
Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtěte návod a postupujte podle něj.
(Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce)

Potřebné nástroje
Pro úspěšnou instalaci OSPW+ vodítka bude třeba následující:
A. 2mm křížový šroubovák 
B. Kleště na pojistné kroužky
C. Stahovací (elektro) pásku

SRAM RED / FORCE / RIVAL / APEX (2x11 versions)

Vodítko road OVERSIZE (RD3)

Návod pro typy vodítek
OSPW+ RD3 C35/C60/E60 
 

Abyste si usnadnili přístup ke šroubu těla měniče, vysuňte tělo 
přehazovačky a upevněte jej ve vysunuté poloze stahovacími 
páskami. Pokud pracujete s přesmykačem nainstalovaným na kole, 
zařaďte na největší ozubené kolo.

Zarovnejte pružinu do žádoucí díry na OSPW+ vodítku (čtěte níže).
Abyste správně zvolili dírku a z toho plynoucí tenzi snažte se 
docílit pozice spodní kladky tak, aby směřovala nahoru a vpřed. Po 
té zvolte dírku pro žádoucí tenzy a vsuňte do ní háček pružiny

Poznámka: Vzhledem k různým typům měničů na trhu inje 
OSPW+ vybavena několika dírkami pro umístění/zaháknutí 
pružiny měniče, a to A-B (A – pro vyšší tenzi, B pro nižší tenzi a C-D 
(C pro vyšší tenzi a D pro nižší tenzi). Volba mezi těmito záleží na 
modelu měniče a jeho verzi.

Doplňky:
Distanční vložka RD 15 (součástí balení): Některé typy rámů, 
zejména s krátkou patkou. Mohou vyžadovat instalaci této 
distanční vložky, z důvodu eliminace možnosti poškození 
OSPW+ vodítka.

Jemně držte obě části v sobě a otáčejte proti směru hodinových 
ručiček dokud vymezovacví šroub vodítka nedojde až k 
vypouklému tělu měniče. Po té pevně stiskněte, aby došlo k 
žádoucímu zasunutí vodítka do těla měniče.

Držte obě části pohromadě a 
zašroubujte zpět šroub těla měniče. 
Utáhněte (moment síly: 2 N.m) 
pomocí křížového šroubováku 2 mm.

Je -li třeba, odstraňte šroub těla měniče 
pomocí kleští na pojistné kroužky. 
(Pozor: Před úplným vyjmutím šroubu 
měniče přitlačte vodítko k měniči, aby 
nedošlo k náhlému uvolnění napětí 
pružiny.) Opatrně nechte vodítko 
rozvinout a otevřete tak proctor pružiny.

Vložte pružinu do těla měniče 
a ujistěte se, že je v žádoucí 
pozici - uvnitř napínacího 
otvoru.

Použijte 2 mm křížový šroubovák 
k uvolnění šroubu těla měniče.

Vylepšení je kompetní.

Rozložený pohled
A: Tělo měniče
B: Pružina
C: Šroub těla měniče
D: Originální vodítko

Nejlepší pozice po instalaci

Nejmenší
pastorek

Největší 
pastorek

Nejmenší
převodník

Největší 
převodník

Více než 10°  
a méně 
než 30°

Více než 0°  
a méně 
než 30°




