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C a s s e t t e  I n s t a l l a t i o n
UWAGA

Podczas montażu i demontażu kasety zęby klucza do kasety 
muszą dokładnie spasować się z jej nasadką. Zęby muszą mieć 
7-8 mm w przypadku kaset XD i mniej niż 8 mm długości w 
przypadku kaset 9 i 10 biegowych. Jeśli po dokręceniu w kasecie 
nadal jest luz, skontaktuj się z przedstawicielem firmy SRAM, by 
uzyskać informacje. Kasety SRAM XD™ są zgodne wyłącznie z 
bębenkami SRAM XD Driver Body.

BEMÆRK
Når kassetten monteres eller fjernes, skal noterne slutte tæt med 
låseringen eller låserøret. Noterne skal være mellem 7 og 8 mm ved 
XD kassetter og under 8 mm lange ved 9 og 10 speed kassetter. Hvis 
der er slør i kassetten, efter den er spændt til, så kontakt din SRAM-
forhandler for at få  oplysninger.   SRAM XD™ kassetter er kun 
kompatible med SRAM XD Driver Body.

UPOZORNĚNÍ
Při montáži či demontáži kazety musí být hřídel nástroje pro práci 
se zámkovými kroužky zcela zachycena v zámkovém kroužku nebo 
trubce. Délka hřídele musí být 7 až 8 mm v případě kazet XD a méně 
než 8 mm v případě 9rychlostních a 10rychlostních kazet. Má-li 
kazeta po utažení vůli, obraťte se na prodejce SRAM, který vám 
poskytne další informace.  Kazety SRAM XD™ jsou kompatibilní 
výhradně s volnoběžným tělesem (ořechem) SRAM XD.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας, τα σπειρώματα 
του εργαλείου δακτυλίου κλειδώματος πρέπει να κουμπώνουν 
εντελώς στο δακτύλιο κλειδώματος ή στο σωλήνα κελιδώματος. Τα 
σπειρώματα πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 8 mm για κασέτες XD, και 
λιγότερο από 8 mm σε μήκος για 9τάχυτες και 10τάχυτες κασέτες. 
Αν κασέτα «παίζει» αφού την σφίξετε, επικοινωνήστε με τον 
έμπορο της SRAM για πληροφορίες.  Οι κασέτες SRAM XD™ είναι 
συμβατές αποκλειστικά με το σώμα οδηγού SRAM XD Driver Body.

NOTĂ
La montarea şi demontarea casetei canelurile sculei pentru inelul 
de fixare trebuie să se angreneze complet cu inelul sau bucşa de 
fixare. Canelurile trebuie să fie între 7 şi 8 mm la casetele XD şi 
să aibă lungimea sub 8 mm la casetele de 9 şi 10 viteze. Dacă 
există joc în casetă după strângere contactaţi dealerul SRAM 
pentru informaţii.  Casetele SRAM XD™ sunt compatibile numai 
cu driverul SRAM XD.
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Ramy z pełnym 
zawieszeniem: W celu 
odmierzenia długości 
łańcucha ściśnij 
tylny amortyzator do 
momentu, aż oś tylna 
znajdzie się w położeniu 
jak najdalej od wkładu 
suportu.

Rammer med fuld 
affjedring: Når du skal 
afgøre længden af 
kæden, skal du presse 
bagerste støddæmper til 
det punkt i vandringen, 
hvor bagakslen er 
længst fra krankboksen.

Celoodpružené rámy: 
Před nastavením 
správné délky řetězu 
stlačte zadní tlumič 
nárazů do bodu v dráze 
zdvihu, ve kterém 
se osa zadního kola 
nachází nejdále od osy 
středového složení.

Σκελετοί πλήρους 
ανάρτησης: Για να 
μετρήσετε το μέγεθος 
της αλυσίδας, συμπιέστε 
την πίσω ανάρτηση έως 
το σημείο της διαδρομής 
της όπου ο πίσω άξονας 
βρίσκεται στο πιο 
απομακρυσμένο σημείο 
από τη μεσαία τριβή.

