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VIGTIGT

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for fagligt uddannede cykelmekanikere. 
Brugere, som ikke er faguddannede til montering af cykler, bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ved hjælp af forhandlermanualerne. 
Er du i tvivl om noget af informationen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet sælgeren eller din lokale cykelhandler for at få 
assistance.

 • Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual.

 • Alle servicevejledninger og tekniske dokumenter kan findes online på 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 for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser i det land og område, hvor du driver virksomhed som forhandler.

Af hensyn til sikkerhed, bedes at du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og at anvisningerne for 
korrekt brug følges.

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, vil det medføre død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

OBS

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

 ADVARSEL

 • Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.
Det anbefales, at der kun bruges originale SHIMANO reservedele. Løse møtrikker og bolte og beskadigede produkter kan forårsage pludselige uheld 
som styrt og medføre alvorlig personskade.

 •  Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Husk også at informere brugerne om følgende:
 • Hvis du har justeret længden af stifterne for at få mere gribekraft mellem sko og pedaler (styrken som stopper sko fra at glide til siden), skal du løfte 
fødderne fra pedalerne for at løsne fødderne fra pedalerne. Ellers kan du vælte og komme alvorligt til skade.

 • Øv dig i at fastgøre og frigøre den ene fod fra pedalen flere gange, mens du støtter den anden fod på jorden, for at vænne dig til, hvordan det 
fungerer. Hvis du ikke kan vænne dig til det, så brug produktet med monterede afstandsstykker.

 • Sørg for at have tøj og beskyttelsesudstyr på, som passer til den måde, cyklen skal bruges på. Fordi stifterne er lange, kan de give skader, hvis de 
kommer i kontakt med din hud.

 • Undlad at køre på cyklen, hvis reflekserne er snavsede eller i stykker. Ellers vil det være svært for modkørende trafikanter at se dig.

 • Sørg for at have reflekser på din cykel, når du cykler på offentlig vej.

BEMÆRK

Husk også at informere brugerne om følgende:
 • Kontrollér, at ingen af samlingerne eller tilslutningerne er løse, inden du kører på cyklen.

 • Hvis pedalfunktionen ikke føles normal, skal du kontrollere den en gang til.

 • Sørg for at få spændt pedalarme og pedaler igen med jævne mellemrum på købsstedet eller hos en cykelhandler.

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

Montering og vedligeholdelse:
 • Sørg for at spænde pedalarmene og pedalerne igen med jævne mellemrum.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare fremgangsmåden 
ved brug af produktet.
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LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Følgende værktøj er påkrævet til montering af produktet.

Værktøj Værktøj Værktøj 

2 mm unbrakonøgle 10 mm skruenøgle TL-PD33

8 mm unbrakonøgle 15 mm skruenøgle TL-PD40

7 mm skruenøgle 20 mm skruenøgle TL-PD63

8 mm skruenøgle Stjernesekskant [#15]
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MONTERING

 Montering af pedalerne på pedalarmene 

MONTERING

 � Montering af pedalerne på pedalarmene

1 Smør en smule fedt på gevindet for at undgå, at pedalerne sætter sig fast.

2

PD-MX80/PD-GR500

(A)

PD-M8040/PD-M828

(B)

Brug en 15 mm skruenøgle eller en 8 mm 
unbrakonøgle til montering af pedalerne 
på pedalarmene.

 • Den højre pedal har højregevind, mens 
den venstre har venstregevind.

(A) 15 mm skruenøgle

(B) 8 mm unbrakonøgle

Tilspændingsmoment

35-55 Nm

BEMÆRK

PD-MX80/PD-GR500
Hold øje med R/L-mærket.
R: højre pedal
L: venstre pedal
PD-M8040/PD-M828
Vær opmærksom på forskellen mellem 
venstre og højre pedal.

Højre pedal Venstre pedal

Intet hak i enden 

af frempindsskrue

Hak i enden af 

frempindsskrue

3 Fjern eventuelle ujævnheder eller grater.
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JUSTERING

 Justering af gribekraften 

JUSTERING

 � Justering af gribekraften

PD-MX80/PD-GR500

Fjern afstandsstykker eller tilføj stifter for at justere gribekraften mellem skoene og pedalerne.
 • På denne pedal er der i alt 18 monteringssteder til stifter foroven og forneden.

 • Hvor langt stifterne stikker frem, kan reduceres ved at indsætte afstandsstykker.

(A) Stift

(B) Afstandsstykke

(C) Afstandsstykke (1,75 mm)

(D) Afstandsstykke (0,65 mm)

(A)

(B)

PD-MX80

(A)
(C)
(D)

PD-GR500

  :  Monteringspositioner for stifter
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JUSTERING

 Justering af gribekraften 

PD-M8040/PD-M828

Udskift de lange stifter eller korte stifter for at justere gribekraften mellem skoene og 
pedalerne.

 • Antallet af stifter varierer afhængigt af modellen. 

(A) Kort stift

(B) Lang stift

(A) (B)

  : Monteringspositioner for stifter 
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VEDLIGEHOLDELSE

 Stift 

VEDLIGEHOLDELSE

 � Stift

Hvis stifterne bliver slidte eller beskadigede, så udskift dem med nye. (A) Stjernesekskant [#15]

(B) Stift

(C) 2 mm unbrakonøgle

Tilspændingsmoment

2-2,5 Nm

1-1,5 Nm

PD-MX80/PD-GR500

(A)

(B)

PD-M8040/PD-M828

(B)

(C)
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Fortsættes på næste side

VEDLIGEHOLDELSE

 Akselenhed 

 � Akselenhed

Det er nødvendigt at justere, hvis de roterende dele ikke fungerer korrekt. Følg proceduren nedenfor.

