Snelstartgids
MANUAL

1. Schakelen

A

TIJDENS HET FIETSEN

•

[A] Naar lage versnelling schakelen om
te beginnen met ﬁetsen of bĳ klimmen,
draai de controller (1) met de klok mee.

•

[B] Schakel naar een hoge versnelling
voor hogere snelheden door de
controller (1) tegen de klok in te draaien.

•

[C] Indicatie:

1

- enviolo CT / CO / CA controller
(2) Versimpelde graﬁsche indicatie
(3) op de behuizing gedrukt.
- enviolo TR (4) / enviolo SP (5) controller
display (6) met een unieke shift indicator
die de gekozen verhouding aangeeft.

B

ALS U GESTOPT BENT

1

C

3

6

4

6

•

enviolo naven met de NuVinci®
technologie kunnen niet het volledige
bereik schakelen in stilstand.

•

gewoonlĳk is 50-70% van het
schakelbereik toegankelĳk, terwĳl de
rest toegankelĳk is bĳ de minste rotatie
van het wiel.

5

2
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Snelstartgids
MANUAL

2. Kabelspeling instellen

D

•

[D] De kabelspeling kan worden aangepast met stelboutjes (C) op de
controller.

•

[E] De kabelspeling kan worden vastgesteld door licht aan de
buitenkabels te trekken (8) bĳ de stelboutjes: - 0.5 mm speling is ideaal.

•

Kabelspeling van meer dan 2.0 mm kan leiden tot verminderd
schakelvermogen en duurzaamheid van de kabel.

•

Voor het verwĳderen van het achterwiel kan extra kabelspeling nodig
zĳn om verwĳdering van de Schakelkabel bevestiging eenvoudiger te
maken. Dit kan met de stelboutjes worden bewerkstelligd.

7

E

3. Het systeem upgraden

8
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Alternatieve controllers en manual naaf interface oplossingen zĳn
beschikbaar, omdat alle controllers kunnen worden gebruikt voor alle
varianten van de naafversnelling (zie overzicht op pagina 8). Daarnaast
biedt de manual naaf interface Multi-turn of one-turn-opties op basis van
uw wensen om meer direct of meer afgestemde versnelling stappen te
hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselĳke dealer
of met enviolo Service & Support.
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Verzorging en onderhoud
REINIGING EN SMERING,
TRANSPORT EN OPSLAG

1. Reiniging

2. Smering

•

•

De enviolo-hubs zĳn voorzien van permanente smering
en de interne delen van de versnellingsnaaf zĳn
onderhoudsvrĳ voor de levensduur van het product.

•

Het interne vrĳloopmechanisme kan gedemonteerd en
onderhouden worden. Regelmatige smering verlengt de
levensduur van de ketting.

Uw enviolo-componenten zĳn afgedicht en goed
beschermd van de externe omgeving. Gebruik echter geen
water onder druk (zoals hogedrukreinigers of waterstralen)
voor schoonmaken om storingen door waterpenetratie te
voorkomen.

•

Tĳdens het winterseizoen moet u uw ﬁets schoonmaken
met kortere intervallen, zodat wegenzout geen schade kan
veroorzaken.

•

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

•

Schakelkabels, buitenkabel, stuurgrepen, tandwielen en
ﬁetskettingen en riemen zĳn slĳtagedelen. Controleer deze
onderdelen regelmatig en vervang ze indien nodig.

•

3. Transport en opslag
•

Bewaar uw enviolo-componenten niet bĳ temperaturen
onder -20 ° C of boven 48 ° C.

Controleer de bevestigingsbouten van tĳd tot tĳd.

enviolo Gebruikershandleiding
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

4. Loskoppelen van
het achterwiel voor
manual variante

A

1. Schakel naar een positie die gemakkelĳke toegang
tot de kabelstops geeft.
2.

[A] Verwĳder de schakelkabels volgens de
stappen (A, B en C). Bĳ de one-turn interface
(D) moet u de clip voorzichtig opzĳ drukken om de
kabelstop te verwĳderen.

