde Cannondale-dealers. Er is speciaal gereedschap en
speciale vakkennis vereist. Fietseigenaren moeten de beschreven
werkzaamheden niet zelf uitvoeren. Dit kan leiden tot aanzienlijke
verwondingen of schade.

Mocht u nog vragen hebben een, kunt u bellen met
de juiste contactpersoon voor uw regio.
Zie Cannondale Regionale Contact informatie op pagina 2.
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Cannondale Regionale Contact informatie
REGION
North America
UK
Europe

Asia

COUNTRY
US/Canada
UK
Finland
Italy
Spain
Belgium
France
Switzerland
Germany
Netherlands
Denmark
Sweden
Norway
Portugal
Austria
Luxembourg
China
Japan
Australia

TELEPHONE
1-800-BIKE-USA
01202732288
0942451582
0294756239
911980754
025885776
0482810011
0615880767
07614888022
0541820906
89882940
0844683769
62783001
211141321
021675922
027860715
862164468999
0663301801
0383278080
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