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VIGTIGT

VIGTIGT
••Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af fagligt uddannet cykelmekanikere.
Personer uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere
komponenterne ud fra forhandlermanualerne.
Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i servicevejledningen, skal du ikke gå videre med
monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller en cykelhandler for at få deres assistance.
••Sørg for at gennemlæse samtlige brugervejledninger til produkterne.
••Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne
forhandlermanual.
••Samtlige brugervejledninger og forhandlermanualer er tilgængelige online på vores
websted (http://si.shimano.com).
••Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte en SHIMANO
distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt kopi af
brugervejledningen.
••Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller
region, hvor du driver forhandlervirksomhed.
••Betegnelsen og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
og anvendes efter licensaftale af SHIMANO INC.
Andre varemærker og produktnavne tilhører deres respektive ejere.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt
inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.
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
ADVARSEL
OBS

Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller
alvorlig personskade.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller
alvorlig personskade.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre
personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN
FARE
Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:
 Litium-ion-batteri
Vær sikker på at overholde følgende instruktioner for at undgå forbrændinger eller andre
skader fra væskelækage, overophedning, brand eller eksplosion.
••Sørg for at bruge den tilhørende batterioplader til at oplade batteriet. Hvis der bruges
ikke-specificerede dele kan der opstå brand, overopvarmning eller lækage.
••Batteriet må ikke opvarmes eller kastes i åben ild. Hvis dette ikke overholdes, kan det
medføre eksplosion eller brand.
••Du må ikke deformere, ændre på, adskille eller lodde direkte på batteriet. Brug ikke
batteriet og efterlad det ikke på steder, hvor temperaturen kan overskride 60°C såsom
steder, der er udsat for direkte sollys, inde i køretøjer på varme dage eller nær
varmekilder. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre lækager, overopvarmning,
eksplosion, brand eller andre skader.
••Forbind aldrig (+) og (-) terminalerne til metalliske objekter. Transporter og opbevar
aldrig batteriet sammen med metalliske objekter såsom halskæder eller hårnåle. Hvis
dette ikke overholdes, kan det medføre kortslutninger, forbrændinger eller andre skader.
••Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du omgående skylle det berørte område med rent
vand, uden at gnide øjnene, og derefter søge læge.

 Batterioplader/Ledning til batterioplader
Vær sikker på at overholde følgende instruktioner for at undgå forbrændinger eller andre
skader fra væskelækage, overophedning, brand eller eksplosion.
••Batteriopladeren må ikke blive våd, anvendes våd, og berør det ikke med våde hænder.
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre driftsproblemer eller elektrisk stød.
••Brug ikke batteriopladeren, hvis den er dækket af en klud eller noget andet materiale.
Hvis dette ikke overholdes, kan der dannes varme med risiko for deformering af
opladeren, brand, antændelse eller overophedning.
••Batteriopladeren må ikke ændres eller adskilles. Hvis dette ikke overholdes, kan det
medføre elektrisk stød eller personskade.
••Batteriopladeren må kun bruges ved den anviste strømspænding. Hvis der bruges anden
strømforsyningsspænding end anvist, er der risiko for brand, ødelæggelse, røg,
overophedning, elektrisk stød eller forbrændinger.
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••Rør ikke ved metaldelene på enheden eller strømstikket på strømadapteren, eller andre
dele, i tordenvejr. I tilfælde af lynnedslag er der risiko for elektrisk stød.

 SM-BCR2: Batterioplader til SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A
••Brug en strømadapter med en USB-port, som har en spænding på 5,0 V DC og en
strømstyrke på 1,0 A DC eller højere. Hvis der benyttes en på mindre end 1,0 A, kan
strømadapteren blive opvarmet og forårsage brand, røg, overophedning, ødelæggelse,
elektrisk stød eller forbrændinger.

ADVARSEL
••Sørg for at følge anvisningerne i brugervejledningerne, når du monterer produktet.
Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis dele såsom
bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, eller hvis justeringer ikke udføres
korrekt, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.
••

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

••Denne forhandlermanual er udelukkende beregnet til brug med SHIMANO GRX RX815serien (elektronisk gearskiftesystem).
Information om produkter, der ikke er beskrevet i denne vejledning, findes ved at søge
efter modellen på vores websted (http://si.shimano.com).
••Opbevar denne forhandlermanual et sikkert sted efter gennemlæsning som reference til
senere brug.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:
••Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af brugen og forholdene, hvorunder cyklen
anvendes. Rengør kæden regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel. Anvend
aldrig basiske eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Ved brug af
sådanne opløsningsmidler kan kæden knække med risiko for alvorlig personskade.
••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 personskade.
••Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), overspring eller andre
uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, så kontakt
købsstedet eller en distributør.
••Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte.
••Pas på, at dit tøj ikke bliver fanget i kæden, når du cykler. Ellers kan du falde af cyklen.
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 Om funktionen multigearskift
••Hvis dette system tilsluttes til E-TUBE PROJECT, og [Multi shift mode setting] sættes til
[ON], vil du kunne foretage kontinuerlige gearskift ved at holde gearkontakten inde. Når
denne indstilling justeres, skal du omhyggeligt læse "Emner som kan konfigureres med
E-TUBE PROJECT" i denne forhandlermanual.

 Gearskifteinterval
••[Gear-shifting interval] kan indstilles til en af fem niveauer som en multigearskift
funktionsindstilling i E-TUBE PROJECT: [Very Fast], [Fast], [Normal], [Slow] eller [Very
Slow] (standard: [Normal]).
••En hurtigere indstilling af [Gear-shifting interval] vil medføre hurtigere gearskift.
Rytteren kan hurtigt justere kørehastigheden og hastigheden, som klingen drejer med
("kadence" nedenfor) for at reagere på køreforholdene.
Men der foretages en gearskiftebetjening med en utilstrækkelig kadence, når systemet
er indstillet til et hurtigt gearskifteinterval, kan kæden måske ikke følge bevægelserne
for bagskifteren, hvilket kan give følgende problemer.
––Kæden kan glide af tænderne på kassetten
––Kassetten kan blive deform
––Kæden man knække
••Sørg for helt at forstå funktionerne ved gearskifteinterval, og indstil så
gearskifteintervallet efter køreforholdene, som terræn og rytterens kørestil.
Gearskifteinterval

Fordele

Ulemper

• Hurtigt multigearskift er muligt

Hurtig
indstilling

• Rytteren kan hurtigt justere

• Det er nødvendigt med en høj

kadencen eller kørehastigheden
som reaktion på ændringer i

kadence ved gearskift
• Utilsigtet over-skift sker nemt

køreforholdene

Langsom
indstilling

• Gearskift kan foretages med
sikkerhed

• Gearskift tager noget tid

 Litium-ion-batteri
••Du må ikke lægge batteriet i ferskvand eller havvand, eller lade batteriterminalerne blive
våde. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for brand, antændelse eller
overophedning.
••Du må ikke bruge batteriet, hvis det har synlige ridser eller andre udvendige skader. Hvis
dette ikke overholdes, kan batteriet revne, blive overophedet eller fungere forkert.
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••Du må ikke udsætte batteriet for stærke stød eller kaste med det. Hvis dette ikke
overholdes, kan batteriet revne, blive overophedet eller fungere forkert.
••Batteriet må ikke anvendes, hvis det lækker, er misfarvet, deformeret eller viser tegn på
andet unormalt. Hvis dette ikke overholdes, kan batteriet revne, blive overophedet eller
fungere forkert.
••Hvis der kommer lækkende batterivæske på huden eller tøjet, skal der straks vaskes af
med rent vand. Den lækkede væske kan beskadige huden.
••Intervaller for batteriets driftstemperatur er angivet nedenfor. Brug ikke batteriet ved
temperaturer uden for disse intervaller. Hvis batteriet bruges eller opbevares ved
temperaturer uden for disse intervaller, er der risiko for brand, personskade eller
funktionsproblemer.
1. I afladet tilstand: -10 °C - 50 °C
2. Under opladning: 0 °C - 45 °C
SM-BTR1: Litium-ion-batteri (udvendig type)
••Hvis batteriet ikke blive helt opladet inden for opladningstiden, stop da med
opladningen. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for brand, antændelse eller
overophedning.
SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Litium-ion-batteri (indbygget type)
••Hvis opladningen ikke er fuldført efter 4 times opladning, skal du indstille opladningen.
Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for brand, antændelse eller overophedning.

 Batterioplader/Ledning til batterioplader
SM-BCR1: Batterioplader til SM-BTR1
••Hold på strømstikket, når du tilslutter eller fjerner stikket fra en stikkontakt. Hvis dette
ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
••Hvis følgende situationer forekommer, skal du stoppe med at bruge enheden og
kontakte købsstedet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
* Hvis strømstikket afgiver varme eller skarpt lugtende røg.
* Der er en dårlig forbindelse i strømstikket.
••Du må ikke overbelaste stikkontakten med apparater udover dens nominelle kapacitet.
Brug udelukkende stikkontakter med 100-240 V AC. Hvis stikkontakten overbelastes af
for mange apparater med adaptere, er der risiko for overophedning og brand.
••Pas på ikke at beskadige elledningen eller strømstikket. (De må ikke beskadiges,
modificeres, være tæt på varme genstande, bøjes eller trækkes i, være under tunge
genstande eller pakkes tæt sammen.) Hvis de bruges i beskadiget tilstand, kan det
medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning.
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••Batteriopladeren må ikke bruges med kommercielt tilgængelige elektriske transformere
(rejseomformere) udviklet med henblik på oversøisk brug, da de kan beskadige batteriopladeren.
••Sæt altid strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis dette ikke overholdes, kan det
medføre brand.
SM-BCR2: Batterioplader til SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A
••Brug ikke andre USB-kabler end det kabel, som følger med pc-forbindelsesenheden. Dette
kan medføre opladningsfejl, brand eller fejl ved tilslutning til pc pga. overophedning.
••Tilslut ikke batteriopladeren til en pc, når den er på standby. Dette kan medføre pc-svigt
afhængigt af dens specifikationer.
••Når du tilslutter eller frakobler USB-kablet eller ladekablet, skal du sørge for at holde på
kablets stik. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis følgende situationer forekommer, skal du stoppe med at bruge enheden og
kontakte købsstedet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
* Hvis strømstikket afgiver varme eller skarpt lugtende røg.
* Der er en dårlig forbindelse i strømstikket.
••I tilfælde af opladning med en strømadapter med USB-port i tordenvejr må der ikke røres
ved enheden, cyklen eller strømadapteren. I tilfælde af lynnedslag er der risiko for
elektrisk stød.
••Brug en strømadapter med en USB-port, som har en spænding på 5,0 V DC og en
strømstyrke på 1,0 A DC eller højere. Hvis der benyttes en på mindre end 1,0 A DC, kan
det medføre opladningsfejl, eller strømadapteren kan blive opvarmet og forårsage brand.
••Brug ikke en USB-hub, når kablet sluttes til en computers USB-port. Dette kan medføre
opladningsfejl eller brand pga. overophedning.
••Pas på ikke at beskadige ladekablet. (De må ikke beskadiges, modificeres, være tæt på
varme genstande, bøjes eller trækkes i, være under tunge genstande eller pakkes tæt
sammen.) Hvis de bruges i beskadiget tilstand, kan det medføre brand, elektrisk stød
eller kortslutning.

 Bremse
••Håndteringen af den enkelte cykel kan variere en smule afhængigt af modellen. Du skal
derfor sikre dig, at du lærer den rette bremseteknik (herunder tryk på bremsegreb og
styringen af cyklen), og at du kender til betjeningen af din cykel. Hvis cyklens
bremsesystem bruges forkert, kan det føre til manglende kontrol eller styrt og
efterfølgende alvorlig tilskadekomst. Kontakt en kvalificeret cykelhandler eller se
brugervejledningen til cyklen for at få oplysninger om korrekt betjening. Det er også
vigtigt, at du øver dig i, hvordan du cykler på din cykel, bremser osv.
••Hvis forbremsen betjenes for hårdt, kan forhjulet låse, så cyklen vælter forover, og du
kan komme alvorligt til skade.
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••Kontroller altid, at for- og bagbremser fungerer korrekt, inden du kører på cyklen.
••Den påkrævede bremseafstand vil være længere i vådt føre. Sæt farten ned og begynd
at bremse i godt tid og med forsigtighed.
••Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dækkene skrider ud, risikerer du
at vælte. Undgå derfor det ved at nedsætte farten og bremse forsigtigt i god tid.

 Hydraulisk skivebremse
••Sørg for at holde fingrene væk fra den roterende
bremseskive. Bremseskiven er skarp og kan skade fingrene
alvorligt, hvis de bliver fanget i hullerne i bremseskiven,
når den roterer.
••Bremsens kalibre og bremseskive bliver meget varme under brug; undgå at røre dem,
mens du cykler eller umiddelbart efter. Ellers risikerer du at brænde dig.
••Sørg for, at der ikke kommer olie eller fedt på bremseskive og bremseklodser. Ellers vil
bremserne måske ikke fungere korrekt.
••Hvis der kommer olie eller fedt på bremseklodserne, bør du rette henvendelse til et
købssted eller en distributør. Ellers vil bremserne måske ikke fungere korrekt.
••Hvis der er støj under bremsebetjening, kan det skyldes, at
bremseklodserne er så slidte, at de ikke bør anvendes.
Kontroller, at bremsesystemet er tilstrækkelig afkølet, og
kontroller derefter bremseklodsens tykkelse. Hvis tykkelsen
er 0,5 mm eller derunder, skal bremseklodsen udskiftes
med en ny. Kontakt et købssted eller en distributør.

2 mm

0,5 mm

••Hvis bremseskiven er revnet eller deform, skal du øjeblikkeligt stoppe med at benytte
bremserne og kontakte et købssted eller en distributør.
••Hvis bremseskiven slides ned til en tykkelse på 1,5 mm eller mindre, eller hvis
aluminiumsoverfladen kommer til syne, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge
bremserne og kontakte et købssted eller en distributør. Bremseskiven kan gå i stykker, og
du kan falde af cyklen.
••Der kan opstå luftlommer, hvis bremserne betjenes konstant. Derfor bør du undlade det.
Damplåsning opstår, når olien i bremsesystemet bliver opvarmet, hvilket får vand eller
luftbobler inde i bremsesystemet til at udvide sig. Dette kan så resultere i en pludselig
forøgelse af bremsegrebets vandring.
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••Skivebremsen er ikke designet til at fungere, når cyklen er vendt på hovedet. Hvis cyklen
vendes på hovedet eller på siden, vil bremsen muligvis ikke fungere korrekt, og du kan
komme alvorligt til skade. Inden du kører på cyklen, skal du sørge for at betjene
bremsegrebet et par gange for at sikre, at bremserne fungerer normalt. Hvis bremserne
ikke fungerer normalt, skal du stoppe med at benytte bremserne og kontakte et
købssted eller en distributør.
••Hvis du ikke mærker nogen modstand, når du slipper bremsegrebet, skal du øjeblikkeligt
stoppe med at benytte bremserne og kontakte et købssted eller en distributør.
••Hvis der opstår væskelækager, skal du øjeblikkeligt stoppe med at benytte bremserne og
kontakte et købssted eller en distributør.

Til montering på cyklen, og vedligeholdelse:
••Når skifteknappen anvendes, vil den kraftige motor, som driver forskifteren, skifte til
skiftegrebets position uden at stoppe, så pas på ikke at få fingrene i klemme.

