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Kædehjul
Nederste beslag

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
Når retningslinjer kræver udskiftning, kontakt forhandleren hvor 
du købte cyklen eller en cykelhandler.

ADVARSEL

 • Kontrollér, at der ikke er revner i pedalarmene, før du kører på 
cyklen. Revnerne kan få pedalarmen til at knække, så du vælter 
med cyklen.

 • 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.

FORSIGTIG

 • Der er fare for tilskadekomst forårsaget af tændernes spidser på 
klingerne.

Bemærk
 • Anvend et neutralt rengøringsmiddel til at rengøre pedalarmen og 
krankboxen. Anvendelse af alkaliske eller syreholdige 
rengøringsmidler kan føre til misfarvning.

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

 • Vask ikke krankboxen af med en højtryksrenser.

 • Du bør med jævne mellemrum rense klingerne med et neutralt 
rensemiddel. Desuden kan du forlænge både klingernes og 
kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel 
og smøre den.

 • Opslagene på dine bukser kan blive snavsede under kørslen på 
grund af kæden.

 • 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.

 • Er der nogen revner i pedalarmene?

 • Er fastgørelsessektionerner rigtigt fastspændt?

 • Er lejesektionerne rigtigt fastgjort?

 • Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse

I tilfælde af enhedslejer

Kæderinge

Pedalarm

Pedalarm

Fastgørelsessektion

Lejesektion
(Nederste beslag)

I tilfælde af ikke-enhedslejer

Fastgørelsessektion

Kæderinge

Pedalarm

Pedalarm

Fastgørelsessektion

Lejesektion
(Nederste beslag)

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)


