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VIGTIGT

VIGTIGT
 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af fagligt uddannet 
cykelmekanikere.

Personer uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere 
komponenterne ud fra forhandlermanualerne.
Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i servicevejledningen, skal du ikke gå videre med 
monteringen. Men kontakt i stedet købsstedet eller en cykelhandler for at få deres 
assistance.

 • Sørg for at gennemlæse alle brugervejledninger til produktet.

 • Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne 
forhandlermanual.

 • Samtlige brugervejledninger og forhandlermanualer er tilgængelige online på vores 
websted (https://si.shimano.com).

 • Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, en 
SHIMANO distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt 
kopi af brugervejledningen.

 • Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller 
region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt 
inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og 

skader på udstyr og omgivelser.

Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug 

af produktet.

FARE
Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller 

alvorlig personskade.

ADVARSEL
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller 

alvorlig personskade.

OBS
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre 

personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN
 ADVARSEL

 • Sørg for at følge anvisningerne i brugervejledningerne, når du monterer produktet.

Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis dele såsom 
bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket 
kan forårsage alvorlig personskade.
Derudover hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at 
cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

 • Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine 
øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele.

 • Opbevar denne forhandlermanual et sikkert sted efter gennemlæsning som reference til 
senere brug.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

 • Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af brugen og forholdene, hvorunder cyklen 
anvendes. Rengør kæden regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel. Anvend 
aldrig basiske eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Ved brug af 
sådanne opløsningsmidler kan kæden knække med risiko for alvorlig personskade.

 • Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), overspring eller andre 
uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, så kontakt 
købsstedet eller en distributør. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

 • Ved brug af SHADOW RD+ skal du kontrollere, at pladeafskærmningen og 
drejelukningen til friktionspladen er monteret, inden der køres på cyklen.

 • Hvis gearskiftebetjeningen ikke sker jævnt, skal du rense gearskifteren og smøre alle 
bevægelige dele.

 • Hvis leddene er så løse, at gearskiftet ikke kan justeres, skal gearskifteren udskiftes.

 • Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensemiddel. Desuden kan 
du forlænge både gearenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt 
rensemiddel og smøre den.

 • Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug 
og ælde.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

Montering på cyklen samt vedligeholdelse:

 • Bagskifteren kan komme i kontakt med i kædestræberen, afhængigt af stellets 
udformning. Brug endejendejusteringsskruen for at justerebagskifteren, så den ikke 
kommer i kontakt med kædestræberen.

 • Smør inderwire og inderside af yderkabel med fedt før brug for at sikre, at de glider, som 
de skal.

Undgå ophobning af støv på inderwiren. Hvis smøremidlet på inderwiren er blevet tørret 
af, anbefales det at påføre SIS SP41-fedt (Y04180000).

 • Brug et OT-RS900-kabel og en kabelfører for at delene skal fungerer problemfrit.

 • Anvend en bremseslange/yderkabel som stadig har overskydende længde, når styret 
drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden, at skiftegrebet ikke støder mod 
cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.

 • Enden af yderkablet, som har forseglingshætte (aluminiumtype) bør være på siden med 
bagskifteren. Se forhandlermanualen til ST-RX810 for at få flere oplysninger.

Gearskifterside

Forseglingshætte 
(aluminiumstype)

Endestop med lang hals

 • Hvis det ikke er muligt at udføre gearskiftejustering, skal du tjekke, at geardroppet 
flugter. Tjek om kablet er rent og smurt med fedt, og om yderkablet er for langt eller for 
kort.

 • Du bør rengøre gearskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele 
(mekanisme og kædeførere).

 • Hvis der opstår unormal støj fra et pulleyhjul, fordi det er løs, bør du udskifte det.

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med 
denne servicevejledning er at forklare procedurerne for brug af produktet.
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LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

LISTE OVER NØDVENDIGT 
VÆRKTØJ
Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj

2 mm unbrakonøgle

3 mm unbrakonøgle

4 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

5,5 mm skruenøgle

Skruetrækker [#2]

TL-CT12
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MONTERING/FJERNELSE

 Montering af bagskifter 

MONTERING/FJERNELSE
Montering af bagskifter

TEKNISKE TIP

 • Bagskifteren vil ikke skifte gear korrekt, hvis geardroppet ikke er lige. Brug TL-RD11 til 
at tjekke, om geardroppet er lige eller ej.