3a. [B] Voor de varianten enviolo CT / TR /

CO:
Draai de asmoeren (A) los en/of verwĳder ze,
gevolgd door de no-turn ringen.
Voor verwĳderen van velg- en rollerbrake remmen
volgt u de gebruiksaanwĳzing van de betreﬀende
fabrikant.
3b. Voor de varianten enviolo CA / SP:
1. 135mm varianten: Maak de asmoeren los en
verwĳder de moeren en sluitringen.
Volg voor velgrem-toepassingen de
gebruiksaanwĳzing van de betreﬀende fabrikant.

D

2. 142/148mm varianten: Maak de asbouten los en
verwĳder bouten en de linker adapter.
Volg voor velgrem-toepassingen de
gebruiksaanwĳzing van de betreﬀende fabrikant.

B

4. Verwĳder het achterwiel.

B

In sommige gevallen is het het gemakkelĳkst de
ketting van het voorste kettingblad af te halen om
het achterwiel makkelĳker te verwĳderen.
A

A

B
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

C

5. Installeren van
het achterwiel voor
manual varianten

A

1. Plaats het achterwiel in het frame en zorg ervoor
dat de schakelkabels niet beklemd zitten.
2a. [C] Voor de varianten enviolo CT / TR / CO:
Schuif één no-turn ring (A) elk op beide asuiteinde.
De vertanding van de no-turn-ring moet tegen het
frame aankomen. Het rechthoekige deel moet in de
uitvaleinden van het frame grĳpen.
2b. [C] Voor de varianten enviolo CA / SP:
Voor 135mm varianten:
1. Het rechthoekige deel moet in het uitvaleinde
van het frame vallen.
2. Installeer de sluitringen en asmoeren

C
Voor 142 / 148mm-varianten:
1. Zorg ervoor dat de torque adapter plaat om de
bus van frame of rem adapter valt
2. Monteer de linker adapter en asbouten.
Aanhaalmoment voor de asmoeren 30-40 Nm (266350 in-lbs), aanhaalmoment van de asbouten: 10-15
Nm (89-133 in-lbs).
Voor velg-rem en roller-rem toepassingen, sluit
de achterrem aan volgens de instructie van de
fabrikant.

D

Onjuiste installatie van de no-turn
ringen kan leiden tot schade aan de
uitvaleinde en de naaf.

A

A
B

Te strak aandraaien kan onderdelen
beschadigen. Te weinig aandraaien
kan ertoe leiden dat de as in de
uitvaleinden glĳdt.

Boss
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

8. Het tandwiel
installeren

K

A

1.

[K] Verwĳder de shift retainer (A) door deze
stevig van de as van de enviolo versnellingsnaaf
te trekken.

2.

[L] Installeer een standaard 9-spline 3/32
inch (2,3 mm) tandwiel (B) met de platte kant
naar de naaf gericht, gevolgd door de meegeleverde
tandwiel vulring (C, indien nodig) en bevestig de
borgring.

3. De tandwiel vulring is bedoeld voor tandwielen
met een binnendiameter van 3/32 inch
(2,3 mm) dik. Als de binnendiameter 0,17-0,18 inch
(4,3-4,5 mm) dik is, zoals riemtandwielen, mag de
vulring niet worden gebruikt.
4. Als u de enviolo CO naaf gebruikt, kunt u ook
een 3 mm oﬀset-tandwiel gebruiken voor single
speed kettingen. De oﬀset staat naar binnen
gericht en verplaatst de ketting dichter naar de
naaf.

