
1. Install backplate onto frame mount using two bolts. Max 

torque- 5 Nm. Mostly, it is possible without removing crankset. 

It depends on frame build and chainring. 

1. Zainstaluj płytę montażową na ramie za pomocą dwóch śrub. 

Maksymalny moment obrotowy - 5Nm. W większości 

przypadków jest to możliwe bez ściągania mechanizu 

korbowego. To zależy od konstrukcji ramy i zębatki. 



 

2. Adjust space between frame and chain guide using attached 

spacers (6 pieces). Correctly adjusted chain guide shouldn’t 

touch chain when it is on the smallest and biggest cog. If 

thicker spacers aren’t necessary to increase chainguide 

distance from a frame, bolt might protrude from the other side 

of the arm. In this case use spacers (4 pieces in set). 

 

2. Odległość prowadnicy od ramy można regulować stosując 

podkładki dystansowe znajdujące się w zestawie (6 sztuk). 

Prawidłowo ustawiona prowadnica nie powinna dotykać 

łańcucha, gdy łańcuch znajduje się na najmniejszej i 

największej zębatce kasety.  W przypadku gdy nie ma 

konieczności stosowania grubszych podkładek  w celu 

zwiększenia odległości prowadnicy od ramy, śruba może za 

bardzo wystawać po drugiej stronie ramienia prowadnicy. W tej 

sytuacji należy zastosować podkładki pod śrubę (4 sztuki w 

zestawie).  



 

3. Adjust chain guide height. It shouldn’t touch chainring and 

chain when it is on the biggest cog. 

Oval chainrings: set chain guide a little bit higher because this 

kind of chainring has a different height during crankset 

rotanion. 

3. Ustaw wysokość prowadnicy. Nie powinna dotkać zębatki i 

łańcucha kiedy łańcuch znajduje się na największej zębatce 

kasety. 

Zębatki owalne: ustaw prowadnicę trochę wyżej, ponieważ 

zębatka podczas obracania nie ma zawsze tej samej 

wysokości. 



 

4. Tighten nut with 7mm wrench key. Use 2,5mm allen key to 

prevent bolt from rotating. Do not rotate bolt with allen key 

because it will lower a chain guide from desire position. Max 

torque- 5Nm 

4. Dokręć nakrętkę za pomocą klucza płaskiego 7mm. Aby 

zapobiec obracaniu się śruby, użyj klucza imbusowego 2,5mm. 

Nie obracją śrubą za pomocą klucza imbusowego, ponieważ 

spowoduje to obniżenie się prowadnicy z wcześniej ustawionej 

pozycji. Maksymalny moment obrotowy- 5Nm 