Standardtype

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA
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MONTERING/FJERNELSE

 Montering af bagskifter 

2. Spænd bagskifterens spændebolt.

Sørg for ikke at sætte bagskifterens spændebolt skævt ind i geardroppet.

Sørg også for at montere bagskifteren, så stoppladens tap har kontakt med stoppet til 
B-spændingens justeringsskrue, så der ikke er afstand mellem.

Tap med stopplade

Spændebolt til bagskifter

Tap med stopplade

Stop for B-spændingens 
justeringsskrue

8-10 Nm

BEMÆRK

 • Kontroller regelmæssigt, at der ikke er afstand mellem 
stoppet til B-spændingens justeringsskrue og stoppladens 
tap. Hvis der er afstand mellem disse to dele, kan der opstå 
problemer med gearskiftefunktionen.
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MONTERING/FJERNELSE

 Montering af bagskifter 

Type til direkte montering

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA

2. Fjern beslaget.

RD-RX810/RD-RX812 RD-RX400
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JUSTERING

 Justering af vandringen på den øverste side 

JUSTERING
Justering af vandringen på den øverste side

1. Juster ved at dreje på justeringsbolten til højeste gear.

Juster således at midten af kædeførerhjulet flugter med det mindste gearhjuls yderside, 
når det ses fra bagsiden.

A

B A

B

Justeringsbolt til højeste gear
*

Mindste gearhjul
Kædeførerhjul

Justeringsbolt til højeste gear*
RD-RX810/
RD-RX400

RD-RX812

Montering af kæden
Se forhandlermanualen til kæden for montering/fjernelse af kæden.
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JUSTERING

 Kontrol af kædens længde 

Kontrol af kædens længde

1. Monter kæden på det største gearhjul og den største klinge.

Største gearhjul Kæde Største klinge

2. Kontroller længden på kæden.

Læg 4 til 6 led til for at få den endelige længde af kæden, som vist på billedet.

Hvis de indre led og ydre led passer, når kæden monteres

Læg 4 til 6 led til for at få den endelige længde.

Hvis den endelige længde har fået 4 led tilføjet, og du er bekymret for drivmekanismen 
efter montering af kæden på det største gearhjul og største klinge, skal den endelige 
længde være med yderligere 2 led tilføjet.

Indre led

+4 led eller +6 led

Ydre led

Hvis de indre led passer sammen, og de ydre led passer sammen

Tilføj 5 led for at få den endelige længde.

+5 led
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JUSTERING

 Kontrol af kædens længde 

BEMÆRK

 • Bagskifterpladen har en stift eller en stopplade, der forhindrer kæden i at hoppe 
af. Når kæden trækkes gennem bagskifteren, skal den gennem hoveddelen på 
bagskifteren, i stedet for gennem beskyttelsespladen mod kædeafhopning, som 
vist på tegningerne.

 • Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæden eller bagskifteren 
blive beskadiget.

Beskyttelsesplade mod kædeafhopning
RD-RX810

RD-RX812/RD-RX400

Beskyttelsesplade mod kædeafhopning

Beskyttelsesplade mod kædeafhopning Beskyttelsesplade mod kædeafhopning
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JUSTERING

 Tilslutning og fastgørelse af kablet 

Tilslutning og fastgørelse af kablet

Længde på yderkablet

1. Løsn endejusteringsskruen til den position der er vist på billedet.

Sørg for, at tappen på stoppladen rører konsolhuset, uden der er afstand.

Endejusteringsskrue

Konsolhus

Tap med stopplade

2. Bestem længden på yderkablet.

Flugt yderkablet, hvorpå forseglingshætten er fastgjort, med den nederste kant på 
holderen til yderkablet på bagskifteren.

Når dette udføres, sørg for at der er nok slæk i yderkablet.

Yderkabel

Holder til yderkabel

Forseglingshætte 
(aluminiumstype)

BEMÆRK

 • Sørg for at bruge OT-RS900 til yderkabel.
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JUSTERING

 Tilslutning og fastgørelse af kablet 

3. Klip al overskydende yderkabel af med kabeltangen.

Sørg for at klippe over i enden med endestop med hals.

Efter afklipning lægges den udvendige side af yderkablet i en perfekt cirkel, så den 
indvendige side af hullet har en ensartet form.

4. Monter et endestop med hals på enden.

Enden af yderkablet, som har forseglingshætte (aluminiumtype) bør være på siden med 
bagskifteren.