L

B

C

Alle andere enviolo naven mogen alleen 3/32 inch
tandwielen gebruiken die aan ten minste één zĳde
vlak zĳn. Als u niet-compatibele kettingen gebruikt,
kan dit leiden tot sleepcontact met de naaf interface
en schade aan de componenten van de naaf, wat
kan leiden tot gevaarlĳke rĳomstandigheden voor de
rĳder.
5. De enviolo naven zĳn compatibel met 16 tot 28
tandwielen.
6. Als na montage van het tandwiel de naaf
interface niet direct geplaatst wordt, monteer dan
weer de shift retainer (A).

enviolo Gebruikershandleiding
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

9. De versnellingsnaaf
opnieuw instellen op full
overdrive

M
B
A

H

(alleen van toepassing op manual varianten)
1. Als de manual naaf interface onjuist is geïnstalleerd, is het
volledige bereik van de versnellingsnaaf mogelĳk niet beschikbaar
en moet de naaf gereset worden.
2. Indien geïnstalleerd op de ﬁets, schakel de naaf zo ver mogelĳk
over naar "H" en verwĳder het achterwiel volgens hoofdstuk 4.
3.

[M] Voor enviolo CT/TR/CO versnellingsnaven
Verwĳder de rechter moer (A) waarmee de manual naaf interface
is bevestigd, verwĳder vervolgens de manual naaf interface (B)
door deze van onderaf op te tillen.

N

Voor enviolo CA / SP versnellingsnaven
Verwĳder de rechter asmoer waarmee de manual naaf interface
is bevestigd en verwĳder vervolgens de manual naaf interface (B)
door voorzichtig van onderaf op te tillen.

D

C

4.

[N] Als de spline nut (C) en de shift drive (D) markeringen niet zĳn
uitgelĳnd, moet de naaf gereset worden naar full overdrive.

5. Als de markeringen niet duidelĳk zĳn, zou een full overdrive ertoe
moeten leiden dat de naaf / het wiel, afhankelĳk van uitvoering,
~1,6-2 keer draait voor elke omwenteling van het tandwiel.
6.

O
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L

[O] Stel de manual naaf interface in full underdrive "L" positie
(let op dit is tegenovergesteld van de normale installatie).
Installeer de manual naaf interface (hoekpositie is onbelangrĳk),
waarbĳ de rechter moer niet is geïnstalleerd.
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

9. De versnellingsnaaf
opnieuw instellen op full
overdrive

P

(alleen van toepassing op manual varianten)

Q
B

8.

De manual naaf interface wordt gebruikt om de naaf in de
volgende stappen in full overdrive te schakelen.

9.

[P] Installeer de enviolo naaf in een bankschroef of armatuur
zoals afgebeeld, geklemd op de vlakke aszĳdes.
Als een bankschroef niet beschikbaar is, is de installatie in het
ﬁetsframe mogelĳk. Monteer dan alleen de linker no-turn ring
en asmoer om rotatie van de manual naaf interface mogelĳk te
maken.

10.

[Q] Draai, terwĳl u de naaf met de klok mee draait met
het tandwiel (A), de manual naaf interface (B) tegen de
klok in richting de full overdrive positie "H" totdat u een
stevige stop voelt. Herhaal dit 2-3 keer door de naaf met de
klok mee te draaien en de manual naaf interface heen en weer te
draaien, eindigend bĳ een stevige stop (maar waarschĳnlĳk niet
tot) de full overdrive "H" -positie.

11. De aangegeven positie van de manual naaf-interface is
onbelangrĳk in deze stap.

A

12. Bĳ full overdrive moet de naaf / het wiel ongeveer 1,6-2 keer
draaien voor elke rotatie van het tandwiel.
13. Als de full overdrive is gevonden, verwĳdert u de manual naaf
interface zoals beschreven in stap 4 van dit hoofdstuk.
14. Controleer of het markeringen op de gekartelde moer en shift
driver overeenkomt zoals beschreven in stap 5 van dit hoofdstuk.
15. Installeer de manual naaf interface volgens hoofdstuk 5.
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Verzorging en onderhoud
Slĳtagedelen en reparatiewerkzaamheden

10. Onderhoud of
vervanging van de
vrĳloop

R

15

1.

Verwĳder het achterwiel.

2.

Verwĳder de naaf interface.

3.

