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Forhandlermanual

LANDEVEJ
Fornav/frihjulsnav (11 gear)
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VIGTIG 

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til samling af cykler, bør afstå fra at montere komponenterne selv ved hjælp af 
forhandlermanualerne.
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet 
eller din lokale cykelhandler med henblik på 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.

 • Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside (http://si.shimano.com).

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

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse forhandlermanualen grundigt inden 
ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af   fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet.

FARE

Hvis instruktionerne ikke følges, vil det medføre alvorlige skader eller død.

ADVARSEL

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre alvorlige skader eller død.

OBS

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

ADVARSEL

 • Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen.
Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver 
beskadiget, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst.Hertil kommer, at justeringerne, der ikke 
korrekt udført, kan skabe problemer, som får cyklen til pludselig at vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst.

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

 • Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

Sørg for også at informere brugerne om følgende:

 • Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kører på cyklen. Hvis hjulene sidder løst på nogen måde, kan de falde af 
cyklen og medføre alvorlig tilskadekomst.

 • Hvis dette kvikudløsernav (hjul) monteres forkert på cyklen, kan hjulet falde af, mens du cykler og medføre alvorlig 
tilskadekomst.

 • Sørg for at læse betjeningsvejledningen for kvikudløsergrebet.

Montering på cyklen og vedligeholdelse:

 • Brug en forgaffel med en hjultilbageholdelsesmekanisme.

BEMÆRK

Sørg for også at informere brugerne om følgende:

 • Kom ikke olie ind i navet, da navfedtet ellers vil løbe ud.

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

Montering på cyklen og vedligeholdelse:

 • <HB-9000/HB-6800/FH-9000/FH-6800> 
Navet er udformet således, at det opnår optimal rotation, når det integreres i et hjul og monteres på cyklen. Akselrotationen 
vil føles tungere, inden navet i et hjul. Spillerum er unødvendigt ved justering af akselenheden, da navet er upåvirket af det 
klemmetryk, der opstår, når hjulet fastgøres til rammen.

 • Hvis hjulet bliver stift og svært at dreje, skal du smøre det med fedt.

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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  MONTERING

  Følgende værktøj er påkrævet til montering af produktet.

  Anvendes til    Værktøj  

 Låsering  TL-LR15 / LR10 

  Montér navet som vist på tegningen.
  Det gælder for samtlige tandhjul,  at siden med gruppemærket skal vende udad og være placeret således, at de brede dele af hvert 
tandhjuls gearprojektioner og A-delen (hvor rillen er bred) på frihjulsdelen flugter med hinanden.

  
 Bred 
del  A 

 Rillen er kun bred på ét sted. 

 Tandhjulsafstandsringe 

 Låsering 

 •   Ved montering af HG-gearhjul skal du bruge SHIMANO originalværktøj 
TL-LR15/LR10 til at spænde låseringen.

  
  
  
  

 •   Brug SHIMANO originalværktøj TL-LR15/LR10 og TL-SR23 til at 
afmontere låseringen ved udskiftning af HG-gearhjulene. 

 TL-SR23 

 Låsering 

 TL-LR15 / 
LR10  Afmontering 

 Tilspændingsmoment: 
30 - 50 Nm 
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Bemærk:
Hvis du monterer en anden 10-gears kassette end CS-4600 på FH-9000/FH-6800, skal du montere medfølgende 1,85 mm nedre 
afstandsring og 1,0 mm afstandsring som vist på illustrationen.  Ved brug af CS-4600, skal kun den nedre afstandsring på 1,85 mm 
monteres. (Afstandsringen på 1,0 mm er ikke nødvendig.)

Tandhjulsafstandsringe Låsering
Afstandsstykke (1,0 mm)  

(ikke nødvendig til CS-4600)

Nedre afstandsstykke  
(1,85 mm)

Rille: Tandhjulsside

*Nogle nedre afstandsstykker på 
1,85 mm har ingen riller.
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VEDLIGEHOLDELSE

 � Fornav
Fornavet kan skilles ad som vist på tegningen. Fornavet må ikke adskilles yderligere end illustreret. Hvis det adskilles yderligere, vil 
det ikke kunne samles igen.

<HB-9000>

<HB-6800>
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<HB-5800 / HB-R7000>
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Advarsler i forbindelse med montering af fornav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt 
for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.Når forseglingen monteres påny, 
skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som 
muligt.

 • Spænd konussen på navakslen, indtil den sidder fastspændt. Hold konussens riflede dele og de riflede dele på 
konusholderrøret i flugt, og ret dernæst konusholderørets sektion A ind efter navakslens sektion B.

Træk navakslen ud ved at følge proceduren som vist på tegningen. Det er ikke muligt at afmontere fra højre side.

<HB-9000>

(1) (2)

(3)

Afmontering

5 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

Tilpændingsmoment:  
15 - 17 Nm

Konus

Konusholderrør

* Kanten er på 
ydersiden.

