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1 ALGEMENE INFORMATIE

1

Dankjewel dat je hebt gekozen voor Fore wielen! In deze ge-
bruikershandleiding staat hoe je je wielen dient te gebruiken 
en onderhouden.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de gebruiker van 
het wiel. Het bevat informatie over de installatie, bediening 
en onderhoud van de wielen, samen met de bepalingen van 
de garantie. Voor meer informatie en activiteiten, zie www.
forecyclingwheels.com. De handleiding moet door de ge-
bruiker worden gelezen voordat het product wordt gebruikt. 
Andere gebruikers moeten ook worden geïnformeerd over de 
bepalingen in deze handleiding.



WAARSCHUWING!
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Gebruik de wielen niet voordat je onderstaande checklist hebt nagelopen.

• Controleer vóór elke rit of het wiel correct is gemonteerd.

• Controleer het wiel vóór en na elke rit op beschadigingen.

• Controleer regelmatig de spaakspanning, rotatie en slijtage van het wiel.

• Assemblage en onderhoud van het onderdeel vereist basiskennis van het omgaan met fietsonder-
delen. Neem bij twijfel contact op met je verkoper.

• Componenten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, anders 
neemt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich.

• Het onderdeel moet compatibel zijn met alle delen van de fiets.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

• De componenten/onderdelen mogen niet worden gewijzigd of aangepast.

• Het onderdeel mag niet worden gebruikt als het is beschadigd of als er tekenen van schade zijn. Als 
je twijfelt, raadpleeg je dealer.

• Gebruik nooit een fiets of fietsonderdelen tenzij je hiermee bekend bent. “Gebruikte” wielen zijn mo-
gelijk verkeerd gebruikt of beschadigd, dit kan leiden tot een ongeval.

• Zorg ervoor dat je wielen op de juiste manier gecentreerd zijn. De wielen bewegen niet op en neer 
van de ene naar de andere kant en maken tijdens het draaien geen contact met de remblokken.

• Controleer of alle steekassen en/of quick releases goed zijn afgesteld. 

• Controleer je remblokken en kabels om er zeker van te zijn dat ze in goede staat zijn.

• Test je remmen aan het begin van je rit om te controleren of ze goed werken. Bij nieuwe remblokken 
dienen deze ingeremd te worden. Raadpleeg hiervoor de instructies van de gemonteerde remmen.

• Volg de voorgeschreven fietswetten en -voorschriften, en alle verkeerslichten, tekens en wetten 
terwijl je fietst.

• Volg de voorgeschreven fietswetten en -voorschriften, en alle verkeerslichten, tekens en wetten 
terwijl je fietst.



2 ASSEMBLAGE

2.1 Monteren van Tubeless Ready-tape

1. Reinig en ontvet het velgbed.

2. Breng Tubeless Ready Tape onder spanning 
aan rond de volledige omtrek van de velg.

• Begin tussen het eerste en tweede spaakgat 
naast het ventielgat.
• De Tubeless Ready-tape moet gecentreerd 
zijn in het velgbed.

3. Knip de tape af zodat er een overlapping van 
ongeveer 10 cm tot 15 cm is vanaf het begin-
punt.

4. Plaats de Tubeless Ready-tape rond de vol-
ledige omtrek van de velgbasis

5. Gebruik geschikt gereedschap, om op de posi-
tie van het ventielgat een klein gaatje te prikken in 
de Tubeless Ready-tape voor het tubeless ventiel.

6. Plaats de O-ring (2) op het tubeless ventiel.

7. Steek de Tubeless tubeless-klep (1) door het 
ventielgat.

8. Plaats de aansluitmoer (3) op het ventiel en 
haal het handvast aan (max. 0,5 Nm) zonder ge-
reedschap te gebruiken.
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Benodigdheden



1. Controleer of de binnenkant van de band 
en de velg goed schoon zijn; reinig ze indien 
nodig met een doek. Maak de velgrand goed 
vochtig met een bevochtigde spons of kwast. 
Zeep en water werkt het beste.

2. Monteer de tubeless band zoals aangege-
ven door de bandenfabrikant.

3. Vul de band met tubeless sealant (volgens 
de instructies van de fabrikant van de sealant) 
en pomp vervolgens de band op.

4. Zorg ervoor dat de sealant gelijkmatig is 
verdeeld binnen de tubeless band.

5. Pomp de band op met een maximale druk 
van 8 bar (116 psi) (Overschrijd nooit de maxi-
male bandenspanning of bandbreedte aanbe-
volen door de bandenfabrikant of door Fore).

6. Controleer of de band correct is geplaatst 
en of het profiel van de velg in orde is.

7. Verlaag de bandenspanning tot de gewens-
te druk.

Controleer voor montage van de banden of de 
diameter 622 mm is en of de breedte van de 
band compatibel is met de breedte van de velg, 
zoals aangegeven in de velg/band compatibili-
teitstabel, welke is terug te vinden aan het einde 
van deze handleiding.

Monteer de cassette volgens de specificaties van 
de fabrikant.

