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NOTE:  YOUR FORK’S APPEARANCE MAY VARY FROM THE ILLUSTRATIONS/PHOTOS IN THIS MANUAL.
FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT YOUR FORK VISIT OUR WEBSITE AT WWW.ROCKSHOX.COM.

Air Cap (IFP Pressure)
Abdeckkappe (IFP-Druck)

Tapón de la válvula de aire (presión IFP)
Capuchon (pression du piston flottant interne)

Tappo dell'aria (pressione IFP)
Rosca de ar (pressão de IFP)

Internal Floating Piston
Innenliegender Schwimmerkolben

Pistón flotante interno
Piston flottant interne

Pistone Galleggiante Interno
Inwendige vrije zuiger

Pistão flutuante interno
IFP

Rebound Assembly
Zugstufen-Baugruppe

Conjunto de rebote
Assemblage du rebond

Gruppo di ritorno
Terugveringsmontage

Unidade de recuperação

Rebound Adjuster
Zugstufen-Einsteller
Ajustador del rebote

Régleur de rebond
Regolatore del ritorno

Terugveringsknop
Regulador de recuperação

Dual Air Assembly
Dual Air-Baugruppe
Conjunto Dual Air
Assemblage Dual Air
Gruppo aria doppia
Dual Air-montage
Unidade de Dual Air 

Air Cap (Negative Air)
Abdeckkappe (Negativ-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire negativa)
Capuchon (air négatif)
Tappo dell'aria (aria negativa)
Luchtdop (Negatieve lucht)
Rosca de ar  (ar negativo)

Air Cap (Positive Air)
Abdeckkappe (Positiv-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire positiva)
Capuchon (air positif)
Tappo dell’aria (aria positiva)
Luchtdruk (Positieve lucht)
Rosca de ar  (ar positivo)
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Cable Housing Stop Collar
Zuganschlag

Collarín de retención de la vaina del cable
Collier d’arrêt de la gaine de câble

Collare di fermo della guaina del cavo
Stopkraag kabeldoorvoer

Encaixe do cabo na anilha do batente 

Floodgate / Floodgate /
Compuerta Floodgate/ Vanne Floodgate /

FloodgateOverloopbescherming /
Floodgate /                       

Compression Adjuster / Druckstufen-Einsteller /
Ajustador de la compresión / Régleur de compression

Regolatore della compressione / Compressieknop /
Regulador de compressão /                     

Motion Control Compression Assembly
Baugruppe für Druckstufenregelung

Conjunto de compresión Motion Control
Assemblage de compression Motion Control

Gruppo di compressione del controllo movimento
Bewegingscontrole compressiemontage

Unidade de compressão do controlo de movimento

Motion Control Rebound Assembly
Baugruppe für Zugstufenregelung
Conjunto de rebote Motion Control

Assemblage de rebond Motion Control
Gruppo di ritorno del controllo movimento
Bewegingscontrole terugveringsmontage

Unidade de recuperação do controlo de movimento

Air Cap (Positive Air)
Abdeckkappe (Positiv-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire positiva)
Capuchon (air positif)
Tappo dell’aria (aria positiva)
Luchtdruk (Positieve lucht)
Rosca de ar  (ar positivo)

Dual Air Assembly
Dual Air-Baugruppe
Conjunto Dual Air
Assemblage Dual Air
Gruppo aria doppia
Dual Air-montage
Unidade de Dual Air 

Rebound Adjuster
Zugstufen-Einsteller
Ajustador del rebote

Régleur de rebond
Regolatore del ritorno

Terugveringsknop
Regulador de recuperação

Air Cap (Negative Air)
Abdeckkappe (Negativ-Luftdruck)
Tapón de la válvula de aire (presión de aire negativa)
Capuchon (air négatif)
Tappo dell'aria (aria negativa)
Luchtdop (Negatieve lucht)
Rosca de ar  (ar negativo)
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Gefeliciteerd! U hebt nu het beste op het gebied van verende onderdelen voor uw fiets!
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veilige bediening en onderhoud van
uw voorvork. Om ervoor te zorgen dat uw RockShox-voorvork goed werkt, adviseren
wij u deze door een gekwalificeerde fietsmonteur te laten installeren. Verder verzoeken
wij u om deze aanbevelingen op te volgen, zodat u prettig en zonder problemen kunt
fietsen.