 Hydraulisk skivebremse
••Sørg for at holde fingrene væk fra den roterende
bremseskive under montering og vedligeholdelse af hjulet.
Bremseskiven er skarp og kan skade fingrene alvorligt, hvis
de bliver fanget i hullerne i bremseskiven, når den roterer.
••Hvis bremseskiven er revnet eller deformeret, skal bremseskiven udskiftes med en ny.
••Hvis bremseskiven bliver slidt ned til en tykkelse af 1,5 mm, eller hvis
aluminiumsoverfladen bliver synlig på den ene side, skal du sørge for at udskifte
bremseskiven med en ny.
••Tjek, at bremsesystemet er kølet tilstrækkeligt af, før du prøver at foretage
vedligeholdelse af bremsesystemet.
••Brug udelukkende original SHIMANO mineralsk olie. Hvis andre olietyper anvendes, kan
det medføre problemer med bremsernes betjening og medføre damplåsning eller gøre
systemet ubrugeligt
••Sørg for kun at anvende olie fra en nyåbnet beholder. Genbrug ikke olien, der drænes
fra udluftningsventilen. Gammel og brugt olie kan indeholde vand, som kan skabe
damplåsning i bremsesystemet.
••Sørg for, at der ikke kommer vand eller luftbobler ind i bremsesystemet. Ellers kan det
føre til damplåsning. Vær særlig forsigtig, når du fjerner dækslet fra beholderen.
••Hvis du klipper slangen over for at justere længden på bremseslangen, eller hvis flytter
bremseslangen fra venstre til højre eller omvendt, skal du udlufte slangen som beskrevet
i afsnittet "Påfyldning af mineralolie og udluftning".
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••Når cyklen vender på hovedet eller på siden, kan der stadig være luftbobler i beholderen
efter lukning af udluftningsskruen. Boblerne kan også ophobe sig i forskellige dele af
bremsesystemet efter lang tids brug. Dette skivebremsesystem er ikke designet til at
fungere, når cyklen vender på hovedet. Hvis cyklen vendes på hovedet eller lægges på
siden, kan eventuelle luftbobler i beholderen eventuelt blive ført til bremsekalibrene, og
hvis der cykles på cyklen i denne tilstand, vil bremserne muligvis ikke fungere med risiko
for alvorlig personskade. Hvis cyklen har været vendt på hovedet eller lagt på siden, skal
du betjene bremsegrebet nogle gange for at kontrollere, at bremserne virker korrekt,
inden der køres på cyklen. Hvis bremserne ikke fungerer korrekt, skal de justeres som
beskrevet i følgende fremgangsmåde.
Hvis bremsen ikke fungerer (går trægt), når bremsegrebet er trykket ind
Sæt bremsegrebets udluftningsafsnit parallelt med jorden, og træk så forsigtigt i
bremsegrebet flere gange, og vent til luftboblerne vender tilbage til beholderen.
Hvis bremsegrebet stadig går trægt, så udluft (se "Påfyldning af mineralolie og
udluftning").
••Hvis hurtigspændgrebet på navet er på samme side som bremseskiven, er der risiko for
de kan røre hinanden, hvilket er farligt, tjek derfor, at de ikke gør det.
••SHIMANO-skivebremsesystemer er ikke kompatible med tandemcykler. Da tandemcykler
er tungere, øges trykket på bremsesystemet under bremsebetjening. Hvis hydrauliske
skivebremser bruges på tandemcykler, kan olietemperaturen blive for høj og medføre
damplåsning eller brud på bremseslangen og efterfølgende bremsesvigt.
••Hvis en bremsekaliber monteres med
boltholdestifter er det vigtigt at bruge
monteringsbolte med rette længde.

Boltholdestift

Ellers vil boltholdestifterne muligvis ikke sidde
ordentligt, og boltene kan falde ud.

 Bremseslange
••Når du har monteret bremseslangen på bremseenheden, hældt original SHIMANO
mineralsk olie på og udluftet, skal du trække i bremsegrebet adskillige gange for at
tjekke, at bremserne fungerer normalt, og der ikke er væskelækager fra slange eller
systemet.
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••Tilslutningsindsatsen er udelukkende til brug med denne bremseslange. Brug en
passende tilslutningsindsats i overensstemmelse med nedenstående tabel. Hvis der
anvendes ikke-kompatible tilslutningsindsatser med bremseslangen, kan det medføre
lækage af væske.
Modelnummer

Længde

Farve

SM-BH90-JK-SSR

11,2 mm

Sølvfarvet

••Genbrug ikke forskruningen eller tilslutningsindsatsen ved genmontering. Beskadigede
eller genbrugte forskruninger eller tilslutningsindsatser kan gøre tilslutningen af slangen
usikker og medføre, at slangen kobles fra kalibren eller bremsegrebet.
Hvis bremseslangen kobles fra, er der fare for pludseligt bremsesvigt.
Forbindelsesbolt

Afklippede ende

Tilslutningsindsats
Forskruning
Bremseslange

••Afklip bremseslangen, så den afskårne ende er vinkelret på slangens længderetning. Hvis
bremseslangen afklippes i andre vinkler, kan det medføre væskelækage.
90°

 Ting, du skal være opmærksom på ved styret
EW-RS910 (integreret type i styrende)
••Styrets indvendige diameter: ø 20,5-21,5 mm
••Styrets udvendige diameter: ø 23,8-24,2 mm

OBS
Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:
 Litium-ion-batteri
••Opbevar batteriet et sikkert sted uden for små børns og kæledyrs rækkevidde.

15

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

SM-BTR1: Litium-ion-batteri (udvendig type)
••Hvis du ikke bruger batteriet i en længere periode, skal du fjerne og oplade batteriet
med henblik på opbevaring.
SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Litium-ion-batteri (indbygget type)
••Hvis du ikke bruger batteriet i en længere periode, skal du oplade det inden opbevaring.

 Batterioplader/Ledning til batterioplader
SM-BCR1: Batterioplader til SM-BTR1
••Tag strømstiklet ud af stikkontakten, før du rengør opladeren.
SM-BCR2: Batterioplader til SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A
••Tag USB-ledningen eller ladekablet ud under vedligeholdelse.

 Hydraulisk skivebremse
Pas på ved brug af original SHIMANO mineralsk olie
••Undgå kontakt med øjnene, da olien kan give irritation. Ved øjenkontakt: Skyl med vand,
og søg straks læge.
••Kontakt med huden kan medføre udslæt og ubehag. Ved kontakt med huden: Vask
grundigt med vand og sæbe.
••Indånding af tåge eller damp fra original SHIMANO mineralsk olie kan forårsage kvalme.
Dæk din næse og mund med en maske og brug kun olien på steder med god ventilation.
Hvis damp fra original SHIMANO mineralsk olie er indåndet, skal du omgående søge til et
område med frisk luft og dække dig til med et tæppe. Forhold dig i ro, hold dig varm, og
søg læge.
Indkøringsperiode
••Skivebremser har en indkøringsperiode, og bremsekraften vil gradvist øges i løbet af
denne periode. Du skal være opmærksom på eventuel forøgelse af bremsekraften, når
du bruger bremserne i løbet af indkøringsperioden.

Til montering på cyklen, og vedligeholdelse:
 Hydraulisk skivebremse
Håndtering af original SHIMANO mineralsk olie
••Undgå kontakt med øjnene, da olien kan give irritation. Brug sikkerhedsbriller under
håndteringen og undgå kontakt med øjnene.
Ved øjenkontakt: Skyl med vand, og søg straks læge.
••Kontakt med huden kan medføre udslæt og ubehag. Brug handsker under håndteringen.
Ved kontakt med huden: Vask grundigt med vand og sæbe.
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••Må ikke drikkes. Kan medføre kvalme og diarré.
••Hold på afstand af børn.
••Beholderen til mineralolie må ikke udsættes for beskæring, opvarmning, svejsning eller
tryk, da dette kan medføre eksplosion eller brand.
••Bortskaffelse af brugt olie: Følg reglerne for bortskaffelse i dit lokalområde.
••Metode til opbevaring: Hold beholderen lukket for at forhindre fremmedlegemer og
fugt i at trænge ind. Opbevares et køligt og mørkt sted væk fra varme og direkte sollys.
Hold væk fra varme eller åben ild, Klasse III Petroleumsprodukter, Fareniveau III
Bremseslange
••Når du klipper i bremseslangen, skal du håndtere kniven med forsigtighed for at undgå
personskade.
••Sørg for at undgå personskade med forskruningen.

BEMÆRK
Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:
••Sørg for, at pedalarmen drejes rundt, men der foretages alle skiftefunktioner relateret til
gearskift.
••Dette er et lille vandtæt stik, så undgå at forbinde og aftage elledningen gentagne
gange for ofte. Det kan forringe funktionen.
••Pas på, at der ikke trænger vand ind ved E-TUBE tilslutningen.
••Komponenterne er designede til at være fuldt vandtætte under cykling i vådt føre, de
bør dog ikke forsætligt lægges i vand.
••Rengør ikke cyklen med højtryksvask. Hvis der kommer vand ind i komponenterne, kan
det medføre driftsproblemer eller rust.
••Sørg for altid at dreje pedalarmen under gearskiftebetjening.
••Håndter produktet med forsigtighed og undgå at udsætte det for hårde stød.
••Rengør ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sådanne stoffer kan ødelægge
overfladerne.
••Hvis gearskiftebetjeningen ikke føles problemfri, skal du rense for- og bagskifteren og
smøre alle bevægelige dele.
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••Hold væk fra magnetisk genstande. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre
driftsproblemer.
Hvis produktet omfatter en magnet, sørg da for at bruge den medfølgende magnet og
monter den på den angivne placering.
••Kontakt købsstedet vedrørende opdatering af software til komponenten. De mest
opdaterede informationer findes på SHIMANOs websted.
••Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug
og ælde.

 Litium-ion-batteri
••Litium-ion-batterier er genanvendelige, værdifulde ressourcer.
Kontakt købsstedet eller den distributør for nærmere information om brugte batterier.
••Uanset den resterende opladning kan batteriet til enhver tid oplades. Sørg altid for at
anvende den særlige batterioplader til at oplade batteriet, indtil det er fuldt genopladet.
••Hvis batteriet ikke er helt opladet ved købet. Før kørsel, sørg for at oplade batteriet helt.
••Hvis batteriet er helt fladt, skal det oplades hurtigst muligt. Batteriet forringes, hvis det
er uopladet i længere tid.
••Batteriet har en vis levetid. Batteriet mister gradvist opladningskapacitet efter gentagen
brug. Hvis batteriet begynder kun at virke i meget kort tid, er batteriets levetid
sandsynligvis opbrugt, og batteriet skal udskiftes.
••Batteriets levetid vil variere afhængigt af forskellige faktorer såsom
opbevaringsmetoden, brugsforholdene, omgivelserne og den enkelte batteripakkes
egenskaber.
••Hvis batteriet opbevares i en længere periode, kan dets levetid forlænges ved at tage
batteriet ud, hvis det er halvt opladet eller mere, eller hvis indikatoren lyser grønt. Det
anbefales at oplade batteriet ca. en gang hvert halve år.
••Hvis batteriet opbevares ved høj temperatur, reduceres batteriets ydeevne og det vil virke
i kortere tid. Ved anvendelse af batteriet efter længere tids opbevaring bør batteriet
opbevares inden døre, hvor det ikke vil blive udsat for direkte sollys eller regn.
••Batteriets funktionstid er kortere ved lave omgivende temperaturer.
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SM-BTR1: Litium-ion-batteri (udvendig type)
••Når batteriet opbevares, skal du fjerne batteriet fra cyklen og montere terminaldækslet først.
••Opladningstiden er ca. 1,5 time. (Bemærk, at den faktiske tid varierer afhængig af det
tilbageværende batteriniveau).
••Hvis batteriet er svært at sætte i eller tage ud, skal du påføre det anviste smøremiddel
(Premium smørefedt) på den del, der berører O-ringen på siden.
SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Litium-ion-batteri (indbygget type)
••Hvis du fjerner batteriet fra cyklen for at opbevare det, skal du montere et blindstik.
••Opladningstiden for en strømadapter med USB-port er ca. 1,5 time, og for en
strømadapter med USB-port til computer er den ca. 3 timer. (Bemærk, at den faktiske tid
varierer afhængig af det tilbageværende batteriniveau. Opladning med adapteren kan
tage lige så lang tid (ca. 3 timer) som opladning via pc afhængig af strømadapterens
specifikationer).

 Batterioplader/Ledning til batterioplader
••Instrumentet skal bruges under ledelse af en sikkerhedsansvarlig eller ved hjælp af
brugervejledningen. Du må ikke lade fysisk, sensorisk eller psykisk svækkede personer,
uerfarne personer eller personer uden nødvendig viden, herunder børn, anvende
produktet.
••Lad ikke børn lege i nærheden af dette produkt.
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol gælder udelukkende inden for EU.
Kontakt købsstedet eller en distributør for at få vejledning om bortskaffelse.

••Batteriet skal oplades indendørs for at undgå udsættelse for regn eller vind.
••Må ikke bruges udendørs eller i omgivelser med høj luftfugtighed.
••Anbring ikke batteriopladeren på støvede gulve, når den er i brug.
••Når batteriopladeren er i brug, skal den anbringes på et stabilt underlag, f.eks. et bord.
••Du må ikke sætte noget oven på batteriopladeren eller kablet til den.
••Kablerne må ikke sammenrulles.
••Batteriopladeren må ikke bæres i kablerne.
••Undgå kraftigt træk i kablerne.
••Batteriopladeren må ikke rengøres med vand eller rensemiddel.
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SM-BCR2: Batterioplader/pc-forbindelsesenhed til SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A
••Tilslut pc-forbindelsesenheden direkte til en USB-port på en pc uden brug af en
mellemenhed, som f.eks. en USB-hub.
••Undlad at køre på cyklen, mens pc-forbindelsesenhed og kabel er tilsluttede.
••Undlad at tilslutte to eller flere af de samme enheder til det samme tilslutningspunkt.
Hvis dette ikke overholdes, vil enhederne måske ikke fungere korrekt.
••Enhederne må ikke til- eller frakobles igen, mens enhedsgenkendelsen er i gang, eller
efter denne er fuldført. Hvis dette ikke overholdes, vil enhederne måske ikke fungere
korrekt.
Der henvises til procedurerne anført i brugervejledningen til E-TUBE PROJECT i
forbindelse med tilslutning og frakobling af enheder.
••Pc-forbindelseskablet har tendens til at blive slapt efter gentagne til- og frakoblinger.
Hvis det sker, skal kablet udskiftes.
••Undlad at tilslutte to eller flere pc-forbindelsesenheder samtidigt. Hvis to eller flere
PC-forbindelsesenheder tilsluttes, vil de ikke fungere korrekt. Desuden skal pc'en muligvis
genstartes efter eventuelle driftsfejl.
••Pc-forbindelsesenheder kan ikke anvendes, mens batteriopladeren er tilsluttet.

 Bagskifter
••Hvis gearskiftebetjeningen ikke føles problemfri, skal du rense for- og bagskifteren og
smøre alle bevægelige dele.
••Hvis kæden bliver ved med at overspringe, skal du bede købsstedet om at udskifte gear
og kæde.
••Hvis der er meget slør i pulleyhjulene, som giver meget støj, skal du bede købsstedet om
at udskifte pulleyhjulene.
••Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensemiddel. Desuden kan
du forlænge både gearenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt
rensemiddel og smøre den.
••Hvis leddene er så løse, at gearskiftejustering ikke er muligt, skal gearskifteren udskiftes.

 Hydraulisk skivebremse
••Når cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker til
bremseklodser. Undlad at trække i bremsegrebet, mens hjulet er afmonteret. Hvis der
trækkes i bremsegrebet uden monterede afstandsstykker til bremseklodser, vil
stemplerne komme længere ud end normalt. Hvis det sker, skal du kontakte købsstedet.
••Brug sæbevand og en tør klud til rengøring og vedligeholdelse af bremsesystemet. Du
må ikke bruge bremserensemiddel eller støjdæmpende midler, som kan købes i butikker,
da forseglinger og andre dele kan tage skade.
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 Trådløs enhed
••Hvis du bruger EW-WU111, brug den da som et sæt sammen en af følgende enheder.
Udvendig type: BM-DN100, indbygget type: BT-DN110/BT-DN110-A
••Dette er et lille vandtæt stik, så undgå at forbinde og aftage elledningen gentagne
gange for ofte. Det kan forringe funktionen.
••Pas på, at der ikke trænger vand ind ved E-TUBE tilslutningen.
••Komponenterne er designede til at være fuldt vandtætte under cykling i vådt føre, de
bør dog ikke forsætligt lægges i vand.
••Rengør ikke cyklen med højtryksvask. Hvis der kommer vand ind i komponenterne, kan
det medføre driftsproblemer eller rust.
••Håndter produktet med forsigtighed og undgå at udsætte det for hårde stød.
••Gør som vist på billedet og monter produktet, så det ikke når siden af cyklens krop.
Ellers kan den blive beskadiget, hvis cyklen vælter, og den klemmes mellem stellet og
jorden.

••Rengør ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sådanne stoffer kan ødelægge
overfladerne.
••Undlad at anbringe produktet i direkte sollys i længere tid.
••Skil ikke produktet ad, da det ikke kan samles igen.
••Rengør produktet med en fugtig klud påført et fortyndet neutralt rensemiddel.
••Kontakt købsstedet vedrørende opdatering af software til komponenten. De mest
opdaterede informationer findes på SHIMANOs websted.

Til montering på cyklen, og vedligeholdelse:
••Sørg for at sætte blindstik i alle ubrugte E-TUBE tilslutninger.
••Sørg for at bruge SHIMANO originalværktøj TL-EW02, når du fjerner elledninger.
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••Motorenheden kan ikke skilles ad og repareres.
••Kontakt SHIMANO for at få oplysninger om forsendelse af batteriopladeren til Sydkorea
og Malaysia.
••Anvend bremseslanger/yderkabler, som stadig har overskydende længde, når styret
drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden, at skiftegrebet ikke støder mod
cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.
••Anvend det angivne kabel for, at det skal fungere godt.
••Spændebånd, spændebåndsbolt og spændebåndsmøtrik er ikke kompatible med andre
produkter. Brug dem ikke i kombination med komponenter brugt med andre produkter.

 Elledninger/beskyttere til elledninger
••Fastgør elledningerne med kabelstrips, så de ikke kommer i kontakt med gear eller dæk.
••Den selvklæbende tape har en svag klæbeevne, så stellets maling ikke trækkes med af,
når du fjerner beskytteren til elledningerne, såsom ved udskiftning af elledningerne. Hvis
beskytteren til elledningen rykkes af, skal du udskifte den med en ny. Når du fjerner
beskytteren til elledningen, skal du undgå at bruge for megen kraft. Ellers vil malingen
på stellet også gå af.
••Du må ikke fjerne kabelholderne, som er forbundne med elledninger (EW-SD50-I) af
indbygget type. Kabelholderne forhindrer elledningerne i at bevæge sig inde i stellet.
••Du må ikke bøje strømstikket med magt, når du monterer det på cyklen. Det kan
medføre dårlig kontakt.