Zie de explosietekening in hoofdstuk 8, pagina
30. Verwĳder de borgring van het tandwiel (12), de
opvulring (13, indien geïnstalleerd) en tandwiel
(14).

4.

[R] Verwĳder de borgring (15) op de schakel

16

interface, en verwĳder de vrĳloop (16).

S
19

5. Gebruik voor onderhoud of vervanging een
middelzware olie of zeer licht waterbestendig vet
en controleer de pal- en veerfunctie.
6.

17

[S] Verwĳder de binnenste borgring (17), het
naaldlager (18) en de rechter stofkap (19) als deze
componenten worden vervangen.

7.

[T] Installeer de ge-servicede / nieuwe vrĳloop
delen.

8. Installeer de tandwiel- en naaf interface.
18

T
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9. Installeer het achterwiel.

Stel de enviolo-hub in full overdrive
met de controller of manual naaf
interface voordat u deze verwĳdert.
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Probleemoplossing

Montage aanhaalmoment speciﬁcaties
Aanhaalmoment speciﬁcaties enviolo CT, enviolo TR,
enviolo CO

Overige onderdelen

Overige onderdelen

30 - 40 Nm

Kabel stops

1.5 - 2.0 Nm

Remadapter + Loctite® 277 of vergelĳkbaar

55 - 65 Nm

Grip shift

2.0 - 2.5 Nm

Interface borgmoer

10 - 15 Nm

Uitgangssnelheid ring

Spline nut

9 - 10 Nm

Controller kabel schroef

1.0 Nm
0.2 - 0.3 Nm (handvast)

Aanhaalmoment speciﬁcaties enviolo SP (135 mm), enviolo CA
(135 mm)

enviolo SP (142/148 mm), enviolo CA (142/148 mm)

Koppeladapter bouten

2.5 - 3 Nm

Koppeladapter bouten

2.5 - 3 Nm

Asadapters met dubbele draad

10 - 15 Nm

Interface-adapter

10 - 15 Nm

Asmoeren

30 - 40 Nm

Drop-out adapter

5 - 10 Nm

(niet in alle gevallen vanschroefdraad voorzien)
Asbouten
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10 - 15 Nm
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Garantie

Basis reparatiewerkzaamheden

Controleer voor elke rit of alle onderdelen
niet zĳn beschadigd, goed zĳn aangesloten en
goed zĳn vastgedraaid met het aanbevolen
aanhaalmoment, waaronder asmoeren en
naaf interface controllers en remschĳven.
Stuurgrepen, tandwielen en ﬁetskettingen
zĳn slĳtagedelen. Controleer deze onderdelen
regelmatig en vervang ze indien nodig.
Alleen een gekwaliﬁceerde ﬁetsenhandelaar
mag alle noodzakelĳke werkzaamheden
aan de manual en Automatic systemen van
enviolo uitvoeren.
Ongeautoriseerd werk aan uw enviolosystemen kan u in gevaar brengen en uw
garantie kan hierdoor ongeldig worden.
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Neem contact op met uw gekwaliﬁceerde
dealer indien u vragen of problemen heeft.
Houd er bĳ verwĳdering rekening mee dat
alle onderdelen, accessoires en verpakking
op een milieuvriendelĳke manier en niet
in het grof- of huisafval moeten worden
weggegooid.
- Volgens de Europese richtlĳn 2012/19
/ EU moeten elektrische componenten die
niet langer bruikbaar zĳn, afzonderlĳk
worden verzameld.
Raadpleeg onze website voor aanvullende
service-informatie op
www.support.enviolo.com.
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Garantie

Garantie, misbruik en uitsluiting van
aansprakelĳkheid
Oneigenlĳk gebruik van uw enviolo schakel-oplossing, of het niet volgen van de
veiligheidsrelevante instructies, kan leiden tot uitsluiting van aansprakelĳkheid voor materiële
gebreken. Elk misbruik moet daarom worden vermeden! De garantie wordt daarom niet gedekt
als:
Een product is gewĳzigd of de serie # of datumcodes zĳn gewĳzigd, onleesbaar
gemaakt of verwĳderd.

