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MONTAGE
AANWIJZINGEN

Dit zijn parameters die elke wielrenner regelt naargelang zijn/
haar persoonlijke eigenschappen. voor het beste resultaat is het
fundamenteel dat de montage wordt verricht aan de hand van de
stappen die op de volgende pagina’s zijn beschreven.

APAS

de hoogte van het zadel tot de pedalen
de afstand tussen het zadel en het stuur
het fietsmodel
de inclinatie van het zadel

L - TR

•
•
•
•

– STUUR

ZADE

Onze zadels zijn zo ontworpen dat ze het lichaamsgewicht verdelen over
de bilspieren en het onderste deel van het bekken.
De balans tussen het gewicht en het comfort hangen dus af van de
manier waarop de tuberositas ischiadica tijdens het fietsen op het zadel
steunen. Deze positie is gebonden aan diverse factoren:

D ZADEL

AND
AFST

1 • ALGEMENE BEGINSELS

AFSTAN

3 • WATERPAS PLAATSEN
Stel de helling van het zadel af met behulp van een waterpas door aan
de klem te draaien tot het zadel horizontaal is.

2 • BEGINSTAND

NL

Op een nieuw frame
Breng het zadel aan. Houd daarbij rekening met de afstand tot het stuur
en de zadelhoogte die voor uw afmetingen door de fietsfabrikant wordt
aanbevolen.
Het oude zadel vervangen
1. meet de afstand tussen het oude zadel en het stuur
2. meet de afstand tussen de bovenkant van het zadel en het draaipunt
van de centrale beweging
3. breng het nieuwe SMP zadel aan en pas daarbij dezelfde afmetingen toe
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4 • FIJNAFSTELLING (PROEFRIT)

Als het zadel aan de hand van de bovenstaande aanwijzingen is
aangebracht, kunt u met een inbussleutel aan de klem draaien en de
klassieke afstelling regelen afhankelijk van de manier waarop u het
+10 mm /+1/3 inch
zadel “voelt”, tot u een het perfecte evenwicht in de zit en de juiste
0
verhouding tussen de hoek van het zadel en uw tuberositas ischiadica.
-10 mm / -1/3 inch
De helling van de zadelneus kunt u + 10 e - 25 mm aanpassen

-25 mm/ -1 inch
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3. de klauwen moeten dezelfde vorm hebben als het externe
oppervlak van het zadelframe, zodat een correcte aankoppeling en
een groot raakvlak worden gewaarborgd.
32 mm

+10 mm /+1/3 inch
0
-10 mm / -1/3 inch
-25 mm/ -1 inch
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de afstand tussen de
zadelneus en het stuur
kan met 5 - 10 - 15 mm
worden beperkt.
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5 • AANBEVELINGEN VOOR DE ZADELPEN
De zadelpen heeft een grote invloed op de weerstand van het
zadelframe. Om deze reden raadt
Selle SMP u een zadelpen met de
volgende eigenschappen aan:
1. moet een correcte
plaatsing van
het zadel mogelijk
maken
2. mag geen scherpe raden
hebben die de weerstand
van het zadelframe kunnen
aantasten
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OK

4. het raakvlak tussen de zadelpen en het zadelframe moet minstens
8 cm2 bedragen
OK

5. de klauwen moeten het zadelframe over een lengte van minstens
32 mm raken
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32 mm
8 mm

8 mm

9.	het aandraaimoment dat door de fabrikant van de zadelpen is
aanbevolen, mag niet worden overschreden
10. De zadelsteun moet conform de Europese vereisten UNI EN
4210-9, UNI EN 4210-3, UNI EN 4210-2, UNI EN 16054,
UNI EN ISO 8098 zijn.
OK

8 mm

8 mm
32 mm

11.

6. de delen waar het zadelframe wordt aangekoppeld, moeten
symmetrisch en parallel zijn

Belangrijke aanbevelingen over de zadelsteun
De modellen van de catalogus Tourism zijn ontworpen om
geïnstalleerd te worden, bij voorkeur op opblaasbare schachtjes
met ingebouwde zadelsteun (zoals vertegenwoordigd in figuur
of soortgelijke), omdat dit soort zadelsteun het toelaat het
zadel te bevestigen met maximale veiligheid en veiligheid van
positionering.
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7. de klauwen mogen het zadelframe niet vervormen of beschadigen
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8. de klauwen van de zadelpen mogen niet buiten de millimeterzone
uitsteken
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Alle mogelijke modellen, m.u.v. de modellen Martin en
E-Bike, kunnen geïnstalleerd worden op de fiets ook m.b.v. en
zadelsteunklem. In dit geval wordt het aanbevolen dat de klem
die gebruikt wordt van het type met 5 componenten is en met de
kenmerken van veiligheid die benadrukt worden door de volgende
figuren. In geval van twijfel of verdere ophelderingen richt u tot
Selle SMP:
E-mail: info@sellesmp.com
Telefoon: +39 049 64396
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OK

OK
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ONDERHOUD
EN CONTROLES
Eventuele kleine imperfecties in uw SMP zadel zijn de beste garantie
dat dit een product betreft dat op ambachtelijke wijze met de hand
is afgewerkt. Oppervlakkige verwering en kleurverlies, ook bij een
beperkt gebruik dienen te worden beschouwd als een natuurlijk
proces dat te wijten is aan het gebruik en de blootstelling aan de
atmosferische invloeden. Bepaald zweet en irritatiewerende zalf
kunnen de bekleding aantasten.