 Bagskifter
••Sørg altid for at justere justeringsbolt til højeste gear og justeringsbolt til laveste gear
efter anvisningerne i afsnittet om justering.
Hvis de ikke justeres, kan kæden komme i klemme mellem egerne og det største
gearhjul, og hjulet kan blokere, eller kæden kan hoppe over på det lille gearhjul.
••Du bør rengøre gearskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele
(mekanisme og pulleyhjul).
••Hvis du ikke kan foretage gearskiftejustering, skal du tjekke, om gaffelenderne er
parallelle.
••Kædeførerhjul og kædestrammehjul har pile på den ene side, der indikerer
rotationsretningen. Når du monterer pulleyhjul, skal de monteres så overfladerne med
pile er på den indvendige side, når du ser fra den udvendige side af gearskifteren.

22

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

 Hydraulisk skivebremse
••Hvis bremsekalibrens monteringsstuds og gaffelenden ikke har standard-dimensioner,
kan bremseskiven og bremsekalibren røre hinanden.
••Når cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker til
bremseklodser. Afstandsstykker til bremsekloder forhindrer stemplet i at komme ud, hvis
der trækkes i bremsegrebet, mens hjulet er fjernet.
••Hvis der ikke er isat afstandsstykker til bremseklodser, når der trækkes i bremsegrebet, vil
stemplerne komme længere ud end normalt. Brug en flad skruetrækker eller lignende
værktøj til at skubbe bremseklodserne tilbage med og vær samtidig opmærksom på ikke
at beskadige bremseklodsernes overflade. (Hvis bremseklodserne ikke er monterede,
brug da et fladt værktøj til at skubbe stemplerne direkte tilbage og vær samtidig
opmærksom på ikke at beskadige dem.)
Hvis det viser sig vanskeligt at skubbe bremseklodserne eller stemplerne tilbage, fjern da
udluftningsskruerne og prøv igen. (Bemærk, at der i den forbindelse kan flyde olie ud fra
beholderen.)
••Brug isopropylalkohol, sæbevand og en tør klud til rengøring og vedligeholdelse af
bremsesystemet. Brug ikke almindelige bremserensemidler eller støjdæmpningsmidler,
som kan købes i butikker. Disse midler kan beskadige komponenter, som f.eks.
forseglinger.
••Hvis bremseskiven er slidt, revnet eller deformeret, bør den udskiftes.

 Dobbeltkontrolgreb
••Der er monteret blindstik ved afsendelse fra fabrikken. Du må kun fjerne dem, hvis det
skulle vise sig nødvendigt.
••Når du fører elledninger, skal du sørge for, at de ikke sidder i vejen for bremsegrebene.

Produktet kan se forskellig ud i forhold til billedet, fordi hovedformålet med
denne servicevejledning er at forklare procedurerne for brug af produktet.

Til montering på cyklen:
 Noter vedrørende genmontering og udskiftning af komponenter
••Når produktet genmonteres eller udskiftes, bliver det automatisk genkendt af systemet
for at muliggøre drift i overensstemmelse med indstillingerne.
••Hvis systemet ikke fungerer efter genmontering og udskiftning, skal du følge
nedenstående procedure for nulstilling af systemstrømmen for at tjekke funktionen.
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••Hvis komponentkonfigurationen ændres, eller hvis der konstateres funktionsfejl, skal du
bruge E-TUBE PROJECT-softwaren til at opdatere det faste program i hver komponent til
seneste version og udføre et nyt tjek. Sørg også for, at E-TUBE PROJECT-softwaren er den
seneste version. Hvis softwaren ikke er seneste version, er komponenternes
kompatibilitet eller produktets funktioner måske ikke tilgængelige.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:
 Om brugte batterier
••Litium-ion-batterier er genanvendelige, værdifulde ressourcer.
Kontakt købsstedet eller den distributør for nærmere information om brugte batterier.

 Om systemets nulstilling af strøm
••Når systemet ikke virker, kan det genoprettes ved nulstilling af strømforsyningen.
••Når batteriet er fjernet, skal der normalt gå ca. 1 minut, før systemet nulstiller sig.
Hvis der anvendes en SM-BTR1
••Batteriet fjernes fra batteribeslaget. Monter batteriet efter ca. 1 minut.
Hvis der anvendes SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A
••Tag stikket ud af SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A. Sæt stikket i igen efter ca. 1 minut.

 Tilslutning og kommunikation med pc
••Pc-forbindelsesenheder kan bruges til at forbinde en pc til cyklen (system eller
komponent), og E-TUBE PROJECT kan bruges til individuel tilpasning af enkelte
komponenter eller af hele systemet samt til opdatering af firmware.
Hvis versionerne af E-TUBE PROJECT-softwaren og firmwaren i alle komponenter ikke er
opdateret, kan der opstå problemer ved brug af cyklen. Tjek softwareversionen, og
opdater til seneste version.
PCforbindelsesenhed

E-TUBE PROJECT

Version 3.0.0 eller

SM-BMR2/SM-BTR2
BT-DN110/
BT-DN110-A/
BM-DN100

Firmware

Version 3.4.0 eller

SM-PCE1/SM-BCR2

senere

senere
Version 4.0.0 eller
senere
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 Tilslutning og kommunikation med smartphone eller tablet
••E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets kan bruges til at udføre opgaver som opdatering
af firmware og individuel tilpasning af enkelte komponenter eller hele systemet, efter
cyklen (system eller komponenter) er tilsluttet til en smartphone eller tablet via
Bluetooth® LE.
––E-TUBE PROJECT: App til smartphone/tablet
––Firmware: Softwaren i hver komponent
••Afbryd Bluetooth LE-tilslutningen, når E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets ikke
anvendes.
Hvis der bruges en trådløs enhed uden, at Bluetooth LE-tilslutningen afbrydes, kan
batteriforbruget øges.
Om kompatibilitet med E-TUBE
••Se følgende hjemmeside for at få information om kompatibilitet med hver enhed og
begrænsninger for funktioner.
(http://e-tubeproject.shimano.com/guide/#guide_list)
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LISTE OVER NØDVENDIGT
VÆRKTØJ
Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering, justering og vedligeholdelse.
Samleboks (A)
Værktøj
TL-EW02

2 mm unbrakonøgle

Samleboks (B)
Værktøj
TL-EW02

3 mm unbrakonøgle

Trådløs enhed
Værktøj
TL-EW02

Batteri, batteribeslag
Værktøj
TL-EW02

2 mm unbrakonøgle

2,5 mm unbrakonøgle

3 mm unbrakonøgle

Låseringstang (med en klo med en diameter på 2 mm eller mindre)
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Dobbeltkontrolgreb, gearkontakt
Værktøj
TL-EW02

SM-DISC

TL-BH62

2 mm unbrakonøgle

2,5 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

7 mm topnøgle

8 mm skruenøgle

Forskifter
Værktøj
TL-EW02

2 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle
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Bagskifter
Værktøj
TL-EW02

2 mm unbrakonøgle

3 mm unbrakonøgle

4 mm unbrakonøgle

5 mm unbrakonøgle

Skruetrækker [#2]

Stjernesekskant [#30]

5,5 mm skruenøgle
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MONTERING/FJERNELSE
OVERORDNET LEDNINGSDIAGRAM
(specifikationer for udvendigt batteri)
Når der føres ledninger ind gennem stellet, så sørg for at gøre det, før hver komponent
monteres. Ledningsdiagram for brug af udvendigt batteri er vist nedenfor.

BEMÆRK
••Når ledningerne føres gennem indvendigt i stellet, især når samleboks (B) trækkes ind i
stellet, er det nødvendigt at gøre kabelføringen færdig, og tjekke forbindelsen, før
krankboksen monteres. Det er især vigtigt, hvis du bruger en press-fit krankboks.

Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (B) på
ydersiden
I dette eksempel på kabelføring er samleboks (B) på undersiden af stellet. I mange tilfælde vil
de fleste ledninger være udvendigt.

``Når samleboks (A) bruges udvendigt
Brug en udvendig type samleboks (A). I dette eksempel på kabelføring er alle elledninger ført
udvendigt.
(A)

(C)

(B)

(H)

(E)
(F)

(I)
(J)

(G) (D)

Dele til kabelføring
(A)

Batteribeslag: SM-BMR2/BM-DN100

(B)

(C)

Samleboks (A): SM-EW90-A/SM-EW90-B

(D)
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SM-BTR1
Samleboks (B): SM-JC40

MONTERING/FJERNELSE
OVERORDNET LEDNINGSDIAGRAM (specifikationer for udvendigt batteri)

Elledning (EW-SD50)
(E)

Fra batteribeslag til samleboks (B)

(F)

Fra forskifter til samleboks (B)

(G)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(H)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(I)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(J)

Fra samleboks (A) til samleboks (B)

(E) + (F) ≤ 900 mm
(E) + (G) ≤ 1.100 mm

(H), (I) ≤ 500 mm
(J) ≤ 1.400 mm

``Når samleboks (A) bruges indvendigt
Brug en indbygget type samleboks (A). I dette eksempel på kabelføring er nogle af ledningerne
ført gennem styret.
Den trådløse enhed kan bruges til at sende den aktuelle gearposition og andre informationer
til en ekstern enhed.
Type til montering i styrende
(E) (F)

(A)

(B)

(G)
(H)
(C)
(J)

Type til montering i stel
(E) (F)
(I) (D)

(C)

Dele til kabelføring
(A)

(B)

Batteribeslag: SM-BMR2/BM-DN100

Litium-ion-batteri (udvendig type):
SM-BTR1

Samleboks (A): EW-RS910 (type til

(C)

montering i styrende eller type

(D)

Samleboks (B): SM-JC40

(F)

Forgreningstype samleboks: EW-JC130

montering i stel)

(E)

Trådløs enhed: EW-WU111
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Elledning (EW-SD50/EW-SD50-I)
(G)

Fra batteribeslag til samleboks (B)

(H)

Fra forskifter til samleboks (B)

(I)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(J)

Fra trådløs enhed til samleboks (B)

(G), (H) ≤ 900 mm
(G) + (I) ≤ 1.100 mm
(J) ≤ 1.400 mm

``Om forgreningstype samleboks (EW-JC130)
Der findes tre typer af EW-JC130.
L1

L3

L2

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

EW-JC130-SS

350

50

250

EW-JC130-SM

350

50

450

EW-JC130-MM

550

50

550

TEKNISKE TIP
••Ved brug af EW-WU111, brug i kombination af BT-DN110, BT-DN110-A eller
BM-DN100.
••Se forhandlermanual til EW-WU101 for at få information kabelføring ved brug af
EW-WU101 som trådløs enhed.
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Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (B) på
indvendigt
I dette eksempel på kabelføring er de fleste ledninger ført gennem stellet ved at montere
samleboks (B) inde i stellet.

``Når samleboks (A) bruges udvendigt
Brug en udvendig type samleboks (A). Dette eksempel på kabelføring viser en konfiguration,
hvor de fleste ledninger (på nær omkring batteri og cockpit) er ført inde i stellet.
(A)

(B)

(C)

(F)

(H)

(I)
(J)

(G)

(D) (E)

Dele til kabelføring
(A)

Batteribeslag: SM-BMR2/BM-DN100

(B)

(C)

Samleboks (A): SM-EW90-A/SM-EW90-B

(D)

Litium-ion-batteri (udvendig type):
SM-BTR1
Samleboks (B): SM-JC41

Elledning (EW-SD50/EW-SD50-I)
(E)

Fra indbygget batteri til samleboks (B)

(F)

Fra forskifter til samleboks (B)

(G)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(H)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(I)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(J)

Fra samleboks (A) til samleboks (B)

(E) + (F) ≤ 1.500 mm
(E) + (G) ≤ 1.700 mm

(H), (I) ≤ 500 mm
(J) ≤ 1.400 mm
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``Når samleboks (A) bruges indvendigt
Brug en indbygget type samleboks (A). Dette eksempel på kabelføring viser en konfiguration,
hvor de fleste ledninger (på nær omkring batteri og cockpit) er ført inde i stellet. Den trådløse
enhed kan bruges til at sende den aktuelle gearposition og andre informationer til en ekstern
enhed.
Type til montering i styrende
(E) (F)

(A)

(B)

(H)
(C)
(J)

Type til montering i stel
(E) (F)
(I)

(D) (G)

(C)

Dele til kabelføring
(A)

(B)

Batteribeslag: SM-BMR2/BM-DN100

Litium-ion-batteri (udvendig type):
SM-BTR1

Samleboks (A): EW-RS910 (type til

(C)

montering i styrende eller type

(D)

Samleboks (B): SM-JC41

(F)

Forgreningstype samleboks: EW-JC130

montering i stel)

(E)

Trådløs enhed: EW-WU111

Elledning (EW-SD50-I)
(G)

Fra batteribeslag til samleboks (B)

(H)

Fra forskifter til samleboks (B)

(I)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(J)

Fra trådløs enhed til samleboks (B)

(G), (H) ≤ 1.500 mm
(G) + (I) ≤ 1.700 mm
(J) ≤ 1.400 mm
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TEKNISKE TIP
••Se "Om forgreningstype samleboks (EW-JC130)" for information om EW-JC130.
••Ved brug af EW-WU111, brug i kombination af BT-DN110, BT-DN110-A eller
BM-DN100.
••Se forhandlermanual til EW-WU101 for at få information kabelføring ved brug af
EW-WU101 som trådløs enhed.

OVERORDNET LEDNINGSDIAGRAM
(specifikationer for indbygget batteri)
Når der føres ledninger ind gennem stellet, så sørg for at gøre det, før hver komponent
monteres. Ledningsdiagram for brug af indbygget batteri er vist nedenfor.

BEMÆRK
••Når ledningerne føres gennem indvendigt i stellet, især når samleboks (B) trækkes ind i
stellet, er det nødvendigt at gøre kabelføringen færdig, og tjekke forbindelsen, før
krankboksen monteres. Det er især vigtigt, hvis du bruger en press-fit krankboks.

Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (A) på
ydersiden
Brug en udvendig type samleboks (A). I dette eksempel på kabelføring er de fleste ledninger,
eksklusive ledningerne omkring cockpittet, ført gennem stellet.
(A)

(B)

(E)

(G)

(H)

(D)

(I)

(F)

(C)
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Dele til kabelføring
(A)
(C)

Litium-ion-batteri (indbygget type):

(B)

BT-DN110/BT-DN110-A

Samleboks (A): SM-EW90-A/SM-EW90-B

Samleboks (B): SM-JC41

Elledning (EW-SD50/EW-SD50-I)
(D)

Fra indbygget batteri til samleboks (B)

(E)

Fra forskifter til samleboks (B)

(F)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(G)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(H)

Fra dobbeltkontrolgreb til samleboks (A)

(I)

Fra samleboks (A) til samleboks (B)

(D) + (E) ≤ 1.500 mm
(D) + (F) ≤ 1.700 mm

(G), (H) ≤ 500 mm
(I) ≤ 1.400 mm

Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (A) på
indersiden
Brug en indbygget type samleboks (A). I dette eksempel på kabelføring er så mange ledninger
som muligt samt batteriet ført gennem stellet. Den trådløse enhed kan bruges til at sende den
aktuelle gearposition og andre informationer til en ekstern enhed.
Type til montering i styrende
(D) (E)
(A)
(G)
(F)

(B)
(I)

Type til montering i stel
(D) (E)
(H)

(C)

(B)
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Dele til kabelføring
(A)

Litium-ion-batteri (indbygget type):
BT-DN110/BT-DN110-A

(C)

Samleboks (B): SM-JC41

(E)

Forgreningstype samleboks: EW-JC130

(B)

Samleboks (A): SM-EW90-A/SM-EW90-B

(D)

Trådløs enhed: EW-WU111

Elledning (EW-SD50-I)
(F)

Fra indbygget batteri til samleboks (B)

(G)

Fra forskifter til samleboks (B)

(H)

Fra bagskifter til samleboks (B)

(I)

Fra trådløs enhed til samleboks (B)

(F) + (G) ≤ 1.500 mm
(F) + (G) ≤ 1.700 mm
(I) ≤ 1.400 mm

TEKNISKE TIP
••Se "Om forgreningstype samleboks (EW-JC130)" for information om EW-JC130.
••Ved brug af EW-WU111, brug i kombination af BT-DN110, BT-DN110-A eller
BM-DN100.
••Se forhandlermanual til EW-WU101 for at få information kabelføring ved brug af
EW-WU101 som trådløs enhed.
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Ledningsdiagram omkring cockpit
Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (A) på
ydersiden
Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-L

Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-R

E-TUBE
tilslutning ×2

E-TUBE
tilslutning ×2

E-TUBE
tilslutning ×3
Gearkontakt
SW-R9150

Samleboks (A)
SM-EW90-A

Gearkontakt
SW-R9150

E-TUBE tilslutning ×5

Samleboks (A)
SM-EW90-B
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EW-JC40/EW-JC41
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Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (A)
inde i styret
Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-L

Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-R

E-TUBE
tilslutning ×2

E-TUBE
tilslutning ×2
Gearkontakt SW-R9150

E-TUBE
tilslutning ×2

40 mm eller
derover
Samleboks (A)
EW-RS910
Trådløs enhed
EW-WU111

Forgreningstype samleboks
EW-JC130

Til samleboks (B)
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Eksempel på kabelføring ved montering af samleboks (A)
inde i stellet
Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-L

Dobbeltkontrolgreb ST-RX815-R

E-TUBE
tilslutning ×2

E-TUBE
tilslutning ×2
Gearkontakt SW-R9150

Forgreningstype samleboks
EW-JC130

Trådløs enhed
EW-WU111

Monteret inde i stel og til samleboks (A)
(EW-RS910)
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Håndtering af elledninger
Sørg for altid at bruge SHIMANO originalværktøj til at fjerne og indsætte elledninger.