Træk inderwiren gennem yderkablet.

OT-RS900

OT-RS900

Forseglingshætte Endestop med 
lang halsOT-RS900(aluminiumstype)
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JUSTERING

 Tilslutning og fastgørelse af kablet 

Tilslutning og fastgørelse af kablet

1. Indstil skiftegrebet til startpositionen.

Tag i udløsergrebet 10 gange eller mere.

2. Fastgør inderwiren til bagskifteren.

Der er ingen endestop med hals på RD-RX400.

Inderwire

Endestop med hals

BEMÆRK

 • Når inderwire udskiftes på RD-RX810/RD-RX812, anbefales det at udskifte 
endestop med hals.

 • Der kan dannes fnuller, når inderwiren samles, eller når belægningen beskadiges 
under brug, men dette vil ikke påvirke delens funktion.

3. Fjern det første slæk fra inderwiren, som vist på billedet.

Hvis det er svært at trække i inderwiren, så fastgør bagskifteren så den ikke bevæger sig 
og træk derpå flere gange i hovedgrebet for at fjerne den første slæk.
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JUSTERING

 Tilslutning og fastgørelse af kablet 

4. Fastgør inderwiren til bagskifteren igen.

Når der trækkes i inderwiren skal det sikres at den er fastgjort langs med rillen.

6-7 Nm

Inderwire

5. Klip inderwiren så der kun stikker ca. 30 mm ud.

Monter endestop til inderkabel.

Endestop til inderkabel

30 mm

BEMÆRK

 • Kontroller at inderwiren ikke kommer i kontakt med egerne på hjulet.

 • Hjulet må ikke dreje rundt, når det dette trin udføres.
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JUSTERING

 Justering af vandringen på den nederste side 

Justering af vandringen på den nederste 
side

1. Juster ved at dreje på justeringsbolten til laveste gear.

Juster således at midten af kædeførerhjulet flugter med midten på det største gearhjul.

B A

AB

Største gearhjul

Kædeførerhjul

Justeringsbolt til laveste gear
*

Justeringsbolt til laveste gear*
RD-RX810/
RD-RX400

RD-RX812
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JUSTERING

 Justering af endejusteringsskruen 

Justering af endejusteringsskruen

1. Monter kæden på den mindste klinge og det største gearhjul.

Drej pedalarmen bagud.

Mindste klinge

Største gearhjul

2. Juster endejusteringsskruen.

Bring kædeførerhjulet tæt på en position, hvor kæden ikke er i uorden.

B A

A

B

A

B

Endejusteringsskrue
*

Mindste gearhjulStørste gearhjul

Endejusteringsskrue*
RD-RX810/
RD-RX400

RD-RX812
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JUSTERING

 SIS-justering 

3. Tjek, at kæden ikke er i uorden, heller ikke på det mindste gearhjul.

Hvis stel og bagskifter rører ved hinanden, så juster endejusteringsskruen, indtil de ikke 
rører ved hinanden.

Hvis kæden er løs, så juster endejusteringsskruen for at gøre kæden mere stram.

SIS-justering

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA

2. Brug skiftegrebet en gang for at skifte til 2. gearhjul talt fra det 
mindste gearhjul.

3. Drej pedalarmen rundt, og brug skiftegrebet, lige nok til at lukke 
afstanden ved grebet.

Optimal indstilling

Optimale indstilling er, når kæden rører ved det 3. gearhjul talt fra det mindste gearhjul 
og laver støj.
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JUSTERING

 SIS-justering 

Når der skiftes fra 3. gearhjul talt fra det mindste gearhjul

(1) Spænd fingerjusteringsskrue til kabel, indtil kæden går tilbage til det 2. gearhjul talt 
fra det mindste gearhjul. (Med uret)

Fingerjusteringsskrue 
til kabel

(2) Løsn fingerjusteringsskrue til kabel, indtil den rører ved det 3. gearhjul talt fra det 
mindste gearhjul og laver støj. (Mod uret)

Fingerjusteringsskrue 
til kabel

Når der overhovedet ikke kommer støj

Løsn fingerjusteringsskrue til kabel, indtil den rører ved det 3. gearhjul talt fra det 
mindste gearhjul og laver støj. (Mod uret)

Fingerjusteringsskrue 
til kabel
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JUSTERING

 SIS-justering 

4. Sæt skiftegrebet tilbage til udgangspositionen (positionen med 2. 
gearhjul talt fra det mindste gearhjul, med fingeren af skiftegrebet) og 
drej pedalarmen.