Cadre cu suspensie 
integrală: Pentru a 
dimensiona lanţul 
comprimaţi amortizorul 
din spate până în 
punctul în care axul 
din spate se află la 
cea mai mare distanţă 
faţă de monoblocul 
pedalier.
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PowerLink 
8 SPD

PowerLink 
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PowerLock 
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Zmierz
Mål
Změřit

Μέτρηση
Măsurare

Moment obrotowy
Spændingsmoment
Utahovací moment

Ροπή
Cuplu de strângere

Smar
Smørefedt
Mazivo

Γράσο
Ungere

Instaluj
Monter
Namontovat

Τοποθέτηση
Montare

Wyreguluj
Juster
Nastavit

Προσαρμογή
Reglare



Konserwacja
Upewnij się, że driver piasty oraz powierzchnia kasety są wolne od brudu i zanieczyszczeń.
Łańcuch i kasetę należy czyścić tylko za pomocą środków czyszczących ulegających 
biodegradacji. Dokładnie przepłukaj części wodą i poczekaj do ich wyschnięcia, następnie 
nasmaruj łańcuch i gwinty kasety. Regularne smarowanie przedłuży żywotność łańcucha.
Montując nowy łańcuch, należy wymienić spinkę PowerLock™. Gdy spinka PowerLock 
zostanie zamontowana, należy ją ściągać wyłącznie za pomocą imadełka do łańcucha.
Aby zdemontować spinkę PowerLink, ściśnij obie płytki do siebie, równocześnie 
przesuwając końce łańcucha ku sobie. Zdejmij obie połówki spinki z końców łańcucha.

OSTRZEŻENIE 
Niewłaściwe odmierzenie długości łańcucha lub jego nieprawidłowe założenie może 
doprowadzić do awarii łańcucha lub spowodować upadek rowerzysty skutkujący 
poważnymi obrażeniami ciała i/lub śmiercią.
Nie należy używać substancji kwasowych lub rozpuszczających tłuszcz na łańcuchu lub 
zębatkach kaset. Nie należy moczyć ani przechowywać łańcucha i kaset w jakimkolwiek 
preparacie czyszczącym. Może to prowadzić do jego osłabienia i awarii pod wpływem 
dużego obciążenia.
Dodatkowe informacje na temat serwisowania dostępne są na stronie www.sram.com.

Vedligeholdelse
Sørg for, at overfladen på presseren til navet og kassetten er fri for snavs og skidt.
Kæde og kassette må kun rengøres med biologisk nedbrydelige rengøringsmidler. Skyl 
delene grundigt med vand, lad dem tørre, og smør derefter gevindet på kassetten og 
kæden. Hvis kæden smøres regelmæssigt, holder den længere.
Udskift din PowerLock™, når der sættes ny kæde på. Når PowerLock’en monteret, kan 
den kun fjernes med et kædeværktøj.
For at fjerne PowerLink’et skal begge plader holdes sammen, mens begge ender af 
kæden føres mod hinanden. Fjern de to halvdele af link’et fra enderne af kæden. 
 

ADVARSEL 
Hvis kæden ikke tilpasses eller låses ordentligt, kan det medføre fejl på kæden eller 
medføre, at rytteren styrter og får alvorlige og/eller dødelige personskader.
Brug ikke syreholdige eller fedtopløsende midler på kæden eller tandhjulene. Hverken 
kæde eller kassette må vaskes med eller pakkes ind med nogle rengøringsprodukter. De 
kan krakelere og gå i stykker under hård belastning.
Få flere oplysninger om vedligeholdelse og service på www.sram.com.

Údržba
Zkontrolujte, že styčné plochy volnoběžného tělesa náboje a kazety neobsahují nečistoty a 
cizí tělesa.
Kazetu a řetěz čistěte výhradně s použitím biologicky odbouratelných čisticích prostředků. 
Součásti důkladně propláchněte vodou a nechte oschnout. Poté závity kazety a řetěz namažte. 
Pravidelným mazáním prodloužíte životnost řetězu.
Při montáži nového řetězu vyměňte spojku PowerLock™. Namontovanou spojku PowerLock 
lze odstranit pouze pomocí nástroje pro rozebrání řetězu.
Chcete-li demontovat spojku PowerLink, stlačte obě destičky k sobě a současně s tím 
přitáhněte konce řetězu k sobě. Sejměte obě poloviny spojky z konců řetězu.

VAROVÁNÍ 
Pokud správně nenastavíte velikost řetězu nebo jej nezajistíte spojkou, může dojít k jeho 
selhání a případně k havárii s následkem zranění či dokonce úmrtí jezdce. 
Na řetěz ani kazetové pastorky nepoužívejte prostředky na bázi kyselin ani prostředky 
pro rozpouštění maziva. Řetěz ani kazetu nenamáčejte do žádného čisticího prostředku 
ani je v nich neskladujte. Zkřehly by a při velkém zatížení by mohly prasknout. 
Další informace ohledně servisu najdete na webových stránkách www.sram.com.