BEMÆRK
••Ved tilslutning og fjernelse af elledningerne må stikket ikke bøjes. Ellers kan der opstå
dårlig forbindelse.

Tilslutning af elledningen
Tilslut elkablet til E-TUBE tilslutningen.

1. Sæt proppen på elledningen til SHIMANO originalværktøjet
Hvis der er et fremspring på proppen på elledningen, så ret det ind efter rillen på
SHIMANO originalværktøjet.
Intet fremspring på prop
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2. Sæt proppen på elledningen ind i E-TUBE tilslutningen.
Skub den lige ind, indtil det mærkes, at den klikker på plads.
Stikdel

E-TUBE tilslutning

Fjernelse af elledningen

1. Fjern elledningen.
(1) Indsæt SHIMANO originalværktøjet i rillen på stikdelen på elledningen.
(2) Fjern elkablet fra E-TUBE tilslutningen.
* Som vist på billedet, brug del (A) på SHIMANO original værktøjet som en aksel og
bevæg det som et greb, og fjern det. Hvis der er begrænset plads til at indsætte
værktøjet, så løft SHIMANO originalværktøjet op og fjern elledningen.
(1)

(2)

(A)
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BEMÆRK
••Elledningen må ikke tilsluttes og tages af for mange gentagne gange. Stikket
kan blive slidt eller deformeret, det kan medføre, at det ikke er vandtæt, eller
forringe tilslutningen.

Indsættelsesretning for elledninger til indbygget brug
Elledninger til indbygget brug leveres med kabelholdere for at forhindre, at elledningerne
flytter sig inde i stellet. Når elledningen til indbygget brug føres gennem stellet, skal den
indsættes i retningen, som er vist på billedet nedenfor.

Kabelholder
Hul i stel til kabelføring

Fuldførelse af udvendige kabelføring
Ved føring af elledninger uden på stellet skal der bruges en beskytter til elledningen.

1. Monter hver komponent og forbind elledningen.
Se relevante afsnit i dette kapitel for at få flere oplysninger. Foretage proceduren med
elledningen midlertidigt fastgjort til stellet med tape med svag klæbestyrke e.l.

2. Efter alle komponenter er monteret og tilsluttede, skal du foretage
procedurerne i "Kontrol af tilslutninger".
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3. Fjern det midlertidige tape og fastgør beskytter til elledningen
forskellige steder på stellet.

Fastgør beskytteren til elledningen efter at have trukket beskyttelsesfilmen af bagsiden.
Eksempel på montering til underside af skrårør
(kabelføring til samleboks (B))

Beskytter til elledning

Elledning
Frem

Eksempel på montering på sadelrør
(kabelføring til forskifter)

Eksempel på montering på kædestræber
(kabelføring til bagskifter)
Beskytter til
elledning

Beskytter til
elledning

Frem
Elledning

Frem

Elledning

BEMÆRK
••Tør fedtet af stellet med sprit eller et rensemiddel for at sikre vedhæftningen
inden beskytteren til elledningen sættes fast.
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Færdiggørelse af indvendig kabelføring
Når elledninger føres inde i stellet, skal der monteres en muffe på hullet til kabelføring i stellet
for beskyttelse, efter elledninger en først gennem stellet.
Eksempel på montering på kædestræber Eksempel på montering på sadelrør
(kabelføring til bagskifter)
(kabelføring til forskifter)

TEKNISKE TIP
••Der er to typer muffer, som vist på billedet nedenfor. Brug den korrekte i forhold til
formen på hullet til kabelføring.
SM-GM01

SM-GM02

Rundt hul til kabelføring

Elliptisk hul til kabelføring

1. Monter hver komponent og forbind elledningen.
Se relevante afsnit i dette kapitel for at få flere oplysninger. Før elledningen gennem
stellet, som angivet i ledningsdiagrammet, og tilslut hver komponent.

2. Efter alle komponenter er monteret og tilsluttede, skal du foretage
procedurerne i "Kontrol af tilslutninger".
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3. Åbn muffen fra midten, og placer den over elledningen i den passende
position.

Foretag proceduren efter at have afgjort, hvor meget af elledningen, der skal være uden
for stellet.
Eksempel på montering på skrårør

Samleboks (A) side

4. Montér muffen.
(1) Monter muffen, så den klemmes fast i hullet til kabelføring på stellet.
(2) Skub muffen ind med fingeren.
(1)

(2)
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Midlertidig montering af
dobbeltkontrolgreb
Monter det dobbeltkontrolgreb midlertidigt. Du er nødt til at tjekke forbindelserne og montere
bremseslangen, før du fortsætter til "Fastgørelse af dobbeltkontrolgreb".

ST-RX815

1. Vend konsoldækslet om fra bagsiden.
Træk forsigtigt i konsoldækslets ender med begge hænder, og træk dem langsomt ned.
Spændebåndsbolt

BEMÆRK
••Hvis der trækkes hårdt, kan konsoldækslet blive beskadiget på grund af
materialets egenskaber.
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2. Løsn spændebåndsbolten og før spændebåndet gennem styret.
Spændebåndsbolten er oven på en konsol, som har haft sit konsoldæksel vendt om.
Spændebåndsbolt

Spændebånd

BEMÆRK
••Løsn spændebåndsbolten tilstrækkeligt. Styret kan blive beskadiget, når
spændebåndet føres gennem racerstyret.
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3. Monter midlertidigt grebet på styret.
Monter midlertidigt grebet, så det ikke kan rykke sig.
Spændebåndsbolt
(midlertidig)

BEMÆRK
••Spændebånd, spændebåndsbolt og spændebåndsmøtrik er ikke kompatible med
andre produkter. Brug dem ikke i kombination med komponenter brugt med
andre produkter.
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4. Løft stikafskærmningen op.
Konsoldæksel
Stikafskærmning

5. Fjern blindstikket, og tilslut elledningen.
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
E-TUBE tilslutning ×2

Blindstik

Elledning
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TEKNISKE TIP
••Sørg for, at elledningen, som skal tilsluttes til det dobbeltkontrolgreb, har ekstra
længde, så det er nemmere at fjerne og indsætte under vedligeholdelse.

••Den sidste E-TUBE tilslutning kan bruges til tilslutning af en gearkontakt (næste
afsnit) en pc-forbindelsesenhed til vedligeholdelse. Lad blindstikket side fast i
den ubrugte E-TUBE tilslutning.

Montering af gearkontakter
I dette afsnit beskrives, hvordan der tilføjes gearkontakter.

SW-R9150
`Kabelføringsdiagram
`
Nedenfor er vist et eksempel på kabelføring for gearkontakterne.

Dobbeltkontrolgreb (venstre)

Gearkontakt
(venstre)

Dobbeltkontrolgreb (højre)

Gearkontakt
(højre)
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TEKNISKE TIP
••Med til produktet følger to typer adaptere til tilslutning af gearkontakterne til styret.
Vælg adapter efter tværsnit af styret.

Styr

Styr

Adapter

``Metode til tilslutning

1. Placer gearkontakten i adapteren.
(1) Se markeringerne (R/L) på gearkontakt og adapter.
(2) Placer gearkontakten i adapteren.
Gearkontakt

Markering

Markering

Adapter
Elledning til gearkontakt
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2. Fastgør gearkontakt og adapter på styret med en kabelstrip.
(1) Før kabelstrippen igennem.
(2) Kontroller, at kabelstrippen er ført korrekt igennem, og spænd kabelstrippen.
(1)

(2)

Kabelstrip
Gearkontakt

Adapter

Elledning til gearkontakt

BEMÆRK
••Når kabelstrippen spændes, pas da på ikke også at spænde elledningen. Gøres
det ikke, vil det medføre fejlfunktion.
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3. Foretag efterbehandling af kabelstrippen.
(1) Klip den overskydende del af kabelstrippen af med en skævbider el. lign.
(2) Drej kabelstrippen rundt og sæt klemmedelen ind i hullet i adapteren.
(1)

(2)
Kabelstrip

Klemmedel

4. Tilslut elledningen fra gearkontakten til E-TUBE tilslutningen på det
dobbeltkontrolgreb.

Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.

Elledning til gearkontakt
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TEKNISKE TIP
••Hvis der er overskydende længde på elledningen ved gearkontakten, så sæt det
fast ved det dobbeltkontrolgreb; så er det nemmere at fjerne og indsætte, når
der foretages vedligeholdelse.

Montering af samleboks (A)
Udvendig type
Monter samleboks (A) af udvendig type til undersiden af frempinden. Det medfølger et bånd
og en krog til brug ved monteringen.

1. Tjek elledningen, som skal tilsluttes til samleboks (A).
Billedet nedenfor viser et eksempel på placering af elledning inde i stellet.
Til samleboks (A)

Elledning

Til samleboks (B)
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2. Monter båndet og krogen på stellet.
(1) Sæt krogen på båndet.
(2) Juster længden af båndet efter tykkelsen på frempinden, sæt det krogen og stram
det. Træk krogen med hånden, så den ikke rykker sig, og gør den fast.

Bånd

Frem

Frempind

Krog

3. Skub samleboks (A) ind i krogens skinne for at montere den.
Samleboks (A)
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4. Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på samleboks (A).
Se ledningsdiagrammet og tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på samleboks (A).
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
Samleboks (A)
(SM-EW90-A)

Samleboks (A)
(SM-EW90-B)

E-TUBE tilslutning

E-TUBE tilslutning

Elledning

``Fjernelse

1. Fjern elledningen tilsluttet til samleboks (A).
2. Fjern samleboks (A).
Skub samleboks (A) for fjerne den, mens du forsigtigt presser på udløsergrebet på
krogen.
Udløsergreb

BEMÆRK
••Pres ikke kraftigt på udløsergrebet. Gøres det, kan udløsergrebet gå i stykker.
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Type til montering i styrende
Ved montering af indbygget type samleboks (A) i styrende skal der bruges et kompatibelt styr.

1. Forbered ledningerne.
(1) Før elledningerne gennem ledningshullet på styret og træk dem ud gennem
styrenden.
(2) Fastgør kabelholderen på elledningerne.
(1)

(2)

Elledning

Kabelholder
Styr

2. Tilslut elledningerne til E-TUBE tilslutningen på samleboks (A).
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
Samleboks (A)

E-TUBE
tilslutning
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3. Sæt samleboks (A) ind i styret ved at dreje forsigtigt.
Sæt samleboks (A) helt ind og godt fast, så kabelholderen ikke bliver bøjet i styret.
Kabelholder

BEMÆRK
••Der må ikke bankes på samleboks (A) med en hammer eller lignende værktøj,
når den sættes ind. Gøres det, kan der opstå skader.
••Foretage følgende trin efter "Kontrol af tilslutninger".

4. Fastgør styrendeholderen på styreenden.
(1) Træk beskyttelsesfilmen på bagsiden af og fastgør øverste del af styrendeholderen på
styret.
(2) Fastgør nederste del af styrendeholderen på samme måde. Sæt øverste og nederste
del af styrendeholderen sammen ved at sætte nederste del af styrendeholderen ind i
rillen på den øverste del af styrendeholderen, som vist på billedet, og fastgør den.
(3) Når styrendeholderne er fastgjort, skal de trykkes ind med en finger i ca. 1 minut.
Styrendeholder overside

Styrendeholder
underside
(1)

Styrendeholder overside

(2)

Styrendeholder underside
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TEKNISKE TIP
••Hvis klæbestyrken på den dobbeltklæbende tape på styrendeholderne er blevet
dårlig, så køb noget dobbeltklæbende tape og udskift det, som vist på billedet
nedenfor.
15 mm

10 mm

5. Fastgør elledningerne midlertidigt på styret.
(1) Juster længden af elledningerne ved at skubbe al overskydende ledning ind i styret
el. lign.
(2) Fastgør elkablerne midlertidigt til styret med tape eller lignende.
Elledning

Tape
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6. Fastgør endehætte og styrendeholder på styrenden på den modsatte
side.

(1) Sæt endehætten ind i styrenden uden samleboks (A) monteret.
(2) Se Trin 4 for at fastgøre styrendeholderen.
(1)

(2)
Endehætte
Styrendeholder

Styr
Endehætte

7. Fastgør blindledningerne midlertidigt på styret efter behov.
Før blindledningerne og fastgør dem midlertidigt på samme måde som med
elledningerne.
Tape

Blindledninger

TEKNISKE TIP
Blindledninger
••Blindledningerne fastgøres for at give styrenden uden samleboks (A) samme
tykkelse, som den med elledninger, så rytteren ikke mærker forskel på grebet på
venstre og højre side af styret. Før blindledningerne og fastgør dem midlertidigt
på samme måde som med elledningerne.
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8. Vikl derefter styrbånd på styret.
Til sidst, vikl styrbånd på styret efter at have monteret det hydrauliske bremsesystem.
(1) Skær enden af styrbåndet af diagonalt.
(2) Vikl styrbånd på styret over styrendeholderne.
(1)

(2)
Styrendeholder
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Type til montering i stel
Ved montering af samleboks (A) af en type til montering i stel skal du forberede et kompatibelt
stel.

1. Tilslut elledningen til samleboks (A).
(1) Tjek elledningen, som skal tilsluttes til samleboks (A).
(2) Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på samleboks (A).
* Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
(1)

(2)
Elledning

E-TUBE
tilslutning
Samleboks (A)

Stel
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2. Monter samleboks (A) på stellet.
(1) Sæt samleboks (A) ind i stellet.
(2) Monter holderpladen.
(2) Holdeplade

Monteringsbolt

0,26-0,4 Nm
(1) Samleboks (A)

BEMÆRK
••Når der monteres dele på et kulfiberstel/styr, så kontroller det anbefalede
tilspændingsmoment hos producenten af kulfiberstellet eller komponenten for
at undgå skade på kulfibermaterialet på grund af overspænding eller
utilstrækkelig fastgørelse som følge af for lavt tilspændingsmoment.

Montering af trådløs enhed
I dette afsnit beskrives, hvordan EW-WU111 monteres. Ved brug af EW-WU101 se da
forhandlermanualen til EW-WU101.

BEMÆRK
••Placer den trådløse enhed, så den ikke er på siden af cyklen. Ellers kan den blive
beskadiget, hvis cyklen vælter, og den klemmes mellem stellet og jorden.
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1. Tilslut elledningerne til den trådløse enhed.
(1) Tjek elledningen, som skal tilsluttes til den trådløse enhed.
(2) Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på den trådløse enhed.
* Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
Foretag følgende trin efter montering af bremseslangen.

Trådløs enhed
Elledning
(til samleboks (B))

Elledning
(til samleboks (A))

2. Fastgør elledningen og bremseslangen med clips.
Bremseslange

Klemme
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Midlertidig montering af forskifter
Den anbefalede rækkefølge for montering af forskifter varierer, afhængig af om kabelføringen
er inde i eller uden på stellet.
• Hvis kabelføringen er inde i stellet, så monter forskifteren midlertidigt som beskrevet her, tjek
alle tilslutninger (også til andre komponenter), og fortsæt så til "Fastgørelse af forskifter".
• Hvis kabelføringen er uden på stellet, se da informationerne her samt informationerne i
"Fastgørelse af forskifter", og færdiggør så monteringen af forskifteren.

Hvis der er en monteringsstuds på sadelrøret
Sørg for at montere stelbeskytteren, så stellet ikke beskadiges som følge af pres fra
støttebolten.

1. Kontroller placeringen er monteringen.
Kontroller, om støttebolten rører sadelrøret ved justering af forskifterens støttebolt.
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2. Monter midlertidigt forskifteren.
(1) Tag beskyttelsesfilmen på bagsiden af, og fastgør stelbeskytteren på sadelrøret.
* Undgå at placere tapen, der bruges til at fastgøre stelbeskytteren på sadelrøret, på
det sted, hvor støttebolten er i direkte berøring med stellet.
(2) Monter midlertidigt forskifteren.
(3) Spænd støttebolten, indtil den rører ved stelbeskytteren.
(2) Monteringsbolt
(midlertidig)

(1) Stelbeskytter

Tape
Stelbeskytter

(3) Støttebolt

Hvis der ikke er en monteringsstuds på sadelrøret
Hvis der ikke er en monteringsstuds på sadelrøret, skal der bruges en båndadapter (SM-AD91).