1. De voorvork op uw fiets is bedoeld voor gebruik door één enkele fietser, op onverharde 
paden en andere off-road-situaties. 

2. Zorg voordat u gaat fietsen dat de remmen goed bevestigd en afgesteld zijn. Als de 
remmen niet meer goed afgesteld zijn, kan de fietser ernstige en/of fatale verwondingen 
oplopen. 

3. De voorvork kan in bepaalde omstandigheden tekort schieten, waaronder, maar niet 
uitsluitend, in situaties waarin u olie verliest, bij een botsing of een andere gebeurtenis 
waardoor onderdelen van de voorvork kunnen verbuigen of stuk gaan, maar ook als u de 
fiets lange perioden niet hebt gebruikt. Defecten aan de voorvork zijn niet altijd zichtbaar. 
Gebruik de fiets niet als u verbogen of kapotte vorkonderdelen constateert, olieverlies, 
een geluid dat wijst op te ver terugveren of andere aanwijzingen van mogelijke defecten 
aan de voorvork, zoals verlies aan schokabsorberend vermogen. Breng uw fiets naar een 
gekwalificeerd verkooppunt voor inspectie en reparatie. Defecten aan de voorvork kunnen 
schade aan de fiets of persoonlijke verwondingen tot gevolg hebben. 

4. Gebruik altijd echte RockShox-onderdelen. Gebruik van vervangende onderdelen die 
elders gekocht zijn maakt de garantie ongeldig en kan structurele problemen met de 
schokabsorptie tot gevolg hebben. Deze problemen kunnen weer verlies van controle over 
de fiets tot gevolg hebben, hetgeen kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen. 

5. Wees buitengewoon voorzichtig dat u de fiets niet naar een van beide kanten laat 
overhellen, wanneer u hem met de voorvork (zonder voorwiel) op een drager zet. De 
uiteinden van de voorvork kunnen structurele beschadigingen oplopen als de fiets overhelt 
terwijl de vork in de houder staat. Zorg ervoor dat de voorvork goed is vastgemaakt met 
een bevestigingssysteem met snelle ontkoppeling. Als u een fietsdrager gebruikt die de 
voorvorkuiteinden vastzet, zorg er dan altijd voor dat het achterwiel al vastzit. Als de 
achterkant niet vaststaat, kan het gewicht van de fiets ervoor zorgen dat de uiteinden van 
de voorvork naar één kant buigen, waardoor ze kunnen barsten of breken. Als de fiets 
overhelt of uit de drager valt, gebruik de fiets dan niet totdat de voorvork grondig op 
mogelijke schade is gecontroleerd. Breng de voorvork voor inspectie naar uw verkoper of 
bel RockShox als er sprake is van mogelijke schade (zie de lijst met internationale 
verkooppunten). Een defect aan een voorvorkuiteinde kan verlies van controle over de fiets 
tot gevolg hebben, hetgeen tot ernstige en/of fatale verwondingen kan leiden.

6. Vorken bedoeld voor gebruik met 'V'-stijl remmen: bevestig uitsluitend 
cantilever-handremmen aan de bestaande remsteunen. Voorvorken met beugels zonder 
hangsysteem zijn alleen bedoeld voor V-stijl of hydraulische cantilever-remmen. Gebruik 
uitsluitend cantilever-remmen die door de remmenfabrikant vervaardigd zijn om met een 
beugel zonder hangsysteem te werken. Leg de kabel of het kabelomhulsel van de 
voorrem niet door de buis of door andere bevestigingen of kabelhouders. Gebruik geen 
kabelhouder voor de voorrem die aan de beugel wordt bevestigd. 

7.  Neem alle instructies in deze handleiding voor verzorging en onderhoud van dit product in acht.
ROCKSHOX VOORVORKEN ZIJN BEDOELD VOOR OFF-ROAD WEDSTRIJDRIJDEN EN 
HEBBEN NIET DE VEREISTE REFLECTOREN VOOR GEBRUIK OP DE WEG. ALS DE 
VOORVORK OP DE OPENBARE WEG WORDT GEBRUIKT, DIENT DE VERKOPER DE 
JUISTE REFLECTOREN TE BEVESTIGEN OM AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN 
TEGEMOET TE KOMEN.

B E L A N G R I J K
V e i l i g h e i d s i n f o r m a t i e  v o o r  k l a n t e n