• Probeer het zadel zorgvuldig schoon te maken en de koppelvlakken
met de zadelpen een beetje te smeren als het zadel geluid maakt;
• Controleer of het zadel geen barsten vertoont, gebruik het niet als
dit het geval is;
• Controleer of de carbonfiber delen geen barsten vertonen. Gebruik
het zadel niet als dit het geval is (lichte slijtage of luchtbellen in
de transparante lak zijn niet van invloed op de veiligheid en de
functionering van het product).

DE BEKLEDING ONDERHOUDEN
• Schoonmaken met een vochtige zeemleren doek of producten die
zijn aanbevolen door Selle SMP.
• Geen reinigingsmiddelen of hogedrukreinigers gebruiken.
• Om de weerstand tegen wrijvingen te verbeteren, de gebruiksduur
te verlengen en de bekleding van uw zadel te beschermen door de
reiniging ervan te bevorderen, raden wij het periodieke gebruik van
de doekjes SMP Saddle Leather Wipes aan.
Door het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan de
bekleding van het zadel beschadigd raken.
VEILIGHEIDSCONTROLES
• Controleer regelmatig of de blokkering van de zadelstang niet is
“losgeraakt”, haal de blokkering eventueel aan;
• Controleer regelmatig of er tussen de “vork” (metalen frame) en
het “zadelvlak” (kunststof frame) geen sprake is van bewegingen/
speling. Gebruik het zadel niet als het beweegt en wend u tot uw
Selle SMP verkoper;
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GEBRUIKSLIMIETEN
De zadels van SMP zijn technisch en klinisch gezien de meest
geavanceerde zadels die de markt nu aanbiedt.
Desondanks is een verkeerd gebruik of misbruik van een van deze
zadels niet toegestaan. Hierdoor wordt immers schade veroorzaakt,
ook na een kort gebruik.
Gezien de aard van het product wordt de gebruiksduur ervan
voornamelijk door de gebruiksvoorwaarden bepaald. De afgelegde
kilometers, het terrein, de klimaat- en weersinvloeden, de fysieke en
biodynamische eigenschappen van de gebruiker zijn de belangrijkste
factoren die een langere of kortere gebruiksduur bepalen. Ongeacht
de slijtage raden we u aan het product na 15.000 / 20.000 km te
vervangen.
Ongeacht de gebruiksintensiteit moet u het zadel vervangen als u
vaststelt of vermoedt dat barsten zijn ontstaan.
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WAARSCHUWINGEN
OPGELET
Wees altijd zeer voorzichtig en let goed op als u dit product van Selle
SMP op uw fiets installeert en volg daarbij zorgvuldig de bijgevoegde
aanwijzingen;
• een verkeerde installatie kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid;
• gebruik dit product van Selle SMP uitsluitend als u in een goede
fysieke en geestelijke staat verkeert;
• vermijd nalatigheid tijdens het gebruik van het product van Selle
SMP;
• u bent verantwoordelijk voor uw veiligheid en die van anderen als u
dit product van Selle SMP gebruikt.
ALGEMENE AANWIJZINGEN
De gebruiker van dit product van Selle SMP verklaart dat hij/zij
alle risico’s gebonden aan het rijden op het rijwiel waarop het is
gemonteerd kent en dat hij/zij deze accepteert, waaronder het risico
dat het zadel kapot gaat en daardoor ernstige ongevallen met mogelijk
dodelijke afloop kunnen ontstaan.
Door dit product te gebruiken, accepteert de gebruiker vrijuit alle
bekende en onbekende risico’s, letsels, verwondingen en dood voor
u en derden veroorzaakt door het gebruik van het zadel, waaronder
de risico’s die het gevolg zijn van actieve of passieve nalatigheid door
Selle SMP of verborgen, latente of duidelijke defecten aan het product.
De risico’s die zijn gebonden aan het gebruik van dit product kunnen
aanzienlijk worden beperkt door de gids - handleiding - na te leven die
samen met het product wordt geleverd.

14

De gebruiker accepteert verder dat hij/zij Selle SMP en haar verkopers
en vertegenwoordigers ontheft van de verantwoordelijkheid voor
schade, voor zover dit binnen de limieten van de wet gebeurt.
VEILIGHEID
We houden van fietsen en we zijn ervan overtuigd dat dit een van
‘s werelds meest fascinerende sporten is. Desondanks moet altijd
rekening worden gehouden met het feit dat men tijdens het fietsen aan
bepaalde gevaren, met mogelijk dodelijk afloop, wordt blootgesteld.
Gevaren gebonden aan het product Selle SMP:
• letsel aan de perineale structuren;
• letsel veroorzaakt door stoten en samendrukking tegen/door
elementen/onderdelen van het zadel;
• breuk van het zadelvlak en/of het frame door stoten en/of een val
waardoor scherpe randen en punten kunnen ontstaat;
• het losraken van het zadel van het bevestigingssysteem op het
frame (bijv. zadelpen);
• zadels van carbonfiber en andere componenten van carbonfiter die
op de fiets worden toegepast, brengen grotere gevaren met zich
mee als ze worden gebruikt op de mountainbike.
Deze lijst van risico’s is niet compleet. De standaardregels voor het
gebruik van dit product worden bepaald door het gezond verstand.
De gevaren kunnen worden beperkt als het product volgens de
aanwijzingen van deze handleiding wordt geïnstalleerd, gebruikt en
onderhouden.
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Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy
Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106 - info@sellesmp.com
ISO 9001:2015 certified

sellesmp.com
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We achten ons niet aansprakelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze folder en we behouden ons het recht om
wijzigingen aan onze producten door te voeren die we nuttig of noodzakelijk achten, zonder dat daardoor de eigenschappen wijzigen.
Mod LI3 Rev.2020-01

We ontwikkelen ze alleen in Italië,
We maken ze alleen in Italië,
We verkopen ze over de hele wereld.