1. Kontroller placeringen er monteringen.
Kontrollér, hvor støttebolten er i direkte berøring med båndadapteren, når forskifterens
støttebolt justeres.
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2. Montér båndadapteren på forskifteren.
(1) Se Trin 2 under "Hvis der ikke er en monteringsstuds" for at fastgøre stelbeskytteren
på båndadapteren.
(2) Montér båndadapteren på forskifteren.
Båndadapter

Monteringsbolt

5-7 Nm

3. Spænd støttebolten, indtil den rører ved stelbeskytteren.
Båndadapter

Støttebolt
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4. Monter midlertidigt forskifteren på sadelrøret.
(1) Fjern spændebåndsbolten og udvid spændebåndet til båndadapteren.
(2) Sæt spændebåndet på stellet og genmonter spændebåndsbolten.
* Brug en sadelrørsadapter (til Ø 28,6) afhængig af størrelsen på sadelrøret.
Sadelrørsadapter (til Ø 28,6)

Spændebåndsbolt
(midlertidig)

Sadelrør
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Tilslutning af elledningen

1. Tjek elledningen, som skal tilsluttes til forskifteren.

Elledning

Til samleboks (B)

2. Tilslut elledningen.
(1) Monter elledningen til stikdækslet.
(2) Tilslut elledningen med stikdæksel til E-TUBE tilslutningen på forskifteren.
* Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
(1)

(2)
Elledning

E-TUBE tilslutning

Stikdæksel

69

MONTERING/FJERNELSE
Midlertidig montering af forskifter

TEKNISKE TIP
••Når elledningen fjernes fra forskifteren, skal SHIMANO originalværktøjet sættes
ind i de to huller på stikdækslet.
Stikdæksel

Elledning
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Montering af bagskifter
Standardtype

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Kontaktgreb
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2. Fastgør bagskifteren.
Vær omhyggelig med ikke at sætte bagskifterens monteringsbolt skævt ind i
geardroppet.
Yderligere, sørg for at montere bagskifteren, så stoppladens tap har kontakt med stoppet
til B-spændingens justeringsskrue uden afstand mellem dem.
Monteringsbolt til bagskifter

8-10 Nm

Stop for
B-spændingens
justeringsskrue
Tap på stopplade

Tap på stopplade

BEMÆRK
••Kontroller regelmæssigt, at der ikke er
afstand mellem stoppet til B-spændingens
justeringsskrue og vinkelspændingen og
stoppladens tap. Hvis der er afstand mellem
disse to dele, kan der opstå problemer med
gearskiftefunktionen.
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Type til direkte montering

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Kontaktgreb

2. Afmonter beslaget.

Beslag
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3. Monter bagskifteren.
(1) Sæt geardroppet ind i monteringsdelen til direkte montering på bagskifteren.
(2) Monter bagskifteren med beslaget.

(1) Geardrop

(2) Beslag
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Tilslutning af elledningen

1. Tilslut elledningen.
(1) Tjek elledningen, som skal tilsluttes til bagskifteren.
(2) Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på bagskifteren.
* Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
Eksempel med kabelføring indvendigt i stellet
(1) Elledning

(2) E-TUBE tilslutning
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Montering af batteri
Montering af udvendigt batteri
I dette afsnit beskrives, hvordan batteriet monteres nær flaskeholderen på skrårøret.
Monteringen af batteriet kan variere afhængig af stellet. Kontakt en producent af
færdigbyggede cykler for yderligere oplysninger.

``Ved udvendig kabelføring til batteri

1. Monter batteribeslaget midlertidigt.
Kort variant
Brug den monteringsbolt, som fulgte med batteribeslaget.
Flaskeholder

Monteringsbolt
(midlertidig)

Batteribeslag
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Lang variant (monter midlertidigt forsiden af batteribeslaget)
Spænd det sammen med flaskeholderen med den monteringsbolt, som fulgte med stellet.
Monteringsbolt
(midlertidig)

Flaskeholder

Batteribeslag

2. Juster position af batteribeslag og flaskeholder, så der er nok plads til
fastgørelse og fjernelse af batteriet.

Billedet viser en kort variant, men der skal foretages samme justeringer af positionen
med en lang variant.
Fastgør og fjern batteriet for at kontrollere, om der er plads.

108 mm
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3. Fastgør batteribeslaget.
Kort variant
Dette fuldfører processen for montering af en kort variant.
Flaskeholder
Monteringsbolt

1,2-1,5 Nm

Batteribeslag

Lang variant (fastgør midlertidigt forsiden af batteribeslaget)
Se brugervejledningen til flaskeholderen for oplysninger om tilspændingsmomenter.
Med en lang variant skal der også foretages følgende procedure.
Monteringsbolt

Flaskeholder

Batteribeslag

BEMÆRK
••Når der monteres dele på et kulfiberstel/styr, så kontroller det anbefalede
tilspændingsmoment hos producenten af kulfiberstellet eller komponenten for
at undgå skade på kulfibermaterialet på grund af overspænding eller
utilstrækkelig fastgørelse som følge af for lavt tilspændingsmoment.
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4. Fastgør det bagerste af batteribeslaget.
Med en lang variant skal bagsiden af batteribeslaget fastgøres.
Ved brug af kabelstrip

Kabelstrip

Hvis der er en monteringsstuds på stellet
Hvis der er en monteringsstuds på stellet, kan bagsiden af batteribeslaget også fastgøres
til stellet med en monteringsbolt.
Monteringsbolt

1,2-1,5 Nm

Monteringsstuds

BEMÆRK
••Når der monteres dele på et kulfiberstel/styr, så kontroller det anbefalede
tilspændingsmoment hos producenten af kulfiberstellet eller komponenten for
at undgå skade på kulfibermaterialet på grund af overspænding eller
utilstrækkelig fastgørelse som følge af for lavt tilspændingsmoment.
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5. Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på batteribeslaget.
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
E-TUBE tilslutning

Elledning
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``Når kabelføring til batteri er inde i stellet
Hvis hullet til kabelføring er mellem monteringshullerne til flaskeholderen, kan du bruge
beskytteren til elledningen til batteribeslaget.

1. Placer elledningen på beskytteren til elledningen.
(1) Tjek elledningen, som skal tilsluttes til batteriet.
(2) Placer elledningen i rillen på beskytteren til elledningen.
(3) Monter beskytteren til elledningen på batteribeslaget.
(1)

Elledning

Til samleboks (B)

(2) (3)
Beskytter til elledning
Batteribeslag

Til samleboks (B)

2. Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på batteribeslaget.
Se Trin 5 under "Ved udvendig kabelføring til batteri".
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3. Fastgør forsiden af batteribeslaget sammen med det medfølgende
afstandsstykke.

Spænd delene sammen ved montering af flaskeholder. Se brugervejledningen til
flaskeholderen for oplysninger om tilspændingsmomenter.
Monteringsbolt

Afstandsstykke

BEMÆRK
••Når der monteres dele på et kulfiberstel/styr, så kontroller det anbefalede
tilspændingsmoment hos producenten af kulfiberstellet eller komponenten for
at undgå skade på kulfibermaterialet på grund af overspænding eller
utilstrækkelig fastgørelse som følge af for lavt tilspændingsmoment.

4. Fastgør det bagerste af batteribeslaget.
Se Trin 4 under "Ved udvendig kabelføring til batteri".
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``Montering af adapter til flaskeholder
Hvis flaskeholder eller flaske, som er monteret på sadelrøret, rører ved det udvendige batteri,
skal placeringen af flaskeholderen flyttes opad i en af stand på 32 mm - 50 mm med adapteren
til flaskeholderen.

1. Monter adapteren til flaskeholderen.
(1) Brug den længste monteringsbolt til montering af adapter til flaskeholder.
* Hvis den er i vejen for forskifterens monteringsstuds, skal det medfølgende
afstandsstykke anvendes.
(2) Brug den korteste monteringsbolt til montering af adapter til flaskeholder.
* Se brugervejledningen til flaskeholderen for oplysninger om tilspændingsmomenter.
(1)

(2)

Kort (10 mm)
Monteringsbolt

Langt (15 mm)

Monteringsbolt

3 Nm
Kort (10 mm)

Afstandsstykke

Langt (15 mm)

BEMÆRK
••Når der monteres dele på et kulfiberstel/styr, så kontroller det anbefalede
tilspændingsmoment hos producenten af kulfiberstellet eller komponenten for
at undgå skade på kulfibermaterialet på grund af overspænding eller
utilstrækkelig fastgørelse som følge af for lavt tilspændingsmoment.
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Montering af indbygget batteri
I dette afsnit beskrives, hvordan batteriet placeres inde i sadelpinden. Monteringen af batteriet
kan variere afhængig af stellet. Kontakt en producent af færdigbyggede cykler for yderligere
oplysninger.
TEKNISKE TIP
••Forbered en sadelpind, der passer sammen med DI2 (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A).
Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte producenten af sadelpinden.

1. Sæt det indbyggede batteri ind i sadelpinden.
(1) Sæt sadelpindskraven i sadelpinden.
(2) Sæt det indbyggede batteri ind i sadelpinden.
(1)

(2)

Sadelpind

Sadelpindskrave
Batteri
Batteriadapter
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2. Fastgør batteriet med en låsering.
Bølgeskive

Tværsnit af del A

Skiver
A

Låsering

TEKNISKE TIP
••Anvend en låseringstang (med en klodiameter på højst 2 mm) til at montere
låseringen.
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3. Tilslut elledningen til batteriet.
(1) Tjek elledningen, som skal tilsluttes til batteriet.
(2) Tilslut elledningen til E-TUBE tilslutningen på batteriet.
* Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.

(2) E-TUBE tilslutning
(1) Elledning
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4. Sæt sadelpinden i.
Sæt sadelpinden i, mens du trækker elledningen ud ad krankbokshuset.

Sadelpind

Krankbokshus

Montering af samleboks (B)
Når samleboks (B) monteres, skal elledningerne tilsluttes først, og derefter skal den monteres
på stellet.

Udvendig type
Monter samleboks (A) af udvendig type til krankbokshuset. Hvis der er fastgjort en kabelfører
til undersiden af krankbokshuset, skal den fjernes først.

1. Tjek elledningen, som skal tilsluttes til samleboks (B).
Tilslut elledningerne angivet nedenfor til samleboks (B).
• Elledningen mellem samleboks (B) og samleboks (A) (eller trådløs enhed)
• Elledningen mellem samleboks (B) og batteri
• Elledningen mellem samleboks (B) og forskifter
• Elledningen mellem samleboks (B) og bagskifter
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2. Tilslut elledningerne til E-TUBE tilslutningen på samleboks (B).
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
Elledning
Overside (mod stel)

E-TUBE tilslutning ×4
Bagud (bagside)

Fremad (forside)

3. Juster længden af elledningen.
Sno overskydende elledning ind i rillen oven på samleboks (B), som vist på billedet
nedenfor, og juster længden.
Eksempel på justering af længde på elledning til forsiden

Eksempel på justering af længde på elledning til bagsiden
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4. Monter samleboks (B) på stellet.
Monteringsbolt

Samleboks (B)
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Indbygget type
BEMÆRK
••Der er gevind på indersiden af krankbokshuset. Pas på ikke at beskadige
elledningerne.

1. Tjek elledningen, som skal tilsluttes til samleboks (B).
Træk følgende elledninger ud fra krankbokshuset.
• Elledningen mellem samleboks (B) og samleboks (A) (eller trådløs enhed)
• Elledningen mellem samleboks (B) og batteri
• Elledningen mellem samleboks (B) og forskifter
• Elledningen mellem samleboks (B) og bagskifter

Krankbokshus

Elledning
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2. Tilslut elledningerne til E-TUBE tilslutningen på samleboks (B).
Sørg for at skubbe den godt ind, til du mærker et klik.
E-TUBE tilslutning ×4

Elledning

3. Træk elledningerne til sadelrør og kædestræber ind i stellet.
Hvis det er et batteri af udvendig type
Elkabel til forskifteren

Sadelrør

Elkabel til bagskifteren

Kædestræber
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Hvis det er et batteri af indbygget type
Sadelrør
Elledning til batteri
Elkabel til forskifteren
Elkabel til bagskifteren

Kædestræber

4. Træk samleboks (B) ind mod skrårøret.
Hvis det er et batteri af udvendig type
(1) Træk elledningen ind mod skrårøret.
(2) Placer samleboks (B) inde i skrårøret og arranger ledningerne, så kun elledningerne i
sadelrør og kædestræber er synlige inde i krankbokshuset.
(1)

(2)
Elkabel til samleboks (A)

Skrårør

Elledning til batteribeslag
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Hvis det er et batteri af indbygget type
(1) Træk elledningen ind mod skrårøret.
(2) Placer samleboks (B) inde i skrårøret og arranger ledningerne, så kun elledningerne i
sadelrør og kædestræber er synlige inde i krankbokshuset.
(1)

(2)

Skrårør

Elkabel til samleboks (A)

Kontrol af tilslutninger
Efter tilslutning af elledningerne til samtlige komponenter skal funktionen kontrolleres.

1. Kontroller tilslutningen af hver komponent.
(1) Læs brugervejledningen til det dobbeltkontrolgreb for at bruge gearkontakten og
tjek, at bagskifteren fungerer.
(2) Se brugervejledningen til samleboks (A) for at kontrollere af LED-lamper osv.
fungerer.
(3) Hvis der er tilsluttet en trådløs enhed, se da "TILSLUTNING AF OG KOMMUNIKATION
MED ENHEDER" for at kontrollere, om du kan tilslutte til tablet-versionen af E-TUBE
PROJECT.
Hvis der er et problem med tilslutning af en komponent
Gå tilbage til proceduren for montering af hver komponent, og kontroller tilslutningen af
elledningerne.
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2. Når du kontrollerer, om tilslutningerne er korrekte, skal du fjerne
batteriet midlertidigt.
Se "Montering af batteri".
OBS
••Sørg for at fjerne batteriet, når du udfører procedurer nær forskifteren, som
montering eller fjernelse af klinge og forskifter, eller montering af kæde og
justering af dens længde. Hvis forskifteren går i gang, mens der foretages en
procedure, på grund af en forkert handling e.l., kan dine fingre komme i
klemme i forskifteren og blive skadede.

Fastgørelse af forskifter
Forberedelser

1. Monter krankboks og klinge på stellet.
• Se forhandlermanualen til krankboks og klinge.
• Hvis forskifteren rører ved klingen, skal midlertidigt fjernes eller monteringsbolten skal
løsnes, så forskifteren kan flyttes til siden med sadelpinden.
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BEMÆRK
••Sørg for, at elledningen, som er fremme i krankbokshuset, går hen over
oversiden af det indvendige dæksel af krankboksen.
Eksempel på montering til krankboks med gevind
Elledning

Indvendigt dæksel

••Med et stel, hvor der ikke er tilstrækkelig plads mellem indersiden af
krankbokshuset og det indvendige dæksel til føring af elkablerne, skal der
anvendes et indvendigt dæksel som ekstraudstyr.
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Fastgørelse af forskifter
Inden arbejdet startes, skal du tjekke, at procedurerne i "Midlertidig montering af dobbelt
kontrolgreb" er færdiggjort.

1. Justering af monteringshøjde.
Juster, så der er en afstand på 1-3 mm mellem kædeførerens yderplade og spidsen af
tænderne på den største klinge.

1-3 mm

Kædeførerens yderplade

Største klinge

96

MONTERING/FJERNELSE
Fastgørelse af forskifter

2. Juster monteringsvinklen og fastgør forskifteren.
(1) Foretag en justering så den flade overflade på kædeførerens yderplade er placeret
direkte over den største klinge, og så bagkanten af kædeføreren er 0,5 til 1 mm
længere inde end forkanten.
(2) Fastgør forskifteren med en monteringsbolt eller spændebåndsbolt.
Med monteringsstuds (direkte montering)

Uden monteringsstuds (brug båndadapter)

(2) Monteringsbolt

5-7 Nm

(2) Spændebåndsbolt

5-7 Nm

Største klinge

Største klinge

Kædefører

Kædefører
(1) 0,5-1 mm

(1) 0,5-1 mm

BEMÆRK
••På kulfiberstel kan det anbefalede tilspændingsmoment være for stramt og
beskadige stellet, eller tilspændingsmomentet på stellet kan være for løst og
utilstrækkeligt. For at få information om passende momentværdi skal du
kontakte producenten af den samlede cykel.
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3. Juster kædeføreren igen.
Drej på støttebolten, så det flade stykke på kædeførerens yderplade er parallelt med
overfladen på den største klinge. Sørg for, at støttebolten rører ved stelbeskytteren.
Støttebolt

Med monteringsstuds
(direkte montering)

Uden monteringsstuds
(brug båndadapter)

TEKNISKE TIP
••Kontroller justeringsposition ved at trykke en unbrakonøgle eller et andet
værktøj mod den flade del af den største klinge.
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Montering af bremseskive
Se forhandlermanualen til hjulene for at montere/fjerne bremseskiven.

Montering af bremsekaliber
Se forhandlermanualen til bremsekalibren for at montere/fjerne kæden.

