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

UM-41W0A-001-04 Brugervejledning

SPD-SL pedaler

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

 • SPD-SL-pedaler er designet således, at du kun frigør dem, når du har i 
sinde at frigøre dem. De er ikke designet til at frigøre sig automatisk 
ved f.eks. fald på cyklen.

 • Du må kun benytte SPD-SL sko sammen med dette produkt. Andre 
skotyper kan måske ikke udløses fra pedalerne eller kan blive uventet 
udløst.

 • Brug kun Shimano-klamper og sørg for, at skruerne er spændt sikkert 
fast til skoene.

 • Før du benytter disse pedaler og skoene, skal du være fuldt fortrolig 
med pedalernes og klampernes (skoenes) fastgøring / 
udløsningsmekanismen.

 • Før du kører med pedalerne og skoene, skal du aktivere cyklens 
bremse og derpå sætte den ene fod på jorden. Øv dig så i at fastgøre 
og udløse hver sko fra pedalen, indtil det falder dig let og naturligt.

 • Kør på plant terræn, indtil du fuldt ud behersker teknikken til at 
fastgøre og udløse skoene.

 • Før du kører ud, skal du justere pedalernes fjederspænding, så den 
passer dig. 
Hvis fjederspændingen i pedalerne er lav, kan klamperne muligvis 
frigøre sig ved et uheld, og du vil muligvis miste balancen og falde af 
cyklen. Hvis fjederspændingen i pedalerne er høj, er det svært at 
frigøre klamperne.

 • Ved kørsel i lav fart eller i situationer, hvor du måske skal standse 
(f.eks ved U-vending, nær et kryds, ved opkørsel eller ved sving om et 
blindt hjørne), skal du udløse skoene fra pedalerne på forhånd, så du 
er klar til hurtigt at sætte fødderne på jorden.

 • Brug en mindre fjederspænding til fastgøring, når du kører under 
svære forhold.

 • Hold klamperne og bindingerne rene for snavs, så fastgøringen og 
udløsningen fungerer korrekt.

 • Kontrollér klamperne jævnligt for slid. Hvis klamperne er slidte, skal 
de udskiftes. Kontrollér altid fjederspændingen, når du har udskiftet 
pedalklamperne og før du kører.

LÆS OVENSTÅENDE ADVARSLER IGENNEM OG FØLG DEM NØJE.
Hvis du ikke følger advarslerne, risikerer du, at dine sko ikke bliver 
udløst, når du ønsker det, eller at de udløses uventet eller ved et 
uheld. Dette kan føre til, at du kommer alvorligt til skade.

 • Sørg for at sætte refl ektor på cyklen, når du kører efter mørkets 
frembrud. Du bør ikke køre på cyklen, hvis refl ektorne er snavsede 
eller i stykker, da det så er svært for andre trafi kanter at se dig.

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

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

 • Hvis du får problemer med pedalens roterende dele, skal pedalen 
måske justeres. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler.

 • 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 fastgørelsessektionerner rigtigt fastspændt?

 • Er der meget luft mellem klamperne og pedalerne på grund af 
slid?

 • Er der nogen afvigelser i tilkoblingen og frigørelsen af klamperne?

 • Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse

Fastgørel-
sessektion

Binding

Brug af klamperne

  Fastgøring af klamperne på pedalerne
Tryk klamperne ind i pedalerne i en 
fremad- og nedadgående bevægelse.

  Udløsning af klamperne fra pedalerne
Udløs klamperne fra pedalerne ved at 
vrikke hælen udad.

Bemærk:
Sæt den ene fod på jorden, og øv dig i at fastgøre og udløse klampen 
fra pedalen adskillige gange, og indstil fjederspændingen til den 
ønskede spænding, når du udløser klampen.

Justering af fjederspændingen i pedalerne
 • Fjederspændingen i pedalerne kan justeres ved at dreje justerskruen 
og derved justere bindingens fjederkraft.

 • Ét klik på justerskruen ændrer ét trin. Der er fi re klik pr. omgang.

 • Justerskruen sidder bag på hver binding.

 • Juster fjederkraften til klampernes optimale fastholdelseskraft, når du 
frigør klamperne fra bindingerne.

 • Udlign fjederspændingerne i begge pedaler ved at referere til 
spændingsindikatorerne og ved at tælle antallet af omdrejninger på 
justerskruerne.

 • Drejes justerskruen med uret, øges fjederspændingen, og drejes den 
mod uret, mindskes fjederspændingen.

2,5 mm unbraconøgle

Justerbolt

Spændingsindikator

ØgningMindsking

Mindsking
Øgning

Drej ikke bolten forbi det punkt, hvor indikatoren viser den største
og mindste spænding.

Bemærk:
 • For at forhindre utilsigtet og ufrivillig frigørelse skal du sikre dig, at 
alle fjederspændingerne er ordentligt justeret, og tjekke 
fjederspæningerne.
 • Hvis fjederspændingerne ikke er justeret lige meget, kan det gøre 
det svært for køreren at tilkoble eller frigøre sig fra pedalerne. 
Fjederspændingerne bør justeres lige meget for både højre og 
venstre pedaler.

Udskiftning af klamperne

Klamper bliver med tiden slidt og skal udskiftes med jævne mellemrum.
Klamper bør udskiftes af en forhandler eller et agentur, når de bliver 
svære at frigøre, eller når de begynder at blive meget lettere at frigøre, 
i forhold til da de var helt nye.

Bemærk:
Hvis de farvede dele af klamperne bliver slidte, skal klamperne 
udskiftes med nogle nye.

Forside: Skift klamperne ud, når det sorte lag under klamperne er 
                blevet synligt.
Bagside: Skift klamperne ud, når sektion A på illustrationen er 
                blevet slidt.

Sektion A

BagsideForside

Klampe

Montering af refl ektorne (valgfrit)

Valgfrie refl ektorsæt er tilgængelige. Refl ektorsæt varierer afhængigt 
af pedalmodellen. Kontakt en forhandler eller et agentur.


