
UM-5ND0B-003-03 Brugervejledning

Forskifter (DI2)

Brugervejledninger på andre sprog kan fås på:
http://si.shimano.com

VIGTIG BEMÆRKNING
 • For yderligere information om montering og justering, bedes du 
kontakte den forretning, hvor du har købt cyklen, eller en 
cykelhandler i dit område. En brugervejledning fra forhandleren 
kan også fås på vores webside (http://si.shimano.com).

 • Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at 
læse brugervejledningen grundigt inden brugen 
og følge instruktionerne for korrekt brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger
Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om 
udskiftning.

ADVARSEL

 • Når skifteknappen anvendes, vil motoren, som driver forskifteren, 
skifte til skiftepositionen uden at stoppe, så vær påpasselig med 
ikke at få fi ngrene i klemme.

 • Pas på, dit tøj ikke hænger fast i kæden, når du kører. Ellers er der 
risiko for, at du vælter med cyklen.

 • Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere 
konsultation, efter at du har læst den grundigt.

Bemærk
 • Sørg for, at kranken drejes rundt ved enhver betjening af 
gearskiftet.

 • Vær påpasselig med, at der ikke kommer vand ind i terminalen.

 • Delene er fremstillet til at være helt vandtætte, så de kan modstå 
kørsel i vådt vejr, men de må ikke forsætligt anbringes i vand.

 • Rengør ikke cyklen med med en højtryks bilvask. Hvis der trænger 
vand ind i delene, kan betjeningsproblemer eller rust blive 
resultatet.

 • Behandl produkterne forsigtigt og undgå at udsætte dem for 
kraftige stød.

 • Anvend ikke fortynder eller lignende sustanser til rengøring af 
produkterne. Sådanne substanser kan beskadige overfl aderne.

 • Kontakt købsstedet angående opdateringer af produkt-softwaren. 
Den nyeste up-to-date information fi nder du på Shimanos webside.

 • Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra 
almindelig brug.

Regelmæssige eftersyn inden der køres på 

cyklen
Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt 
købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de 
følgende punkter.

 • Udføres gearskifte uden problemer?

 • Er der nogen løse dele på monteringsområdet?

 • Har leddene meget slør?

 • Er der unormal støj fra skifterne?

Delenes betegnelse
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Monteringsområde Terminaler

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

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