Montering af bremseslange
Oversigt over nemt slangekoblingssystem
Dobbeltkontrolgreb
Forbindelsesbolt

Slangehætte
Grebstop
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Kontrol af længden på slangen

1. Før bremseslangen ind, så den er i den endelige monteringsposition.

BEMÆRK
••Dette billede er kun tænkt som en generel vejledning. For detaljer om føring af
bremseslanger skal du kontakte producenten af cyklen, eller se
brugervejledningen til cyklen.
••Fjern ikke slangehætterne fra enden af bremseslangerne.
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2. Kontroller den omtrentlige længden på bremseslangen.
Fastgør grebet i den position, som bruges under kørsel.
Tjek den passende længde for bremseslangen ved at rette markeringen, lavet på forhånd
på bremseslangen, ind efter kanten grebets forbindelsesbolt.
* Hvis slangen har en passende længde, fortsæt så til "Tilslutning af slange".
* Hvis slangen skal afkortes, fortsæt da til "Afklipning af slange".
* Hvis slangen ikke er lang nok, skal den udskiftes med en, som har en passende
længde.
[Passende længde]
Markering

Tætningsprop
Forbindelsesbolt

Afklip slangen
Vær omhyggelig, når slangen afklippes, da der kan lække olie ud, når den klippes.

1. Bestem en omtrentlig længde og sæt en kontrolmarkering på
bremseslangen.

Sæt kontrolmarkeringen, så den er rettet ind efter kanten af forbindelsesbolten.
Kontrolmarkering
Forbindelsesbolt
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2. Sæt en klippemarkering.
Sæt klippemarkeringen 21 mm fra kontrolmarkeringen mod enden af slangen.
21 mm

Klippemarkering

Kontrolmarkering

3. Forbered SHIMANO originalværktøjet TL-BH62.
Adskil værktøjet som vist på billedet.
[1]

[2]

[3]

[4]
Hoveddel
Slangeklipper

Presseklods
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BEMÆRK
••Sørg for også at se brugervejledningen til SHIMANO originalværktøj TL-BH62.
••Fjern ikke grebet, der er indikeret på billedet før SHIMANO originalværktøj
TL-BH62 er adskilt.

4. Læg bremseslangen i SHIMANO originalværktøj TL-BH62.
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BEMÆRK
••Når bremseslangen ilægges, så sørg for at klippemærket er parallelt med rillen i
værktøjet.

Klippemarkering

Rille

5. Kontroller klippestedet og fastgør bremseslangen på plads.
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6. Kontroller, at slangen er fastgjort og monter derpå slangeklipperen.

Slangeklipper

7. Tryk på slangeklipperen som vist på billedet for at klippe
bremseslangen over.

8. Fjern slangeklipperen og kontroller, at klippet er lige.

90°

90°
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9. Monter tilslutningsindsatsen i trykblokken og isæt derpå trykblokken i
SHIMANO originalværktøj TL-BH62.

Sørg for, at spidsen af tilslutningsindsatsen er korrekt placeret indvendigt i åbningen på
bremseslangen.
[1]

[2]

Presseklods

Tilslutningsindsats

BEMÆRK
••Ved tilslutning med et nemt slangekoblingssystem skal der bruges en særlig
tilslutningsindsats (Y8JA98020/farve: sølv). Hvis der anvendes en anden
tilslutningsindsats end den angivne, kan det medføre en løs samling, hvilket kan
forårsage olielækage eller andre problemer.
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10. Pres grebet på SHIMANO originalværktøjet TL-BH62 ned for at montere
tilslutningsindsatsen i bremseslangen.

Kontroller, at tilslutningsindsatsen er monteret korrekt.

11. Fjern bremseslangen fra SHIMANO originalværktøj TL-BH62.

Forbindelse af slangen

1. Fjern slangehætten.
Hvis bremseslangen er klippet, er det ikke nødvendigt at fjerne slangehætten.
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2. Fastgør grebet med slangeforbindelsen opad ved at ændre vinklen på
styret osv.

BEMÆRK
••Ved fastgørelse til styret justeres vinklen på konsollen ved at vippe konsollen på
styret, så du kan dreje skruenøglen. Når du gør det, pas da på ikke at beskadige
styret osv.

Styr
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3. Fjern tætningsproppen.
Afdæk tætningsproppen med en brugt klud mens denne procedure udføres, da olie
ophobet på tætningsproppen kan lække.
Tætningsprop

4. Isæt bremseslangen i tilslutningen til bremseslangen.
Den leveres med en indbygget forskruning. Isæt slangen så den ikke hænger fast på
forskruningen.
Sæt slangen ind, indtil kontrolmarkeringerne på overfladen af slangen er dækket.
Afdæk med en brugt klud mens denne procedure udføres, da noget af den interne olie
kan lække.
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5. Spænd forbindelsesbolten med en flange.
Spænd bolten, mens bremseslangen indad.

Forbindelsesbolt med flange

5-6 Nm
BEMÆRK
••Sørg for at slangen ind og spænde forbindelsesbolten.
Ellers kan der lække olie, eller bremsekraften kan blive forringet.

6. Tør eventuel olie af.
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7. Fjern grebstoppet.
Træk grebstoppet ud med korte bevægelser frem og tilbage. Pas på ikke at trække i
grebet.

Grebstop

BEMÆRK
••Efter grebstoppet er fjernet, skal det kontrolleres at afstandsstykket til
bremseklodsen er monteret på kalibersiden og at kaliberen er monteret på
cyklen med bremseskiven mellem begge sider af kaliberen, inden grebet trykkes
ned. Efter montering skal det kontrolleres, at grebstoppet er fjernet.

8. Kontroller at grebet er blevet stift.
Hvis det ikke er blevet stift, se da proceduren under "Påfyldning af mineralolie og
udluftning" for at foretage udluftning.
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Fastgørelse af dobbeltkontrolgreb
Når tilslutningen af bremseslangen er færdig, skal det dobbeltkontrolgreb fastgøres i en
passende position.

1. Fastgør det dobbeltkontrolgreb til styret.
Spændebåndsbolt

6-8 Nm

2. Monteringen er færdig, efter kabelføringen osv. er færdig.
Få flere oplysninger om færdiggørelse af kabelføring under "Færdiggørelse af udvendig
kabelføring" eller "Færdiggørelse af indvendig kabelføring".
Og metoden for omvikling af styrbånd findes sidst i afsnittet "Integreret type i styrende".

112

SÅDAN BRUGES DEN
Kontrol af gearposition

SÅDAN BRUGES DEN
Kontrol af gearposition
[Gear position control] i dette system er som standard indstillet til [Set]. Derfor, hvis du prøver
at skifte til gearpositioner, som vil mindske kædespændingen, kan gearkontakt skifte forskelligt
i forhold til basale funktioner.
Billedet nedenfor viser gearpositionerne, som ville mindske kædespændingen, og de
gearskiftefunktioner, som udføres, når du skifter til de pågældende gear.

Bemærk ved gearskift med forskifteren
Når du skifter til den mindste klinge, kontrolleres gearskiftet som følger.
Kontrol af gearposition (under gearskift foran)
Status for gearskift bagtil
Fra det mindste til det andet gearhjul
Andet end det nævnte ovenfor

Når der skiftes foran til den mindste klinge
• Forskifteren skifter ikke.
• Derimod skifter bagskifteren ned 2 gear ned.
Forgearskifteren skifter til den mindste klinge
(normal funktion)

Tiltænkt handling foran

Baggearskiftebetjening

113

SÅDAN BRUGES DEN
Kontrol af gearposition

TEKNISKE TIP
••[Gear position control] kan deaktiveres i E-TUBE PROJECT. Men det er måske ikke
muligt at deaktivere funktionen, afhængig af kombinationen mellem produkt
og kombination af tænder.
••Hvis du bruger for- og bagskifterkombinationer ud over de anbefalede, kan
antallet af gear påvirket af kontrol af gearposition blive større. I dette tilfælde
bliver antallet af gear, der kan skiftes mellem, mindre.

Ting at huske ved baggearskift
Ved baggearskift til det mindste gearhjul foretages følgende gearskift-kontrol.
Kontrol af gearposition (under baggearskift)
Status for gearskift fortil
Mindste klinge

Når der skiftes med bagskifter til det
mindste gearhjul
Skift ikke til det mindste gearhjul og det 2.
gearhjul

Position foran

Gearområde hvor gearskift
ikke er mulig
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JUSTERING
Montering af kæde
Se forhandlermanualen til kæden for montering/fjernelse af kæden.

Kontrol af kædens længde
1. Sæt kæden på det største gearhjul og den største klinge.
Største gearhjul

Kæde

Største klinge

2. Kontroller længden på kæden.
Læg 4 til 6 led til for at få den endelige længde af kæden, som vist på billedet.
Hvis de indre led og ydre led passer, når kæden monteres
Læg 4 til 6 led til for at få den endelige længde.
Hvis den endelige længde har fået 4 led tilføjet, og du er bekymret for drivmekanismen
efter montering af kæden på det største gearhjul og største klinge, skal den endelige
længde være med yderligere 2 led tilføjet.
Indre led Ydre led

+4 led eller +6 led

Hvis de indre led passer sammen, og de ydre led passer sammen
Tilføj 5 led for at få den endelige længde.

+5 led
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BEMÆRK
••Bagskifterens pladesamling har en stift eller en stopplade, der forhindrer kæden
i at hoppe af. Når kæden trækkes gennem bagskifteren, skal den gennem
hoveddelen på bagskifteren på den side hvor beskyttelsespladen mod
kædeafhopning sidder, som vist på billedet.
••Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæden eller bagskifteren
blive beskadiget.
RD-RX815
Beskyttelsesplade mod kædeafhopning

Beskyttelsesplade mod kædeafhopning

RD-RX817
Beskyttelsesplade mod kædeafhopning

Beskyttelsesplade mod kædeafhopning
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Juster af bagskifter
Justering af endejusteringsskrue

1. Montér batteriet.
Se "Montering af batteri".

2. Sæt kæden på den mindste klinge og det største gearhjul.
Drej pedalarmen bagud.
Mindste klinge

Største gearhjul
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3. Juster endejusteringsskruen.
Bring kædeførerhjulet tæt på en position, hvor kæden ikke er i uorden.
Endejusteringsskrue

B
Største gearhjul

*

A
Mindste gearhjul

A
A

* Endejusteringsskrue

B

B

4. Tjek, at kæden ikke er i uorden, heller ikke på det mindste gearhjul.
Hvis kæden er løs, så juster endejusteringsskruen for at gøre kæden mere stram.
Hvis stel og bagskifter rører ved hinanden, så juster endejusteringsskruen, indtil de ikke
rører ved hinanden.
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Gearskiftejustering i justeringstilstand

1. Skift bagskifteren til 5. gearposition fra største gearhjul.

Største gearhjul

Kædeførerhjul

2. Sæt gearskiftesystemet til justeringstilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og hold den inde, indtil LED-lampen forbundet til
knappen lyser rødt.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen

BEMÆRK
••Knappens funktion kan være forskellig, afhængig af det tilsluttede batteri. Se
brugervejledningen til samleboks (A) for at få flere oplysninger.
••Hvis du fortsat trykker på knappen, efter LED-lampen forbundet til knappen
lyser rødt, går nulstilling af bagskifterbeskyttelse i gang. Se brugervejledningen
til bagskifteren (DI2) for at få flere oplysninger. Hvis ved et uheld kommer til at
starte nulstilling af bagskifterbeskyttelsen, kan du trykke på knappen igen for at
skifte tilbage til normal tilstand og starte forfra.
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3. Tryk gearkontakt [X], mens pedalarmen drejes rundt og flyt
kædeførerhjulet mod det største gearhjul.

Flyt det til positionen, hvor kæden har kontakt med 4. gear, og der høres en svag støj.

Gearkontakt [X]

TEKNISKE TIP
••Det kan flyttes 16 trin indad og 16 trin udad fra udgangspositionen og har i alt
33 positioner.
••I justeringstilstand vil kædeførerhjulet først bevæge sig lidt og derefter gå
tilbage i en stor bevægelse, så justeringsretningen kan kontrolleres. Når du
kontrollerer placeringen af kædeførerhjul og gear, skal det gøres, når
forskifteren er stoppet.

4. Tryk gearkontakt [Y] fem gange, mens pedalarmen drejes rundt og flyt
kædeførerhjulet fem trin mod det mindste gearhjul.
Denne position vil fungere som mål for justeringen.

Gearkontakt [Y]
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5. Sæt gearskiftesystemet tilbage til normal tilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og tjek, at LED-lampen forbundet til knappen er
slukket.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen

6. Skift mellem hvert geartrin, og kontroller, at det ikke støjer i nogen af
gearhjulets positioner.

Hvis det er nødvendigt med en finjustering, så skift tilbage til justeringstilstand, og juster
bagskifteren.

Justering af stopbolt
BEMÆRK
Mulige konsekvenser hvis justeringsbolten overspændes
••Gearene skifter ikke til det mindste gearhjul og det største gearhjul. Selv hvis gearene
skiftes, vil gearet måske skifte 1 gear tilbage efter ca. 5 sekunder.
••Støj ophører ikke.
••Batteriniveauet falder hurtigt, fordi der er placeret vægt på motoren.
••Motoren kan blive beskadiget på grund af overlæsning (kan ikke repareres).
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1. Justering af stopbolt til laveste gear.
(1) Skift bagskifteren til det største gearhjul.
(2) Spænd derefter stopbolten til laveste gear, indtil den lige rører stop til laveste gear.

Stop til laveste gear

Bolt til stop til laveste gear

2. Justering af stopbolt til højeste gear.
(1) Skift bagskifteren til det mindste gearhjul.
(2) Spænd derefter stopbolten til øverste gear, indtil den lige rører stop til øverste gear.
(3) Drej stopbolten til øverste gear en omgang mod uret fra position (2) så der stadig er
plads til overvandring.

Stop til højeste gear
Bolt til stop til højeste gear
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TEKNISKE TIP
Overvandring
••Når bagskifteren flyttes fra det største tandhjul til det mindste, flytter
bagskifteren forbi den øverste position mod den udvendige side af
overvandringstolerancen og derefter tilbage igen.

Justering af forskifter
Kontrol af boltenes placering
Justeringsbolt til højeste gear og støttebolt er placeret tæt på hinanden. Sørg for at justere den
rigtige bolt.

Støttebolt
Justeringsbolt til højeste
gear
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Justering af den højeste side

1. Sæt kæden på den største klinge og det mindste gearhjul.
Drej pedalarmen bagud.
Største klinge

Mindste gearhjul

2. Juster afstanden mellem kæden og kædeførerens yderplade.
Juster afstanden til 0,5-1 mm.

Justeringsbolt til
højeste gear

A

B

Kæde

Kædeførerens
yderplade
0,5-1 mm

B
Justeringsbolt til højeste gear
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Justering af den laveste position i justeringstilstand

1. Sæt kæden på den mindste klinge og det største gearhjul.
Drej pedalarmen bagud.
Mindste klinge

Største gearhjul

2. Sæt gearskiftesystemet til justeringstilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og hold den inde, indtil LED-lampen forbundet til
knappen lyser rødt.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen

BEMÆRK
••Knappens funktion kan være forskellig, afhængig af det tilsluttede batteri. Se
brugervejledningen til samleboks (A) for at få flere oplysninger.
••Hvis du fortsat trykker på knappen, efter LED-lampen forbundet til knappen
lyser rødt, går nulstilling af bagskifterbeskyttelse i gang. Se brugervejledningen
til bagskifteren (DI2) for at få flere oplysninger. Hvis ved et uheld kommer til at
starte nulstilling af bagskifterbeskyttelsen, kan du trykke på knappen igen for at
skifte tilbage til normal tilstand og starte forfra.
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3. Juster afstanden mellem kæden og kædeførerens inderplade.
Juster afstanden til 0-0,5 mm.

Gearkontakt [Y]

Gearkontakt [X]

Kædeførerens inderplade
Kæde
Gearkontakt [X]

Gearkontakt [Y]

0-0,5 mm

TEKNISKE TIP
••Den kan flyttes 18 trin indad og 18 trin udad fra udgangspositionen og har i alt
37 positioner.
••I justeringstilstand vil kædeføreren først bevæge sig lidt og derefter gå tilbage i
en stor bevægelse, så justeringsretningen kan kontrolleres. Når du kontrollerer
placeringen af kædeføreren og kæden, skal det gøres, når forskifteren er
stoppet.

4. Sæt gearskiftesystemet tilbage til normal tilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og tjek, at LED-lampen forbundet til knappen er
slukket.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen
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5. Til sidst skal for- og bagskifteren skiftes til samtlige gear for at
kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med kædeføreren.

Hvis det er nødvendigt med en finjustering, så skift tilbage til justeringstilstand, og juster
forskifteren.

