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BEDANKT
Bedankt voor uw keuze voor een CADEX-stuur. CADEX-sturen zijn nauwkeurig gemaakte en innovatief 
ontworpen fietssturen die u de prestatie geven die u nodig heeft om u te helpen bij het bereiken van uw 
fietsdoelen.
Het volgen van de onderstaande instructies zorgt ervoor dat u een optimale prestatie haalt uit uw stuur 
gedurende de hele levensduur.
Bij vragen over uw stuur of zaken die in deze handleiding worden gedekt, kunt u contact opnemen met een 
bevoegde CADEX-dealer.

PRODUCTREGISTRATIE
Door het scannen van de QR-code op het stuur (afb. A), kunt u uw nieuwe CADEX-product registreren en de 
best mogelijke  technische service en ondersteuning krijgen.
Ga voor meer informatie naar https://www.cadex-cycling.com/global/productregistration

BELANGRIJK
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids-, prestatie- en servicegegevens. Zorg ervoor dat u bekend 
bent met de informatie in de handleiding, alvorens uw stuur te installeren of uw eerste fietsrit te maken en 
bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging. Ga voor meer informatie naar 
www.cadex-cycling.com

INSTALLATIE
Het gebruik van lichtgewicht materialen met zeer nauwe toleranties vereist professionele installatie. 
CADEX-sturen moeten altijd worden geïnstalleerd door een bevoegde CADEX-dealer met gebruik van een 
momentsleutel en de juiste koppelwaarden.
WAARSCHUWING: Het niet aandraaien op gespecificeerde koppelwaarden zou kunnen leiden tot 
onverwachte beweging van of schade aan het stuur, en mogelijk ernstig letsel of de dood.

BEOOGD GEBRUIK
CADEX-sturen zijn ontworpen voor gebruik op de weg, halfverharde wegen en veldrijden onder normale rij- 
en race-omstandigheden. Ze zijn niet ontworpen voor extreem gebruik zoals freeriden, dirt jumpen, enz. 
WAARSCHUWING: Na een botsing, ongeluk of andere grote impact moet u uw CADEX-stuur laten 
controleren en indien nodig laten vervangen door een bevoegde CADEX-dealer.
Als uw CADEX-stuur een krakend of knappend geluid maakt of externe schade vertoont, zoals inkepingen, 
barsten, deuken, verkleuring, enz., stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met een 
bevoegde CADEX-dealer om ze te controleren en indien nodig te vervangen. 
Om veiligheidsredenen mogen producten gemaakt van koolstof nooit worden gerepareerd. Vervang 
beschadigde koolstofcomponenten onmiddellijk.
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I N S T A L L A T I E
Grootte stuurklem: 31,8 mm
1. Zorg ervoor dat de stuurpen die u gebruikt de juiste klemgrootte heeft voor compatibiliteit (afb. B)
2. Inspecteer het stuur op enige inkepingen of gutsen in het composiet die opgetreden kunnen zijn tijdens 

behandeling. Dit type schade kan leiden tot toegenomen belasting en kan leiden tot voortijdige defecten 
van het onderdeel, en mogelijk letsel of de dood.

3. Inspecteer de stuurpenklem en het voorpaneel op enige bramen of scherpe randen die het stuur zouden 
kunnen krassen of gutsen tijdens installatie of afstelling. Verwijder deze bramen met een kleine rasp of 
een stuk schuurpapier. Schade door bramen of scherpe randen kan leiden tot toegenomen belasting en 
kan leiden tot voortijdige defecten van het onderdeel, en mogelijk letsel of de dood.

4. Met gebruik van de indicator op het stuur centreert u het stuur en plaatst u de stuurpenklem als gewenst. 
(afb. C)

5. Maak de schroeven van het voorpaneel vast volgens het aanbevolen aanhaalmoment van de fabrikant. 
(afb. D)
Waarschuwing: Draai niet meer aan dan 5,5 Nm.

6. Zorg ervoor dat het montagegebied van de shifters vrij is van vuil en vet.
7. Installeer de shifters op het stuur door ze in positie te schuiven.
8. Lijn, met gebruik van de indicatoren voor micro-afstelling op het stuur, de regeleenheden als gewenst uit. 

(afb. E)
9. Draai de bevestigingsbouten op de klemmen van de shifters vast volgens het aanbevolen 

aanhaalmoment van de fabrikant - 6Nm tot 8Nm voor Shimano en 6Nm voor SRAM. (afb. F)
Waarschuwing: Draai de klemmen van de shifters niet te vast en bevestig de klemmen van de shifters 
niet buiten het gemarkeerde klemgebied.(afb. G) 

10. Installeer stuurtape en eindkappen.

Onderhoud en reiniging 
Inspecteer het stuur van tijd tot tijd op schade. Om te reinigen veegt u het oppervlak af met een zachte 
doek en niet-schurend reinigingsmiddel.
Het zout uit zweet kan de klemmen van uw shifters corroderen, dus vervang de stuurtape eenmaal per 
seizoen. Dit geeft u tevens de tijd om uw stuur te inspecteren.
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