Onze enviolo naven CT en enviolo TR mogen niet voor commerciële doeleinden
worden gebruikt zonder schriftelĳke voorafgaande toestemming van enviolo. Alleen
enviolo CO, enviolo SP, enviolo CA-naven kunnen worden gebruikt voor redelĳk
commerciële doeleinden en deze garantie is beperkt tot één (1) jaar voor dergelĳk
redelĳk commercieel gebruik.
Schade aan het product:
- bepaald door enviolo veroorzaakt door crash, impact,
of misbruik van het product;
- als gevolg van gebruik van het product in wat enviolo,
naar eigen goeddunken, ziet als extreme toepassingen
zoals, maar niet beperkt tot, downhill, freeride, "North
Shore"stĳl en BMX;
- als gevolg van het aandrĳven van de enviolo CT,
enviolo CO en enviolo TR-naven met elektrische
motoren met een nominale waarde van meer dan 250W,
of elke andere aandrĳving van het product met interne
verbrandingsmotoren;
- als gevolg van het elektrisch laten draaien van de naaf
door motoren met continue koppel op de trapas over
de gedeﬁnieerde limieten in de tabel op pagina 7;
- opgetreden tĳdens de verzending van het product;

- als gevolg van het gebruik van het totale gewicht
(bestuurder, Cargo, en ﬁets hoger dan 160 kg voor de
enviolo CT en enviolo CO-hubs, 180 kg voor de enviolo
TR-hubs en gedeﬁnieerde limieten in de tabel op pagina
8 voor enviolo SP en enviolo CA;
- als gevolg van gebruik van het product buiten de
gedeﬁnieerde limieten van de tandwielverhouding van
1.8 tot 1 op standaard ﬁetsen en 2.1 tot 1 (enviolo CT /
enviolo CO) of 2,0 tot 1 (enviolo TR /enviolo CA / enviolo
SP) op eBikes;
- als gevolg van gebruik van het product bĳ nominale
wattages van meer dan 36V of piekspanningen van meer
dan 50V;
- veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet
compatibel zĳn, geschikt en / of geautoriseerd door
enviolo voor gebruik van het product.

Breng geen wĳzigingen (inclusief software) aan op uw enviolo-systeem, wat kan
leiden tot een verhoogde prestatie van uw ﬁets of Ebike.

Houd u aan alle nationale voorschriften voor het registreren en gebruiken van ﬁetsen
en Ebikes.
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Garantie
Minimale tandwielverhouding
Gebaseerd op het koppen van het aandrĳfsysteem

250 W
enviolo Sportive Groepset SP
Doorlopend
Motor Koppel

enviolo Cargo Groepset CA
Doorlopend

Gewicht

bĳ BB

160 kg

180 kg

200 kg

240 kg

280 kg

50 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Motor Koppel

Gewicht

bĳ BB

160 kg

180 kg

200 kg

240 kg

280 kg

50 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

55 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

55 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

60 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

60 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

65 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

65 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

70 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.15

70 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.15

75 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.31

75 Nm

2.00

2.00

2.00

2.00

2.31

80 Nm

2.00

2.00

2.13

2.13

2.46

80 Nm

2.00

2.00

2.13

2.13

2.46

85 Nm

2.00

2.13

2.27

2.27

85 Nm

2.13

2.13

2.27

2.27

90 Nm

2.00

2.25

2.40

2.40

90 Nm

2.25

2.25

2.40

2.40

95 Nm

2.00

2.38

95 Nm

2.38

2.38

100 Nm

2.00

2.50

100 Nm

2.50

2.50

105 Nm

2.10

110 Nm

2.20

115 Nm

2.30

120 Nm

2.40

enviolo Trekking Groepset
Doorlopend
Motor Koppel

TR

enviolo City / Commercial Groepset CT CO
Doorlopend

Gewicht

Motor Koppel

Gewicht

bĳ BB

160 kg

180 kg

50 Nm

2.00

2.00

50 Nm

2.10

55 Nm

2.00

2.00

55 Nm

2.31

60 Nm

2.00

2.00

65 Nm

2.00

2.00

70 Nm

2.00

2.00

75 Nm

2.00

2.00

80 Nm

2.13

2.13

85 Nm

2.27

2.27

90 Nm

2.40

2.40
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160 kg
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Garantie
Minimale tandwielverhouding
Gebaseerd op het koppen van het aandrĳfsysteem