Justering af den højeste position i justeringstilstand

1. Sæt kæden på den største klinge og det største gearhjul.
Drej pedalarmen bagud.
Største klinge

Største gearhjul

2. Sæt gearskiftesystemet til justeringstilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og hold den inde, indtil LED-lampen forbundet til
knappen lyser rødt.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen
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BEMÆRK
••Knappens funktion kan være forskellig, afhængig af det tilsluttede batteri. Se
brugervejledningen til samleboks (A) for at få flere oplysninger.
••Hvis du fortsat trykker på knappen, efter LED-lampen forbundet til knappen
lyser rødt, går nulstilling af bagskifterbeskyttelse i gang. Se brugervejledningen
til bagskifteren (DI2) for at få flere oplysninger. Hvis ved et uheld kommer til at
starte nulstilling af bagskifterbeskyttelsen, kan du trykke på knappen igen for at
skifte tilbage til normal tilstand og starte forfra.

3. Juster afstanden mellem kæden og kædeførerens inderplade.
Juster afstanden til 0-0,5 mm.

Gearkontakt [Y]

Gearkontakt [X]

Gearkontakt [Y]

Gearkontakt [X]

0-0,5 mm

TEKNISKE TIP
••Det kan flyttes 12 trin indad og 12 trin udad fra udgangspositionen og har i alt
25 positioner.
••I justeringstilstand vil kædeføreren først bevæge sig lidt og derefter gå tilbage i
en stor bevægelse, så justeringsretningen kan kontrolleres. Når du kontrollerer
placeringen af kædeføreren og kæden, skal det gøres, når forskifteren er
stoppet.
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4. Sæt gearskiftesystemet tilbage til normal tilstand.
Tryk på knappen på samleboks (A) og tjek, at LED-lampen forbundet til knappen er
slukket.
Til udvendig type

Ved type til montering i styrende eller type
til montering i stel

LED forbundet til knappen

Knap

Knap

LED forbundet til knappen

5. Til sidst skal for- og bagskifteren skiftes til samtlige gear for at
kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med kædeføreren.

Hvis det er nødvendigt med en finjustering, så skift tilbage til justeringstilstand, og juster
forskifteren.
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Justering af dobbeltkontrolgreb
Justering af vandring
Juster grebets vandring.

1. Juster placering af bremse-/skiftegrebenhed.
(1) Træk konsoldækslet af fra forenden.
(2) Justér placeringen af bremse-/skiftegrebenheden med skruen til vandringsjustering.
(1) Konsoldæksel

A

B

(2) Skrue til vandringsjustering

B

Bremse-/skiftegrebsenhed

BEMÆRK
••Kontrollér, at bremsen fungerer korrekt efter justeringen.
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Justering af frivandring
Juster grebets vandring (afstand), før bremseklodser og bremseskive rører hinanden.
TEKNISKE TIP
••Foretag justering af frivandring, hvis grebets udgangsposition ændrer sig, når der
foretages justering af frivandring.

1. Juster frivandring.
(1) Træk konsoldækslet af fra forenden.
(2) Juster grebets afstand med justeringsskruen til frivandring.
(1) Konsoldæksel

(2) Justeringsskrue til frivandring

B

A

Grebets udgangsposition

Grebposition hvor bremseklods
rører ved bremseskiven

A

B
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BEMÆRK
••Stop med at løsne skruen til justeringsskruen til fri vandring, når frivandringen
ikke længere øges. Hvis den løsnes for meget, kan justeringsskruen til
frivandring falde ud.
••Undgå at overspænde justeringsskruen til frivandring. Gøres det, kan
justeringsskruen til frivandring tage skade.
••Du må ikke fjerne skiven fra justeringsskruen til frivandring.
••Anbring justeringsskruen til frivandring, så den ikke kommer i karambolage med
konsoldækslet.
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Opladning af batteri
Udvendig type
Fjern det udvendige batteri (SM-BTR1), fra cyklen og oplad det.
Det kan oplades på cirka 1,5 time. Opladningstiden varierer afhængig af batteriniveauet.

BEMÆRK
••Sørg for at oplade det udvendige batteri (SM-BTR1) med den angivne batterioplader
(SM-BCR1).
••Hvis terminalerne på batteriet og batteriopladeren er modificerede eller beskadigede,
vil der opstå problemer med dette. De skal håndteres med stor forsigtighed.
Terminaler

Terminaler

Batterioplader (SM-BCR1)

Batteri (SM-BTR1)

••Se brugervejledningen til batteri og batterioplader, og vær opmærksom på
driftstemperatur og opbevaringstemperatur, når de håndteres.

1. Tilslut elledningen til batteriopladeren.
Sæt stikket godt ind og så langt som muligt.
Batterioplader
(SM-BCR1)

Elledning (ekstraudstyr)

2. Sæt stikket på batteriopladerens elledning ind i en stikkontakt.
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3. Sæt batteriet i batteriopladeren.
Sæt stikket godt ind og så langt som muligt.
Opladning starter, og opladelampen lyser. Når opladningsindikatoren slukkes, er
opladningen færdig.

Opladelampe
Til: Opladning
Fra: Opladning færdig

BEMÆRK
••Hvis fejllampen lyser, tag da batteriet ud af batteriopladeren, og tag elledningen
ud af stikkontakten. Gentag opladningsproceduren fra Trin 1. Hvis det stadig
ikke er muligt, kan omgivelsestemperaturen være for lav eller for høj, eller der
kan være problemer med batteriet.

Fejllampe
Blinker: Opladningsfejl

••Når opladningen er færdig, skal du sørge for at tage elledningen ud af
stikkontakten.

Indbygget type
Batterier af indbygget type (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A) kan oplades, mens de er monteret
på cyklen. Opladningstiden er følgende. Opladningstiden varierer afhængig af batteriniveauet.
Når der oplades ved tilslutning til en pc

Cirka 3 timer

Når der oplades med en strømadapter med en
USB-port

Cirka 1,5 timer*1

*1 Opladning med strømadapter kan tage lige så lang tid (cirka 3 timer) som opladning via pc afhængig af
strømadapterens specifikationer.
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BEMÆRK
••Brug altid den tilhørende batterioplader (SM-BCR2) ved opladning fa batteriet af
indbygget type (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A).
••Tør al snavs eller vand af samleboks (A) eller ladetilslutning på
systeminformationsdisplayet før opladning. Gøre det ikke, kan der ske skade.
••Se brugervejledningen til batteri og batterioplader, og vær opmærksom på
driftstemperatur og opbevaringstemperatur, når de håndteres.
••Undlad at tilslutte to eller flere SM-BCR2-enheder samtidigt.
••Ved opladning med tilslutning til en pc kan E-TUBE PROJECT ikke bruges under
opladningen.

1. Forberedelse af batterioplader.
(1) Tilslut USB-mikrostikket på USB-kablet til batteriopladeren.
* Sæt stikket godt ind og så langt som muligt.
(2) Tilslut USB-stikket på USB-kablet til en pc eller en strømadapter via en USB-port.
* Når der bruges en strømadapter med en USB-port, skal strømadapteren sættes til en
stikkontakt.

Batterioplader
(SM-BCR2)

(1) USB-mikrostik

(2) USB-stik

USB-ledning (følger med
batterioplader)

Til en strømadapter med pc eller USB
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2. Sæt stikket til tilslutning af produkt på batteriopladeren til produktets
ladetilslutning.

Placeringen af ladetilslutningen varierer afhængig af produktet. Sæt stikket godt ind og
så langt som muligt.
Opladning starter, og opladelampen lyser. Når opladningsindikatoren slukkes, er
opladningen færdig.

Stik til tilslutning af
produkt

Ladetilslutning

Opladelampe
Til: Opladning
Fra: Opladning færdig
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BEMÆRK
••Hvis fejllampen blinker, er omgivelsestemperaturen under opladningen muligvis
uden for grænserne for driftstemperatur. Hvis omgivelsestemperaturen er inden
for den angivne grænse, er der et problem med batteriet eller det tilsluttede
produkt.

Fejllampe
Blinker:
Opladningsfejl

••Hvis opladelampen blinker, kan følgende forhold have forårsaget problem ved
opladningen. Hvis følgende forhold ikke er til stede, er der et problem med
batteriet eller det tilsluttede produkt.
––Kapaciteten for din nuværende strømadapter med USB-port er under 1,0 A DC
(jævnstrøm)
––Der er tilsluttet en USB-hub til SM-BCR2.

Opladelampe
Blinker:
Opladningsfejl

••Hvis opladelampen ikke begynder at lyse, eller hvis den slukker hurtigt, er
batteriet muligvis fuldt opladet. Kontroller batteriniveauet. Hvis batteriet er
næsten eller helt fladt, skal du kontakte din distributør.
••Når opladningen er færdig, tag da USB-ledningen ud af strømadapteren eller
pc'en.
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TILSLUTNING AF OG
KOMMUNIKATION MED ENHEDER
E-TUBE PROJECT
Tilslutning af cyklen til en enhed gør, at du kan opdatere indstillinger, firmware og andet.
E-TUBE PROJECT er påkrævet for konfigurere indstillinger og opdatere firmware.
Download E-TUBE PROJECT fra vores supportwebsted (http://e-tubeproject.shimano.com).
Se supportwebstedet for information om installation af E-TUBE PROJECT.
TEKNISKE TIP
••SM-PCE1/SM-PCE02/SM-BCR1 er nødvendig for at tilslutte en cykel (hele cyklen eller en
komponent) til en pc.
••Hvis der ikke er nogle ledige E-TUBE tilslutninger på cyklen, er det nødvendigt med
SM-JC40/JC41.
••Firmwaren kan ændres uden forudgående varsel.

Systemkrav
PC-forbindelsesenhed

E-TUBE PROJECT

Version 3.0.0 eller

SM-BMR2/SM-BTR2
BT-DN110/
BT-DN110-A/
BM-DN100

Firmware

SM-PCE1/SM-PCE02/

Version 3.4.2 eller

SM-BCR2

senere

senere
Version 4.0.0 eller
senere

BEMÆRK
••Hvis versionerne af E-TUBE PROJECT-softwaren og firmwaren i alle komponenter ikke
er opdateret, kan der opstå problemer ved brug af cyklen. Kontroller versionerne, og
opdater til de nyeste.
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Om trådløse funktioner
Cykelcomputere, der kan anvendes
Det er nødvendigt med en cykelcomputer kompatibel med D-FLY for at kunne skabe forbindelse
mellem den trådløse enhed og cykelcomputeren. Typerne af information, som vises på
cykelcomputeren, afhænger af produktet. Se brugervejledningen til cykelcomputeren for at få
yderligere oplysninger.

Funktioner
Du kan tjekke de nyeste funktioner ved at bruge E-TUBE PROJECT til opdatering af softwaren.

``ANT-tilslutning
Den trådløse enhed sender følgende 3 typer af oplysninger til kompatible cykelcomputere eller
modtagere via ANT-tilslutning.
• Information om gearposition (for, bag)
• Information om DI2-batteriniveau
• Information om justeringstilstand
Typerne af information, som vises på den modtagende side, varierer afhængig af produktet. Se
brugervejledningen til din cykelcomputer eller modtager for at få flere informationer.

``Bluetooth® LE tilslutning
E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets kan anvendes ved at oprette Bluetooth LE tilslutning til
en smartphone/tablet.

Emner som kan konfigureres med E-TUBE
PROJECT
Skærmindstillinger

Indstiller klokkeslæt, indtil skærmen slukker,

Skærmur

når den ikke betjenes.
Ændring af funktionsindstillinger for

Indstilling af skiftefunktion

gearkontakt.
Ændring af indstillinger for skiftetilstand

Indstilling af skiftetilstand

Indstilling af
multigearskift

(synkroniseret gearskift).

Multigearskift TIL/FRA

Vælg, om multigearskift skal bruges eller ej.

Gearskifteinterval

Indstiller gearskifteinterval til multigearskift.

Grænse for gearantal
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Indstiller grænsen for det antal gear, som kan
skiftes, når gearkontakten holdes inde.
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Indstilling af skiftetilstand (synkroniseret gearskift)

Indstilling af skiftetilstand (synkroniseret
gearskift)
[Shift mode setting] kan registreres i E-TUBE PROJECT for at beholde de ideelle gearpositioner
for og bag synkroniseret med gearskift på forskifter og bagskifter.
• Der kan registreres op til to skiftetilstande i E-TUBE PROJECT. Se vejledningen til E-TUBE
PROJECT for at få information om, hvordan dette konfigureres.
• Brug samleboks (A)-knappen for at skifte til den skiftetilstand, som er registreret i E-TUBE
PROJECT. Se brugervejledningen til samleboks (A) for at få flere oplysninger.

Halvsynkroniseret gearskift
Bagskifteren skifter automatisk gear synkroniseret med forskifterens gearskift. Bagskifteren kan
indstilles til automatisk at skifte fra 0 til 4 gear. (2 gearpositioner er standard.)
TEKNISKE TIP
••Indstillingen for antal af gear, som skiftes, varierer afhængig af kombinationen af
antal tænder på klinge og gearhjul.

``Når der skiftes fra den største klinge til den mindste
klinge
Bagskifteren springer fra 0. til 4. gear udad. (2 gearpositioner er standard.)
Betjening af forskifter

Bevægelse bagtil samtidig
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``Når der skiftes fra den mindste klinge til den største
klinge
Bagskifteren springer fra 0. til 4. gear indad. (2 gearpositioner er standard.)
Betjening af forskifter

Bevægelse bagtil samtidig
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Synkroniseret gearskift
Forskifteren skifter automatisk gear synkroniseret med bagskifterens gearskift. Antallet af
skiftede gear ved synkroniseret gearskift er standardkonfigurerede som vist på billedet
nedenfor.
Mindste klinge (inderste)

Gearposition (kassette)
Største gearhjul (laveste)

Største klinge (yderste)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mindste gearhjul (højeste)

: Opskift

: Nedskift

11

: Kombination med ubrugte gear

Billedet ovenfor viser funktionerne efter baggearskift.
• Opskift: Når kæden er på mindste klinge foran, og der er skiftet op til 7. gear bagtil,
foretages følgende.
––Forskifter skifter automatisk til den største klinge.
––Bagskifteren skifter automatisk til 5. gear.
• Nedskift: Når kæden er på største klinge foran, og der er skiftet ned til 2. gear bagtil,
foretages følgende.
––Forskifter skifter automatisk til den mindste klinge.
––Bagskifteren skifter automatisk til 4. gear.
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VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af bremseklodser
Se forhandlermanual til bremsekaliber og udskift bremseklodser i følgende situationer.
• Når der ophobes olie på bremseklodserne
• Når bremseklodserne er slidt ned til en tykkelse på 0,5 mm
• Når trykfjederen til bremseklodserne rører ved bremseskiven

Skift af original SHIMANO mineralolie
Det anbefales at udskifte din olie, når olien i beholderen bliver tydeligt misfarvet.

Udtømning af mineralolie
Følg reglerne for bortskaffelse af olie i dit lokalområde.

BEMÆRK
••Når der ændres vinkel på grebet, skal du passe på ikke at trække for meget i
bremseslange og elledning. Hvis du gør det, kan det medføre skader eller frakobling.
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1. Placer cyklen som vist på billedet.
Monter et afstandsstykke til bremseklodser på kalibren, og sørg for at cyklen står sikkert i
en arbejdstander e.l.
Bremseslange

Bremsekaliber

Bremsekaliber
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2. Vend konsoldækslet om fra bagsiden.
Vend det, indtil udluftningsskruen er frilagt.
Udluftningsskrue

Konsoldæksel

3. Sæt grebet i en position, hvor den øverste overflade af
udluftningsskruen er parallel med jorden.
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4. Fjern udluftningsskruen og o-ringen.
Udluftningsskrue

O-ring

BEMÆRK
••Pas på, du ikke mister udluftningsskruen eller O-ringen.
••Pas på ikke at gøre O-ringen beskidt eller beskadige den.
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5. Monter en pose og slange på udluftningsventilen.
(1) Placer en 7 mm topnøgle i positionen vist på billedet.
(2) Tilslut posen og den fastgjorte slange på udluftningsventilen.

Udluftningsventil

6. Løsn udluftningsventilen.
Olien udtømmes. Betjening af bremsegrebet mens olien udtømmes vil få olien til at løbe
lettere.

Udluftningsventil

147

VEDLIGEHOLDELSE
Skift af original SHIMANO mineralolie

Påfyldning af mineralolie og udluftning
Brug udelukkende original SHIMANO mineralsk olie.

BEMÆRK
••Ved udluftning af kalibren skal du bruge en SM-DISC (olietragt og olieprop).
••Når der ændres vinkel på grebet, skal du passe på ikke at trække for meget i
bremseslange og elledning. Hvis du gør det, kan det medføre skader eller frakobling.

1. Placer cyklen som vist på billedet.
Monter et afstandsstykke til bremseklodser på kalibren, og sørg for at cyklen står sikkert i
en arbejdstander e.l.
Bremseslange

Bremsekaliber

Bremsekaliber
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2. Vend konsoldækslet om fra bagsiden.
Vend det, indtil udluftningsskruen er frilagt.
Udluftningsskrue

Konsoldæksel

3. Sæt grebet i en position, hvor den øverste overflade af
udluftningsskruen er parallel med jorden.
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Skift af original SHIMANO mineralolie

4. Fjern udluftningsskruen og O-ringen, og isæt olietragten.
Sæt adapteren på olietragten.
Olietragt

Adapter til tragt

BEMÆRK
••Pas på, du ikke mister udluftningsskruen eller O-ringen.
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5. Sæt grebet i en position, hvor konsollen er i en vinkel på 45°, som vist
på billedet.