Συντήρηση
Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του οδηγού του κέντρου και η διεπαφή της κασέτας δεν 
παρουσιάζουν βρωμιές και υπολείμματα.
Καθαρίζετε την αλυσίδα και την κασέτα μόνο με βιοδιασπώμενα καθαριστικά. Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό και αφήστε τα τμήματα να στεγνώσουν. Κατόπιν γρασάρετε τα 
νήματα της κασέτας και λιπαίνετε την αλυσίδα. Λιπαίνετε τακτικά για να παρατείνετε τη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αλυσίδας.
Αντικαθιστάτε το PowerLock™ όταν τοποθετείται καινούρια αλυσίδα. Μόλις τοποθετηθεί 
το PowerLock, μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με εξολκέα αλυσίδας.
Για να αφαιρέσετε το PowerLink, πιάστε και τις δύο πλάκες μαζί ενώ γλιστράτε τα άκρα 
της αλυσίδας το ένα προς το άλλο. Αφαιρέστε τα δυο μισά του PowerLink από τα άκρα 
της αλυσίδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Αν δεν μετρήσετε σωστά την αλυσίδα ή αν δεν την κλειδώσετε στη θέση της, ενδέχεται 
να προκληθεί βλάβη της αλυσίδας ή πτώση του ποδηλάτη που οδηγεί σε σοβαρό 
τραυματισμό ή/και θάνατο.
Μην χρησιμοποιείτε όξινους παράγοντες ή διαλυτικά γράσου πάνω στην αλυσίδα ή τα 
γρανάζια της κασέτας. Μην μουλιάζετε και μην αποθηκεύετε την αλυσίδα ή την κασέτα 
σε οποιοδήποτε καθαριστικό προϊόν. Θα γίνουν εύθραυστα και μπορεί να σπάσουν υπό 
βαρύ φορτίο.
Για πρόσθετες πληροφορίες σέρβις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sram.com.

Întreţinerea
Verificaţi să nu existe noroi şi depuneri la interfaţa dintre driver şi casetă.
Curăţaţi caseta şi lanţul numai cu agenţi de curăţat biodegradabili. Clătiţi bine cu apă 
şi lăsaţi piesele să se usuce, apoi gresaţi filetul casetei şi ungeţi lanţul. Lubrifierea la 
intervale regulate va prelungi durata de viaţă a lanţului.
Înlocuiţi dispozitivul PowerLock™ la montarea unui lanţ nou. După montarea dispozitivului 
PowerLock, acesta poate fi demontat numai cu ajutorul unei scule pentru lanţ.
Pentru a demonta dispozitivul PowerLink strângeţi cele două plăcuţe şi culisaţi capetele 
lanţului unul spre celălalt. Îndepărtaţi cele două piese ale zalei de pe capetele lanţului.

AVERTIZARE 
Dimensionarea incorectă sau închiderea incorectă a lanţului pot deteriora lanţul sau pot 
duce la căderea biciclistului, cu urmări posibile rănirea gravă şi/sau chiar moartea.
Nu folosiţi agenţi acizi sau degresanţi pe lanţ sau pinioanele casetei. Nu înmuiaţi sau 
depozitaţi lanţul sau caseta în agenţi de curăţat. Acesta va deveni casant şi se poate 
rupe în cazul solicitării ridicate.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la service vizitaţi www.sram.com.

GWARANCJA SRAM LLC 

Zakres gwarancji 
SRAM zapewnia, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty 
pierwszego zakupu. Pełne informacje o udzielanych gwarancjach podano w naszej witrynie internetowej www.sram.com.

GARANŢIA SRAM LLC

Gradul de acoperire al garanţiei limitate  
SRAM garantează că produsele sale sunt lipsite de defecţiuni materiale sau de manoperă timp de doi ani de la data 
achiziţiei iniţiale. Pentru informaţii complete privind garanţia, vizitaţi site-ul nostru www.sram.com.

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SRAM LLC

Rozsah omezené záruky společnosti  
SRAM zaručuje nezávadnost jejích výrobků, co se materiálu nebo provedení týče, po dobu dvou let od jejich nákupu. 
Pro úplné informace o záruce prosím navštivte naši webovou stránku www.sram.com.

SRAM LLC GARANTI

Omfang af begrænset garanti  
SRAM garanterer, at dets produkter er uden defekter hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse i en 
periode på to år efter det oprindelige køb. Vil du have flere oplysninger om garantier, kan du se vores hjemmeside på 
adressen www.sram.com.

ΕΓΓΥΗΣΗ SRAM LLC 

Εύρος περιορισμένης εγγύησης  
Η SRAM εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά ή στην εργασία για περίοδο δύο ετών από 
την αρχική αγορά τους. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό 
μας στη διεύθυνση www.sram.com.


