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Caliperbremse

Brugervejledninger på andre sprog kan fås på :
http://si.shimano.com

VIGTIG BEMÆRKNING

 • For yderligere information om montering og justering, bedes du kontakte den 
forretning, hvor du har købt cyklen, eller en cykelhandler i dit område. En 
brugervejledning fra forhandleren kan også fås på vores webside (http://si.
shimano.com).

 • Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse 
brugervejledningen grundigt inden brugen og følge 
instruktionerne for korrekt brug.

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

ADVARSEL

 • Det er vigtigt at forstå hvordan bremserne på din cykel virker. Forkert brug at 
cyklens bremsesystem kan føre til at du mister kontrollen og der kan ske alvorlig 
skade. Fordi hver cykel er anderledes skal du være sikker på at du lærer den rette 
bremseteknik (inkl. hvor meget pres du skal bruge på bremsen og hvordan du 
holder cyklen under kontrol). Dette kan læres ved at henvende dig til en 
professionel cykelforhandler og læse brugsvejledningen og ved at øve dig på 
bremseteknikken når du cykler.

 • Hvis der bremses for hårdt med forbremsen, kan hjulet låses fast og cyklen kan 
vælte forlæns med alvorlig tilskadekomst som resultat.

 • Kontrollér altid, at for- og bagbremsen fungerer korrekt, før du bruger cyklen.

 • Den påkrævede bremselængde vil være længere i vådt føre. Sæt farten ned og 
begynd at bremse tidligere og forsigtigere.

 • Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dette sker, risikerer du at 
vælte med cyklen. For at undgå dette skal du sætte farten ned og begynde at 
bremse tidligere og forsigtigere.

 • Pas på at der ikke kommer olie eller fedt på bremseskoene. Hvis der komme olie 
eller fedt på bremseskoene, bør du kontakte stedet, hvor den er købt, eller en 
cykelhandler, da bremserne ellers kan holde op med at fungere rigtigt.

 • Kontroller at bremsekablet ikke er rustent ,fl osset eller revnet. Hvis sådanne 
problemer forekommer, skal du kontakte stedet, hvor den er købt, eller en 
cykelhandler. Hvis du ikke gør det kan bremserne holde op med at fungere 
rigtigt.

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

Bemærk
 • Hvis du anvender landevejscykel-bremsesko fra SHIMANO i kombination med 
keramiske fælge, vil bremseskoen slides hurtigere end normalt.

 • Hvis bremseskoene er slidt ned så rillerne ikke længere er synlige, skal du 
kontakte stedet, hvor den er købt, eller en cykelhandler.

 • Forskellige bremsesko har forskellige egenskaber. Kontakt stedet, hvor den er 
købt, eller en cykelhandler, når du køber bremseskoene.

 • Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.

Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen
Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt købsstedet eller en 
cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.

 • Virker for- og bag-bremser rigtigt?

 • Er bremsekablet rustent, fl osset eller revnet?

 • Er bremseskoene slidt ned til rillerne?

 • Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse

Funktion
Flyt kvikudløsergrebet til positionen åben inden hjulet fjernes. 
Når et hjul sættes på fl yt kvikudløsergrebet til positionen åben. Efter installation 
fl yt håndtaget til positionen lukket og check at bremserne virker rigtigt inden 
cyklen tages i brug.

* Kvikudløsergrebets åbne/lukkede position varierer afhængig af modellen.

Åben

ÅbenLukket
Lukket

Hurtigudløsergreb

Hurtigudløsergreb

For modeller med CLOSE(/LUK)-positionsmærker på låsegrebet og bremsekroppens 

side gælder det, at positionen af hvert mærke skal justeres for at få dem til at 

fl ugte. Tjek nu, om du kan mærke et klik.

CLOSE(/LUK)-
positionsmærke

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