Foretag justeringer ved at ændre vinklen på styret osv.

45°
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6. Sprøjt olie ind fra siden med bremsekalibren.
(1) Placer en 7 mm topnøgle i positionen vist på billedet.
(2) Fyld en sprøjte med olie og forbind slangen til udluftningsventilen.
* Fastgør slangen med en slangeholder, så den ikke kommer løs.
(3) Løsn udluftningsventilen med 1/8 omgang.
(4) Tryk på sprøjtens stempel for at tilføre olien.
(5) Olien starter med at komme ud af olietragten. Forsæt med at tilføre olie, indtil der
ikke kommer flere luftbobler ud af olien.

Udluftningsventil
Slangeholder
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BEMÆRK
••Fastgør bremsekaliberens hoveddel med en skruestik for at forhindre, at slangen
afkobles ved et uheld.
••Brug ikke grebet gentagne gange, mens der sprøjtes olie ind. Gøres det, vil det
tage længere tid at udlufte, da det vil medføre, at der sidder luftbobler inde i
bremsekalibren, selv hvis der ikke kan ses bobler i olietragten. Hvis der er trukket
i grebet, dræn da al olien ud og tilsæt ny olie igen.
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7. Når der ikke er flere luftbobler blandet med olien, sæt så grebet i en

position, hvor overfladen på konsollen, angivet på billedet, er parallelt
med jorden.
Foretag justeringer ved at ændre vinklen på styret osv.

8. Fyld olie på olietragten, indtil der ikke er flere luftbobler i olien, og luk
udluftningsventilen midlertidigt.

9. Fjern injektionssprøjten.
Hold spidsen af slangen til injektionssprøjten med en vaskeklud el. lign, så der ikke spildes
olie.
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10. Udluft systemet.
De fleste luftbobler, der er tilbage i bremsesystemet, kan udluftes ved at gøre følgende.
(1) Placer en 7 mm topnøgle i positionen vist på billedet.
(2) Tilslut posen og den fastgjorte slange på udluftningsventilen.
(3) Løsn udluftningsventilen.
(4) Efter et stykke tid løber olien og luftboblerne af sig selv fra udluftningsventilen ind i
slangen.
(5) Olieniveauet falder i olietragten. Bliv ved med at hælde olie på for at holde
olieniveauet, så det forhindrer luft i at slippe ind.
(1) (2) (3) (4)

(5)

Udluftningsventil

TEKNISKE TIP
••Det kan være en fordel at ryste bremseslangen let, banke let på konsollen til
grebet eller kalibrene med en skruetrækker eller at ændre på kalibrenes
placering.
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11. Når der ikke kommer flere luftbobler ud af udluftningsventilen,
strammes udluftningsventilen midlertidigt.

Udluftningsventil

12. Hold grebet inde, samtidigt med at du løsner og spænder
udluftningsventilen hurtigt efter hinanden.

Løsn og stram i ca. 0,5 sekund hver gang, for at få alle bobler ud inde fra kalibren.

Udluftningsventil
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13. Gentag trin 12 to eller tre gange, og spænd så udluftningsventilen.

Udluftningsventil

14. Sæt grebet i en position, hvor konsollen er i en vinkel på 45°, som vist
på billedet.

Foretag justeringer ved at ændre vinklen på styret osv.

45°
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15. Træk i grebet.
Gentag det langsomt, indtil der ikke kommer flere luftbobler.

16. Sæt grebet i en position, hvor overfladen af konsollen, vist på billedet,
er parallel med jorden.

Foretag justeringer ved at ændre vinklen på styret osv.
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17. Træk i grebet.
Luftbobler i systemet vil stige op, ud gennem porten og op i olietragten. Gentag det
langsomt, indtil der ikke kommer flere luftbobler.

18. Kontroller at grebet er blevet stift.

Løst

Lidt stift

Stift

BEMÆRK
••Hvis grebet ikke er stift at betjene, skal fremgangsmåden udføres igen fra trin
10.
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19. Sæt grebet i en position, hvor den øverste overflade af
udluftningsskruen er parallel med jorden.

Foretag justeringer ved at ændre vinklen på styret osv.
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20. Luk olietragten med olieproppen.
Sørg for, at siden med o-ringen på olieproppen vender nedad.
Olieprop

O-ring
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21. Fjern olietragten.
Fjern olietragten mens den stadig er lukket af olieproppen.
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22. Spænd med en udluftningsskrue, hvorpå der er fastgjort en O-ring.
Spænd med en udluftningsskrue, indtil olien flyder ud, for at sikre, at der ikke er nogen
luftbobler tilbage inde i beholderen.

Udluftningsskrue

Udluftningsskrue

0,5-0,7 Nm

O-ring

BEMÆRK
••Grebet må ikke betjenes. Hvis det betjenes, er der en høj risiko for at der
trænger luftbobler ind i cylinderen.
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23. Aftør olie, der er kommet ud.

Udskiftning af bremseslange
Efter udskiftning af bremseslangen, se "Skift af original SHIMANO mineralolieskift af original
SHIMANO mineralolie" for at udskifte mineralolien og udlufte systemet.

Tjek af længde og afklipning af slange

1. Før bremseslangen ind, så den er i den endelige monteringsposition.
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BEMÆRK
••Dette billede er kun tænkt som en generel vejledning. For detaljer om føring af
bremseslanger skal du kontakte producenten af cyklen, eller se
brugervejledningen til cyklen.

2. Find den passende længde for bremseslangen og lav en
kontrolmarkering på bremseslangen.

Find den pasende længde på bremseslangen som vist på følgende billede.
Sæt markeringer slangen både ved enden ved grebet og enden ved kalibren.
Ved greb

Ved kaliber

Kontrolmarkering
Forbindelsesbolt

Kontrolmarkering

3. Klip bremseslangen.
Se "Afklipning af slange" under "Montering af bremseslange".

Montering af bremseslange (ved greb)

1. Før forbindelsesbolten med flange og forskruning over bremseslangen.
Bremseslange

Forskruning
Forbindelsesbolt med flange
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2. Når du har kontrolleret, at forskruningen er placeret som vist på
billedet, smør da fedt på som vist på billedet.
Fedt

Bremseslange

2 mm

Kontrolmarkering
Forbindelsesbolt med flange

Forskruning
Tilslutningsindsats

3. Monter bremseslangen i grebet.
Fastgør grebet til styret eller i en skruestik, og sæt bremseslangen lige ind.
Sæt slangen ind, indtil de afsatte kontrolmarkeringer på overfladen af slangen er
dækket.
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4. Spænd forbindelsesbolten med flange, mens bremseslangen skubbes
ind.

Sørg for, at bremseslangen er lige, når den skubbes ind.
Forbindelsesbolt med flange

5-6 Nm

BEMÆRK
••Ved fastgørelse til styret justeres vinklen på konsollen ved at vippe konsollen på
styret, så du kan dreje skruenøglen. Her skal du passe på ikke beskadige styret
eller andre dele.

5. Fastgøre bremseslangen midlertidigt til styret med tape el. lign.
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Montering af bremseslange (ved kaliber)

1. Sæt forbindelsesbolt og forskruningen på bremseslangen.
Forbindelsesbolt
Forskruning

Bremseslange

2. Når du har kontrolleret, at forskruningen er placeret som vist på
billedet, smør da fedt på som vist på billedet.
Fedt

Bremseslange

2 mm

Forskruning
Forbindelsesbolt

Kontrolmarkering

Tilslutningsindsats

3. Monter bremseslangen i kalibren.
Sæt slangen ind, indtil de afsatte kontrolmarkeringer på overfladen af slangen er
dækket.
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BEMÆRK
••Lad ikke bremseslangen blive snoet når den monteres.
Sørg for, at kalibrene og grebene er placeret som vist på billedet.
Venstre greb

Højre greb

4. Spænd forbindelsesbolten, mens der skubbes på bremseslangen.
Forbindelsesbolt

5-7 Nm
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Justering når stemplerne ikke virker korrekt
Kalibermekanismen omfatter 2 stempler. Hvis stemplerne ikke fungerer korrekt, hvis de ikke
rager ensartet ud, eller hvis bremseklodserne forbliver i kontakt med bremseskiven, se da
forhandlermanualen til bremsekalibren for at justere stemplerne.

Udskiftning af konsoldæksel
1. Fjern bremseslange og elledning fra grebet.
BEMÆRK
••Pas på, at der ikke løber olie ud fra grebet eller den afmonterede bremseslange.

2. Fjern grebet fra styret.
3. Fjern konsoldækslet.
Konsoldæksel
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4. Monter et nyt konsoldæksel.
Sæt fremspringene på konsoldækslet ind i fordybningerne i konsolhuset ved montering
af konsoldæksel.
Fremspring
(inde i konsoldæksel)

Konsoldæksel

TEKNISKE TIP
••Indersiden af konsoldækslet har en markering, som angiver venstre side og højre
side.
••Det er nemmere at foretage monteringen, hvis der påføres sprit på indersiden af
konsoldækslet.
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5. Sæt grebet til dets udgangsposition.
(1) Monter grebet på styret.
(2) Monter elledning og bremseslange til grebet.

BEMÆRK
••Det er nødvendigt med en ny forskruning ved genmontering af bremseslange.
••Sørg for at foretage proceduren i "Påfyldning af mineralolie og udluftning".

Udskiftning af pulleyhjul
1. Udskift kædeførerhjul og kædestrammehjul.
Monter pulleyhjulet med siden med pilen ind mod cyklen. Tjek, at retningen af pilen vist
på billedet nedenfor passer med retningen på pilen på pulleyhjulet.
Pullleyhjulbolt

2,5-5 Nm
Retning for pil på
pulleyhjul

Kædeførerhjul

Pullleyhjulbolt

2,5-5 Nm
Kædestrammehjul

Retning for pil på pulleyhjul
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TEKNISKE TIP
••Pilen på pulleyhjulet angiver rotationsretningen, når cyklen kører fremad.
Kædestrammehjul

Kædeførerhjul

Smør fedt op kædestabilisatoren
Hvis friktionen ændres, eller det støjer, kan fedtet være blevet misfarvet, eller der kan mangle
fedt. Påfør mere fedt.

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Kontaktgreb
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2. Fjern pladeafskærmningen.
Monteringsbolt til pladeafskærmning

Pladeafskærmning

3. Fjern kædestabilisatoren.
Fjern støtteknasten samlet.
Støtteknast

Kædestabilisator
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4. Skil kædestabilisator ad, som vist på billedet nedenfor.
(1) Fjern støtteknasten.
(2) Fjern rullekoblingen fra kædestabilisatoren.
Rullekobling

Kædestabilisator

Støtteknast

5. Smør fedt på omkredsen af rullekoblingen.

Nyt fedtnummer:
Y04121000 (50 g)
Fedtnummer:
Y04120800 (100 g)
Rullekobling

BEMÆRK
••Sørg for ikke at få fedt ind i rullekoblingen. Sker det, kan koblingen sætte sig
fast, glide, eller på anden måde fungere forkert.

6. Monter de fjernede dele på deres originale position.
Monter dem i omvendt rækkefølge i forhold til procedure for fjernelse.
• Ved montering af kædestabilisator og støtteknast se Trin 5 under "Montering" i
afsnittet "Udskiftning af plade og pladespændingsfjeder".
• For montering om pladeafskærmning se Trin 6 under "Justering af friktion".
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Justering af friktion
Niveauet for friktionen kan justeres som ønsket. Yderligere kan friktionen også justeres, når
den ændres under brug.

RD-RX815

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Kontaktgreb
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2. Fjern pladeafskærmningen med en 2 mm unbrakonøgle.
Monteringsbolt til pladeafskærmning

Pladeafskærmning

3. Juster friktionen.
RD-RX815

Justeringsbolt til friktion

Mindsk
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Justering af friktion

4. Kontroller friktionsmomentet.
(1) Tryk på støtteknasten med fingeren, og sæt kontaktgrebet til TIL-positionen.
(2) Sæt en 4 mm unbrakonøgle i kædestabilisatoren, og kontroller friktionsmomentet.
Kontaktgreb
(1)

TIL

Støtteknast
(2) Kædestabilisator

3,1-5 Nm

BEMÆRK
••Ved betjening af kontaktgrebet, mens pladeafskærmningen er afmonteret, skal
friktionsenheden holdes nede med en finger. Gøres det ikke, kan
friktionensenheden falde ud.
••Hvis friktionen justeres igen, skal kontaktgrebet sættes til positionen, hvor det
FRA, mens støtteknasten holdes med fingeren, inden justeringen foretages.

5. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen, mens du
trykker på støtteknasten med din finger. Sørg
samtidig for, at støtteknasten rører bunden af
pladen.
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BEMÆRK
••Monter ikke pladeafskærmningen med mellemrum mellem kontaktbasen og
bunden af pladen. Ellers vil der muligvis ikke være helt tæt, så den indre
mekanisme ruster, og så pladen kan sætte sig fast.

6. Monter pladeafskærmningen.
Monteringsbolt til pladeafskærmning

1-1,5 Nm

Pladeafskærmning
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RD-RX817
Friktionen kan justeres for RD-RX817 uden at fjerne pladeafskærmningen.

1. Indstil kontaktgrebet til TIL-positionen.

2. Åbn drejelukningen til friktionspladen.
Drejelukningen til friktionspladen kan åbnes med hånden.
Drejelukning til friktionsplade

BEMÆRK
••Drejelukningen til friktionspladen kan fjernes helt. Men pas på ikke at miste den.
Hvis pladen falder af, mens der køres på cyklen, opstår der problemer med
funktionen.

180

VEDLIGEHOLDELSE
Justering af friktion

3. Juster friktionen.
Justeringsbolt til friktion

Mindsk

Øg

4. Kontroller friktionsmomentet.
Kontroller friktionsmoment med hullet til en stjernesekskantnøgle på venstre plade.

Venstre plade

2,5-4 Nm
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5. Luk drejelukningen til friktionspladen, som den var før.
Drejelukning til friktionsplade
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Udskiftning af pladen og
pladespændingsfjederen
Fjernelse
Før arbejdet startes, skal du skifte gear og flytte bagskifteren til det største gearhjul.

1. Sæt kontaktgrebet til FRA-positionen.
Kontaktgreb

TIL

FRA

BEMÆRK
••Ved betjening af kontaktgrebet, mens pladeafskærmningen er afmonteret, skal
støtteknasten holdes nede med en finger. Gøres det ikke, kan støtteknasten
falde ud.
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2. Afmonter stopstiften til pladen.

Stopstift til plade

3. Drej pladen for at løsne pladespændingsfjederen.

Plade
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4. Fjern pladeafskærmningen.
Monteringsbolt til pladeafskærmning

Pladeafskærmning

5. Fjern støtteknast og kædestabilisator.
Kædestabilisator

Støtteknast
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6. Fjern pladeakslen.

Pladeaksel

Montering
Udfør fremgangsmåden for afmontering i modsat rækkefølge.

1. Smør fedt på pladeakslen.
Pladeaksel

Område til påføring af fedt
Nummer på smørefedt: premium smørefedt
(Y04110000)
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BEMÆRK
••Smør ikke fedt uden for de påføringsområder der er vist ovenfor. Hvis der smøres
fedt på her, vil det komme ind i rullekoblingen, så friktionen går tabt.

2. Monter pladeakslen og sæt spidsen af pladespændingsfjederen ind i
hullet på pladen.
RD-RX815
Pladeaksel
Pladespændingsfjeder

Plade

8-10 Nm

RD-RX817
Pladeaksel
Pladespændingsfjeder

Plade

8-10 Nm
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3. Tjek, at kontaktgrebet er i FRA-positionen.
Hvis kontaktgrebet er i TIL-positionen, skal det sættes til FRA-positionen.
Kontaktgreb

TIL

FRA

4. Placer kædestabilisatoren i støtteknasten, som vist på billedet.
Kontroller, at den konvekse del af støtteknasten er i den position der er vist på billedet.
Konveks del

Støtteknast
Kædestabilisator

Konveks del
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5. Monter støtteknast og kædestabilisator.
Vær opmærksom på placeringen af den konvekse del på støtteknasten

TEKNISKE TIP
••Under montering hjælper det at flytte
pladen, mens støtteknasten og
kædestabilisatoren holdes nede.

Plade

••Hvis der er modstand, når
grebkontakten flyttes til TILpositionen, er komponenterne
monteret rigtigt. Hvis der ikke er
modstand, skal placeringen af den
konvekse del på støtteknasten
kontrolleres, hvorefter
komponenterne monteres igen.

Kontaktgreb
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6. Monter pladeafskærmningens pakning.
Tjek, at den er monteret langs rillen i pladen.

Pakning til
pladeafskærmning

7. Monter bolte til pladeafskærmningen.
Monteringsbolt til pladeafskærmning

1-1,5 Nm

Pladeafskærmning
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8. Drej pladen for at spænde pladespændingsfjederen.
Spænd pladespændingsfjederen, så den ikke er løs, og sæt så pladen ind.

Plade

9. Monter stopstift til plade.

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