350 W
enviolo Sportive Groupset SP
Doorlopend Motor

Gewicht

Koppel bĳ BB

160 kg

enviolo Cargo Groupset CA

180 kg

200 kg

Doorlopend

Gewicht

Motor Koppel

160 kg

180 kg

200 kg

50 Nm

2.00

2.00

2.00

bĳ BB

50 Nm

2.00

2.00

2.00

55 Nm

2.00

2.00

2.00

55 Nm

2.00

2.00

2.00

60 Nm

2.00

2.00

2.00

60 Nm

2.00

2.00

2.00

65 Nm

2.00

2.00

2.00

65 Nm

2.00

2.00

2.00

70 Nm

2.00

2.00

2.00

70 Nm

2.00

2.00

2.00

75 Nm

2.00

2.00

2.00

75 Nm

2.00

2.00

2.00

80 Nm

2.00

2.00

2.13

80 Nm

2.00

2.00

2.13

85 Nm

2.13

2.13

2.27

85 Nm

2.13

2.13

2.27

90 Nm

2.25

2.25

2.40

90 Nm

2.25

2.25

2.40

95 Nm

2.38

2.38

95 Nm

2.38

2.38

100 Nm

2.50

2.50

100 Nm

2.50

2.50

500 W
enviolo Sportive Groupset SP

enviolo Cargo Groupset CA

Doorlopend Motor

Gewicht

Doorlopend Motor

Gewicht

Koppel bĳ BB

160 kg

Koppel bĳ BB

160 kg

50 Nm

2.00

50 Nm

2.00

55 Nm

2.20

55 Nm

2.20

60 Nm

2.40

60 Nm

2.40
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Garantie

Fallbrook Technologies Inc. ("Fallbrook") biedt gedurende twee jaar vrĳwillig garantie. Deze garantie wordt geboden op alle kopers van
de NnuVinci Optimized® producte: enviolo CT, enviolo CO, enviolo TR, enviolo CA, enviolo SP (hierna gezamenlĳk noemen “Fallbrook
producten”).
Conform het recht van de afzonderlĳke landen (bĳv. Duitsland, Nederland) hebben kopers van producten die gebreken vertonen of niet
overeenkomen met de koopovereenkomst recht op wettelĳke garantie. Uit hoofde hiervan kan de koper jegens verkoper aanspraak
maken op gratis reparatie, vervanging of onder bepaalde voorwaarden korting op of teruggave van de aankoopprĳs. Deze vrĳwillige
garantie gaat niet ten koste van uw wettelĳke garantieaanspraken. Indien u bĳ aankoop van fallbrook-producten woonachtig bent in
een van deze landen, kunt u naast uw wettelĳke garantieaanspraken aanspraak maken op de onderstaande rechten uit hoofde van de
garantie van fallbrook. Deze aanspraken bestaan naast uw wettelĳke garantieaanspraken, waardoor u, indien uw Fallbrook product
tĳdens de garantietermĳn gebreken vertoont of niet overeenkomt met de koopovereenkomst, de keuze heeft tussen uw wettelĳke
garantieaanspraken of uw rechten uit hoofde van de beperkte garantie van Fallbrook.

Wat wordt gedekt door
deze garantie?

Hoe lang geldt de
garantie?

Fallbrook Technologies Inc. (Fallbrook) biedt garantie op
alle Fallbrook producten die materiaal- of fabricagefouten
vertonen.

Deze garantie geldt gedurende twee jaar vanaf de datum van
de oorspronkelĳke aankoop.