Center Lock-remschijf: monteer de remschijf 
volgens de specificaties van de fabrikant.
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2.2 Montage Tubeless banden 2.3 Montage Clincher banden

2.4 De cassette monteren

2.5 Montage van de remschijf



3 GEBRUIK VAN VELGREMMEN
Gebruik enkel Fore ARP Brake Tech / CR remblokken!

Op de juiste manier remmen heeft een 
aanzienlijke invloed op de levensduur van 
wielen met carbon remoppervlakken. De 
volgende punten moeten in acht worden 
genomen:

• Carbon wielen hebben een ander remgedrag 
dan aluminium wielen. Vooral als het nat is, is 
een langere remweg te verwachten.

• Test de remmen tijdens de eerste rit op we-
gen met weinig verkeer om vertrouwd te raken 
met de remmen.

• Laat de remblokken nooit aanlopen en hou 
de remmen niet constant vast. Hoe langer de 
pauzes tussen de perioden van remmen, hoe 
beter.

• Als oververhitting optreedt, raakt de koolstof la-
minering los en vervormt het wiel onherstelbaar. 
Dit creëert een aanzienlijk risico tot vallen.

• Nieuwe remblokken bereiken hun volledige 
remprestatie pas na een aantal keren remmen. 
Hou rekening met verminderde remprestaties net 
na installatie van nieuwe remblokken.
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4 ONDERHOUD

• Verwijder al het vuil (met name olie en 
sporen van vet) van de remoppervlakken.

• Controleer de slijtage van de remblokken. 
Verwijder alle vuiligheid/vreemde voorwer-
pen (steentjes, ijzer, enz.).

• Controleer de mate van slijtage van de 
remoppervlakken van de velgen:

a) Aluminium velgen: in geval van vervor-
ming van de remrand, scheuren, veranderin-
gen in het oppervlak of andere onregelma-
tigheden, moet de velg worden vervangen 
of door een expert worden gecontroleerd.

4.2 Schoonmaken van de wielen

b) Carbonvelgen: de oppervlakte mag niet inge-
sleten zijn. In het geval van zichtbare slijtage en/
of ongelijkmatig remgedrag, moet de velg wor-
den vervangen.

Alleen reinigingsmiddelen die de wielen/acces-
soires niet beschadigen, mogen worden gebruikt 
om de wielen schoon te maken. Vooral het reini-
gen van afdichtingen vereist milde reinigingsmid-
delen. Houd altijd rekening met de instructies op 
de verpakking van het reinigingsmiddel.

Gebruik zeepwater of soortgelijke milde reini-
gingsmiddelen voor externe reiniging.

4.1 Inspectie van de velgrem wielen



5 PRODUCT REGISTRATIE

1. Ga naar www.forecyclingwheels.com en vervolgens naar ‘Service’. Klik op ‘Garantie’ en vervolgens op 
‘Ga naar het registratieformulier’.

2. Vul het registratieformulier volledig in.
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6 GARANTIE

Fore biedt een garantie aan van 24 maanden vanaf de datum van aankoop + 12 maanden extra na regis-
tratie (zie 5. Product Registratie) van de wielen. De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar.

Er is geen aanspraak op garantie in geval van:

• Normale slijtage veroorzaakt door het gebruik van de wielen en onderdelen

• Onjuiste/verkeerde montage

• Aanpassing of reparatie aan het product door een andere persoon dan de vertegenwoordiger of het 
service center van Fore in het desbetreffende land.

• Verkeerd uitgevoerde reparaties

• Gebruik van ongeschikte producten

• Modificatie van componenten

• Onjuist gebruik of verkeerd gebruik

• Gebruik anders dan het bedoelde correcte en juiste gebruik

• Onachtzaamheid

• Leasing, commercieel gebruik of gebruik in wedstrijden

• Schade veroorzaakt door ongelukken

• Transport- en transportschade

• Wijziging, beschadiging of verwijdering van het serienummer



Deze garantie is niet van toepassing op defecten die direct of indirect te wijten zijn aan verkeerd 
gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken, reparaties of wijzigingen buiten onze faciliteiten of 
aan een gebrek aan onderhoud.

Om gebruik te maken van deze garantie, moet het product of onderdeel voor onderzoek worden 
teruggestuurd naar de dealer waar het product is aangekocht of naar het Fore Service Center. Een 
bewijs van de aankoopdatum en een toelichting op de klacht moeten bij het product zijn gevoegd. 
Als onze inspectie een defect onthult, zal Fore het product repareren of vervangen. Wanneer niet 
op korte termijn een reparatie of vervanging uitgevoerd kan worden, kan de aankoopprijs wor-
den vergoed. Fore retourneert een gerepareerd product of vervanging op kosten van Fore, maar 
als wordt vastgesteld dat er geen defect is of dat het defect het gevolg is van oorzaken die niet 
binnen de garantie vallen, moet de gebruiker de verzendkosten dragen. Deze garantie geeft je 
specifieke wettelijke rechten en mogelijk heb je ook andere rechten die verschillen.
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7 CRASH REPLACEMENT

Fore biedt een levenslange crash replacement voor alle Fore-wielen.

Ga naar www.forecyclingwheels.com en vervolgens naar ‘Service’. Klik op ‘Crash Replacement’ 
en vul het crash replacement formulier volledig in.



BANDENDRUK/BANDBREEDTE

Overschrijd nooit de maximale bandenspanning of bandbreedte aanbevolen door de bandenfabrikant of 
door Fore. Onjuiste bandenspanning kan een onverwachte bandenslijtage of verlies van controle over de 
fiets veroorzaken, resulterend in een ongeval, persoonlijk letsel of overlijden.
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