PD-MX80/PD-GR500

1

Løsn låsebøsningen ved hjælp af en 
20 mm skruenøgle for at trække 
akselenheden ud.

 • Den højre pedal har venstregevind, 
mens den venstre har højregevind.

2 Brug SHIMANO originalværktøjet TL-PD63 eller TL-PD33 eller 7 mm og 10 mm skruenøgler til 
at dreje konussen (10 mm) for at justere rotationen.

3

Når konussen er fastlåst, spændes låsemøtrikken (7 mm). (z) Krankside

(A) Låsebøsning

(B) Gummitætning

(C) Lejehus

(D) Konus

(E) TL-PD63/33

(F) Låsemøtrik

Tilspændingsmoment (F)

5-7 Nm

BEMÆRK

 • Både konussen og låsemøtrikken har 
venstregevind til den højre pedal og 
højregevind til den venstre pedal.

 • Juster konussen, så rotationen er jævn 
uden at være løs, når akselenheden er 
monteret i pedalen.

 • De roterende dele fastgøres, når 
akselenheden monteres i pedalen. Juster 
dem, så de sidder en anelse løst, inden de 
sættes i.

 • Sørg for, at komponenterne vender rigtigt 
ved montering af gummitætningen og 
lejehuset.

(C)

(B)

(z)

(z)

(D)

(E)

(F)

(A)



15

VEDLIGEHOLDELSE

 Akselenhed 

4 Fjern gammelt fedt, og smør en passende mængde nyt fedt nederst i pedalhuset.
 • Påfør kun så meget fedt, at det ikke flyder ud, når akslen er monteret i pedalen (ca. 1,5 g).

5
Sæt akselenheden ind i pedalen, og spænd låsebøsningen. Tilspændingsmoment

10-12 Nm

PD-M8040/PD-M828

1

Brug SHIMANO originalværktøjet 
TL-PD40 at løsne låsebøsningen og 
trække akselenheden ud.

 • Den højre pedal har venstregevind, 
mens den venstre har højregevind.

2
PD-M8040
Brug SHIMANO originalværktøjet TL-PD63 eller TL-PD33 eller 7 mm og 10 mm skruenøgler til 
at dreje konussen (10 mm) for at justere rotationen.

PD-M828
Brug en 7 mm eller 8 mm skruenøgle til at dreje konussen (8 mm) for at justere rotationen.

Fortsættes på næste side
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VEDLIGEHOLDELSE

 Akselenhed 

3

Når konussen er fastlåst, spændes låsemøtrikken (7 mm). (y) 7 mm skruenøgle

(z) Krankside

(A) Låsebøsning

(B) Lejehus

(C) Konus

(D) Låsemøtrik

(E) TL-PD63/33

Låsemøtrik tilspændingsmoment 
(PD-M8040)

5-7 Nm

Låsemøtrik tilspændingsmoment 
(PD-M828)

5-7 Nm

BEMÆRK

 • Brug en TL-PD63 eller en TL-PD33 til 
PD-M8040 og brug 7 mm og 8 mm 
skruenøgler til PD-M828.

 • Både konussen og låsemøtrikken har 
venstregevind til den højre pedal og 
højregevind til den venstre pedal.

 • Juster konussen, så rotationen er jævn 
uden at være løs, når akselenheden er 
monteret i pedalen.

 • De roterende dele fastgøres, når 
akselenheden monteres i pedalen. Juster 
dem, så de sidder en anelse løst, inden de 
sættes i.

 • Sørg for, at komponenterne vender rigtigt 
ved montering af lejehuset.

PD-M8040

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(z)

PD-M828

(B)

(C)
(D)
(y)

(A)

(z)

4 Fjern gammelt fedt, og smør en passende mængde nyt fedt nederst i pedalhuset.
 • Påfør kun så meget fedt, at det ikke flyder ud, når akslen er monteret i pedalen (ca. 1,5 g).

5
Sæt akselenheden ind i pedalen, og spænd låsebøsningen. Tilspændingsmoment

10-12 Nm
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning og montering af reflekserne 

 � Udskiftning og montering af reflekserne

PD-MX80/PD-GR500

(A)

(B)

Der fås et særligt reflekssæt SM-PD64. 
Monter reflekserne med stifter.

(A) Stift

(B) Refleks

Tilspændingsmoment

2-2,5 Nm

BEMÆRK

 • Når produktet anvendes uden refleks, skal 
stifternes fremspring justeres ved hjælp af 
afstandsstykker. 
Se "Justering af gribekraften" for nærmere 
oplysninger.

 • Når reflekserne monteres på PD-GR500, 
skal afstandsstykket (0,65 mm) anvendes. 
Når reflekserne monteres på PD-MX80, er 
afstandsstykket ikke nødvendigt.

PD-M828

(A)

(B)

Der fås et særligt reflekssæt SM-PD64A. 
Montér reflekser med 
refleksmonteringsbolte.

(A) Spændebolt til refleks

(B) Refleks

Tilspændingsmoment

1-1,5 Nm
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning og montering af reflekserne 

PD-M8040

(E)(B)(A) (C) (D)

Der fås et særligt reflekssæt SM-PD67. 
Montér reflekser med 
refleksmonteringsmøtrikker og 
refleksmonteringsplade.

(A) Refleksmonteringsmøtrik

(B) Fjederskive

(C) Skive

(D) Refleksmonteringsplade

(E) Refleks

Tilspændingsmoment

1-1,5 Nm



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