Uitsluitend de oorspronkelĳke koper kan aanspraak maken op
deze garantie. Deze is niet overdraagbaar. (In bepaalde landen
of staten is beperking van de garantie tot de oorspronkelĳke
koper verboden. In dat geval is deze beperking mogelĳk niet
op u van toepassing.) Indien u uw Fallbrook product heeft
verkregen als onderdeel van een ander product, vervangt
deze garantie op geen enkele wĳze de garantie of waarborg
van de producent van dat product en vormt zĳ er evenmin
een uitbreiding van, aangezien die garantie of waarborg
uitsluitend tot de verantwoordelĳkheid van de producent van
dat product behoort.
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Wat doet enviolo?
enviolo besluit zelf of de defecte eenheid vervangen of
gerepareerd wordt dan wel of de aankoopprĳs wordt
geretourneerd.
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Wat wordt niet gedekt
door deze garantie?

Hoe maak ik aanspraak
op de garantie?

De garantie geldt niet voor het volgende:

Aanspraken uit hoofde van deze garantie verlopen via
de dealer bĳ wie de ﬁets of deenviolocomponenten zĳn
gekocht of via de dealer bĳ wie de enviolocomponenten zĳn
besteld. We verzoeken u vriendelĳk het product tezamen
met oorspronkelĳke factuur met datum en/ of kassabon te
retourneren aan de dealer.

• Normale slĳtage van componenten die aan slĳtage
onderhevig zĳn, zoals rubber afdichtingen en -ringen, rollen op
de kettingspanner (indien aanwezig), rubber onderdelen van de
draaigrepen en schakelgreep.
• Schade aan onderdelen die niet door Fallbrook of door met
Fallbrook gelieerde ondernemingen gefabriceerd zĳn (bĳv.
uitvalnaven en kettingen).
• Het arbeidsloon voor het opnieuw inbouwen in of aanpassen van
het product aan de ﬁets.
• Producten die zĳn ingebouwd in een ander apparaat dat geen
ﬁets bestemd voor één bereider is. Tandems zĳn uitgesloten tenzĳ
nadrukkelĳk vermeld in een speciﬁek enviolo producthandleiding.

De dealer neemt daarna contact op met de klantenservice
van enviolo om uw garantie-aanspraak in behandeling te
nemen.
Dealers met garantie-aanspraken moeten contact opnemen
met de klantenservice van enviolo voor toestemming. De
dealer dient het product vervolgens terug te sturen naar de
enviolo customer service met voldoende bewĳs
van de aankoopdatum.

• Onjuist en/of niet met inachtneming van de montagehandleiding
voor manual of automaticproductgroepen gemonteerde of
opgebouwde producten. Handleidingen kunt u vinden op
www.support.enviolo.com.
• Een product dat verder is gedemonteerd dan voorzien
in de technische handboeken (van de NuVinci Optimized™
versnellingsnaaf met het enviolo manual, of automatic systeem).
Deze beperkte garantie is de enige en exclusieve garantie; Fallbrook verstrekt deze voor het product en deze treedt in de plaats van
eventuele andere garanties. In het kader van het toepasselĳke recht worden alle uitdrukkelĳke of impliciete garanties die hierin niet
genoemd worden uitgesloten en afgewezen, met inbegrip van eventuele impliciete garanties omtrent de algemene deugdelĳkheid voor
gebruik of geschiktheid voor een speciﬁek doel. De aansprakelĳkheid van Fallbrook uit hoofde van deze beperkte garantie is uitsluitend
beperkt tot de hierboven genoemde punten. Indien een bepaling van deze beperkte garantie ongeldig blĳkt of wordt of niet kan worden
toegepast krachtens het toepasselĳke recht, blĳven de overige bepalingen volledig gelden en wordt de ongeldige of niet toepasbare
bepaling dusdanig aangepast dat deze geldig en toepasbaar is.
enviolo behoudt zich het recht voor deze beperkte garantie zonder aankondiging vooraf te wĳzigen.
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