BEMÆRK

 • Hvis den rører ved det 3. gearhjul talt fra det mindste gearhjul, og laver støj, drej 
da fingerjusteringsskruen til kablet en anelse med uret for at stramme den lige 
nok til, at støjen holder op.

5. Betjen skiftegrebet for at skifte gear, mens pedalarmen drejes rundt, 
og kontroller, at der ikke forekommer støj i nogen gearpositioner.

TEKNISKE TIP

 • Bagskifteren vil ikke skifte gear korrekt, hvis geardroppet ikke er lige. Brug 
TL-RD11 til at tjekke, om geardroppet er lige eller ej.

6. Indstil kontaktgrebet til TIL-positionen og kontroller, at der ikke er 
problemer med gearskift under normale kørselsforhold.

Hvis gearskift fra laveste gear går lagsomt, drej da endejusteringskruen for at løsne 
kdeførerhjulet fra gearet.
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning af pulleyhjulet 

VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af pulleyhjulet

1. Udskift kædeførerhjul og kædestrammehjul.

Se pilens retning på pulleyhjulet, når det monteres.

For RD-RX400 kan pulleyhjulet monteres i begge retninger.

2,5-5 Nm

2,5-5 Nm

Kædeførerhjul

RD-RX810/RD-RX812 RD-RX400

RD-RX810/RD-RX812 RD-RX400

Kædestrammehjul

2,5-5 Nm

2,5-5 Nm

Kædeførerhjul

Kædestrammehjul

BEMÆRK

 • Pulleyhjulet på RD-RX810/RD-RX812 har en pil for at angive rotationsretningen. 
Monteres så kædeførerhjulet bevæger med uret, og kædestrammehjulet 
bevæger sig med mod uret, når det ses fra den indvendige side af gearskifteren.
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VEDLIGEHOLDELSE

 Smør fedt på kædestabilisatoren 

Smør fedt på kædestabilisatoren
Hvis friktionen ændres, eller der forekommer støj, kan fedtet være misfarvet eller 
utilstrækkeligt. Smør fedt op.

* Udfør samlingen i omvendt rækkefølge af proceduren til at adskille det.

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA

2. Fjern pladeafskærmningen.

Pladeafskærmning

3. Fjern kædestabilisatoren.

Kædestabilisator
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VEDLIGEHOLDELSE

 Smør fedt på kædestabilisatoren 

4. Smør fedt på udvendig diameter af udvendige del af rullekoblingen.

Nyt fedtnummer: 
Y04121000 (50 g)

Fedtnummer: 
Y04120800 (100 g)

Ydre del af rullekobling

BEMÆRK

 • Sørg for ikke at få smøre fedt ind i den udvendige del af rullekoblingen. Sker 
det, kan koblingen sætte sig fast, glide, eller på anden måde fungere forkert.
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VEDLIGEHOLDELSE

 Justering af friktionen 

Justering af friktionen
Niveauet for friktionen kan justeres som ønsket. Friktionen kan også justeres, når den ændres 
under brug.

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA

2. Fjern pladeafskærmningen med en 2 mm unbrakonøgle.

Pladeafskærmning

Pladeenhed

Kontaktgreb
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VEDLIGEHOLDELSE

 Justering af friktionen 

3. Drej justeringsbolten til friktion med en unbrakonøgle for at justere 
friktionen.

B A

Justeringsbolt til friktion

ØgMindsk

RD-RX810

B A

Justeringsbolt til friktion

ØgMindsk

RD-RX812/RD-RX400

4. Kontroller friktionsmomentet.

Sæt kontaktgrebet til TIL-positionen, mens du trykker på friktionsenheden med din 
finger, som vist på billedet.

Sæt en 4 mm unbrakonøgle i kædestabilisatoren, og kontroller friktionsmomentet.

2,6-4,2 Nm
3-4,9 Nm

(RD-RX812)
(RD-RX810/RD-RX400)

Frktionsenhed

Kædestabilisator

Kontaktgreb

TIL
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VEDLIGEHOLDELSE

 Justering af friktionen 

BEMÆRK

 • Hvis friktionen justeres igen, skal kontaktgrebet sættes til positionen, hvor det 
FRA, mens friktionsenheden holdes med fingeren, inden justeringen foretages.

5. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen, mens du trykker på 
friktionsenheden med din finger. Sørg samtidig for, at 
friktionsenheden rører bunden af pladen.

FRA

BEMÆRK

 • Monter ikke pladeafskærmningen med mellemrum mellem kontaktbasen og 
bunden af pladen. Utilstrækkelig forsegling kan forårsage dannelse af rust i den 
indvendige struktur, og pladen kan sætte sig fast.

6. Montering af pladeafskærmning.

1-1,5 Nm

Pladeafskærmning

Drejelukning til 
friktionsplade

Kontaktgreb
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning af plade og pladespændingsfjeder 

Udskiftning af plade og 
pladespændingsfjeder

Fjernelse

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.

Kontaktgreb

TIL

FRA

BEMÆRK

 • Hvis kontaktgrebet betjenes mens pladeafskærmningen er fjernet, skal 
friktionsenheden holdes nede med en finger, så den ikke flyver ud.

2. Fjern stopstiften til pladen med en skruetrækker.

Stopstift til plade
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning af plade og pladespændingsfjeder 

3. Drej pladen for at løsne pladespændingsfjederen.

Som vist på billedet klemmes holderen til yderkabel og delen til kabelfastgørelse sammen 
for at fjerne ledet og dreje pladen.

Holder til 
yderkabel

Del til fastgørelse af kabel

Led

4. Fjern bolte til pladeafskærmningen.

Bolte til pladeafskærmning
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5. Fjern pladeafskærmningen.

Pladeafskærmning

6. Fjern støtteknast og kædestabilisator.

Støtteknast

Kædestabilisator

7. Fjern pladeakslen.

Pladeaksel
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Montering

Udfør monteringen i omvendt rækkefølge af proceduren til at fjerne det.

1. Smør fedt på pladeakslen.

Område til påføring af fedt
Fedtnummer: premium 
smørefedt (Y04110000)

Pladeaksel

BEMÆRK

 • Smør ikke fedt uden for de påføringsområder der er vist ovenfor. Hvis der smøres 
på her, vil det trænge ind i den udvendige del af rullekoblingen og friktionen 
mistes.

2. Monter pladeakslen og sæt spidsen på pladespændingsfjederen ind i 
hullet på pladen.

RD-RX810

Pladeaksel

Plade

Pladespændingsfjeder

8-10 Nm
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RD-RX812

Pladeaksel

Pladespændingsfjeder

8-10 Nm

Plade

RD-RX400

Pladespændingsfjeder

Pladeaksel

Plade

8-10 Nm

3. Tjek, at kontaktgrebet er i FRA-positionen.

Hvis kontaktgrebet er i TIL-positionen, skal det sættes til FRA-positionen.

Kontaktgreb
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4. Placer kædestabilisatoren i støtteknasten, som vist på billedet.

Kontroller, at den konvekse del af støtteknasten er i den position der er vist på billedet.

Støtteknast

Kædestabilisator

Konveks 
del

BEMÆRK

 • Støtteknasten må ikke indstilles med den konvekse del i 
den position der er vist på billedet nedenfor.

Konveks del
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5. Flugt hullerne i støtteknasten og kædestabilisatoren med 
fremspringene på pladen, og monter derpå.

Vær opmærksom på placering af fremspringene på den konvekse del af støtteknasten, 
når den monteres.
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TEKNISKE TIP

 • Under montering hjælper det at flytte 
pladen, mens støtteknasten og 
kædestabilisatoren holdes nede.

Plade

 • Hvis der er modstand, når grebkontakten 
flyttes til TIL-positionen, er 
komponenterne monteret rigtigt. Hvis 
der ikke er modstand, skal placeringen af 
den konvekse del på støtteknasten 
kontrolleres, hvorefter komponenterne 
monteres igen.

Kontaktgreb

6. Monter pladeafskærmningens pakning.

Tjek, at den er monteret langs rillen i pladen.

Pakning til 
pladeafskærmning
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7. Montering af bolte til pladeafskærmningen.

Bolte til pladeafskærmning

1-1,5 Nm

8. Drej pladen for at spænde pladespændingsfjederen.

Spænd pladespændingsfjederen, så den ikke er løs, og sæt så pladen ind.

Plade
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9. Monter stopstift til plade.

Stopstift til plade



Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)
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