B

A

Forsegling

Navaksel
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Advarsler i forbindelse med montering af fornav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt 
for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.Når forseglingen monteres påny, 
skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som 
muligt.

 • Spænd konussen på navakslen, indtil den sidder fastspændt. Hold konussens riflede dele og de riflede dele på 
konusholderrøret i flugt, og ret dernæst konusholderørets sektion A ind efter navakslens sektion B.

<HB-6800>

(1) (2)

(3) (4)

Afmontering

5 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

Tilpændingsmoment:  
15 - 17 Nm

Navaksel

Konus

Konusholderrør

B

A

* Kanten er på ydersiden.

Forsegling

* Vær 
opmærksom på 
retningen.

Pal

Fjederskive
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<HB-5800 / HB-R7000>

(1) (2)

(3) (4)

Afmontering

5 mm unbrakonøgle(Venstre side)

15 mm skruenøgle

Tilpændingsmoment:  
10 - 15 Nm

Navaksel

* Kanten er på ydersiden.

Forsegling

Advarsler i forbindelse med montering af fornav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.
Når forseglingen monteres påny, skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som muligt.

5 mm unbrakonøgle

15 mm skruenøgle

Afmontering
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 � Frihjulsnav
Frihjulsnavet kan skilles ad som vist på tegningen. Frihjulsnavet må ikke adskilles yderligere end illustreret. Hvis det adskilles 
yderligere, vil det ikke kunne samles igen.

<FH-6800>

< FH-9000 >
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<FH-5800 / FH-R7000>
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Advarsler i forbindelse med montering af frinav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt 
for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.Når forseglingen monteres påny, 
skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som 
muligt.

 • Spænd konussen på navakslen, indtil den sidder fastspændt. Hold konussens riflede dele og de riflede dele på 
konusholderrøret i flugt, og ret dernæst konusholderørets sektion A ind efter navakslens sektion B.

Træk navakslen ud ved at følge proceduren som vist på tegningen. Det er ikke muligt at afmontere fra højre side.

< FH-9000 >

(1) (2)

(3)

Navaksel

Venstre sides tilspændingsmoment: 
15 - 17 Nm

5 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

Afmontering

* Kanten er på 
ydersiden.

Forsegling

B
Konus

A

Konusholderrør
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<FH-6800>

(1) (2)

(3) (4)

Advarsler i forbindelse med montering af frinav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt 
for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.Når forseglingen monteres påny, 
skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som 
muligt.

 • Spænd konussen på navakslen, indtil den sidder fastspændt. Hold konussens riflede dele og de riflede dele på 
konusholderrøret i flugt, og ret dernæst konusholderørets sektion A ind efter navakslens sektion B.

* Kanten er på ydersiden.

Forsegling

B
Konus

A

Konusholderrør
* Vær 

opmærksom på 
retningen.

Pal

Fjederskive

5 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

Afmontering

Venstre sides tilspændingsmoment: 
15 - 17 Nm

Navaksel
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<FH-5800 / FH-R7000>

(1) (2)

(3) (4)

Advarsler i forbindelse med montering af frinav.

Bemærk:
 • Når du fjerner eller monterer forseglingen, skal du gøre det meget forsigtigt for at undgå, at forseglingen bliver bøjet.
Når forseglingen monteres påny, skal du sikre dig, at den vender den rigtige vej og er ført så langt ind som muligt.

5 mm unbrakonøgle

Afmontering

Venstre sides tilspændingsmoment: 
10 - 15 Nm

15 mm skruenøgle

Navaksel

* Kanten er på ydersiden.

Forsegling

5 mm unbrakonøgle

15 mm skruenøgle

Afmontering
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Fjern navakslen og frihjulskroppens spændebolt (inde i frihjulskroppen), og udskift dernæst frihjulskroppen.

Bemærk:
 • Ved FH-9000 skal også frihjulets montagebolt udskiftes ved udskiftning af frihjul.

 • Sørg for at smøre fedt på gevindet på frihjulsdelens fastspændingsbolt, da den ellers kan løsne sig eller sætte sig fast. Du må ikke 
afmontere frihjulet eller smøre olie eller fedt på det, da det kan medføre driftsproblemer.

Tilpændingsmoment: 45 - 50 Nm

14 mm unbrakonøgle

Afmon-
tering

Luksusfedt (Y-04110000)

Fastspændingsbolt til 
frihjulsdel

Påsmøring af fedt

Afmontér ikke 
forseglingen.

Skive til 
frihjulsdel

Frihjulsdel

Kan ikke genanvendes

<FH-9000 / FH-6800>

Fastspændingsbolt til 
frihjulsdel

Afmontér ikke 
forseglingen.

Skive til 
frihjulsdel

Frihjulsdel

Tilpændingsmoment: 35 - 50 Nm

Afmon-
tering

10 mm unbrakonøgle

<FH-5800 / FH-R7000>



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


