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Liste over DM-kompatible modeller

Dele/serie INTER-8 INTER-7 INTER-5 INTER-3

Indvendigt navgear

SG-C6010-8R 

SG-C6000-8R
SG-C3000-7R

SG-5R30 

SG-5R35
SG-3R40

Bremsegreb

BL-C6010 

BL-IM60-A

BL-IM45 

BL-IM65 

BL-IM60 

BL-C6000

Navrullebremse

BR-C3000 

BR-C3010 

BR-C6000

BR-C6060-F

BR-IM31 

BR-IM35 

BR-IM81 

BR-IM86

Bremsekabel
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VIGTIGT

VIGTIGT

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

 • Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual.

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

 • Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, 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/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

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

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

FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst.

ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død.

OBS

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

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

 ADVARSEL

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

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

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

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Betjeningen af de enkelte cyklers bremsesystem kan variere en smule afhængigt af modellen. Du skal derfor sikrer dig, at du lærer den 
rette bremseteknik (herunder tryk på bremsegrebet og kontrol over cyklen) og kender til betjeningen af din cykel. Forkert anvendelse af 
cyklens bremsesystem kan føre til, at du mister kontrollen over cyklen og derved kommer slemt til skade. Konsulter din professionelle 
cykelhandler eller cyklens brugermanual for oplysninger om korrekt betjening. Det er også vigtigt at øve kørsel på cyklen og 
bremseteknik osv.

 • Du skal bruge SHIMANO INTER M forbremsehuset og navet som et sæt (eksklusive BR-C6060-F). Navet på SHIMANO INTER M bremsen har en 
integreret bremsemodulator. Dette system kontrollerer bremsekraften, så der ikke tilføres for meget kraft, når bremsekraften når en 
specificeret værdi. Hvis forbremsen bruges for kraftigt, hvisl navet ikke er udstyret med bremsemodulator, eller nav og bremser er udstyret 
med bremsemodulatorer, men den samlede masse ikke lever op til den anbefalede masse, kan hjulet blokere, og cyklen kan falde forover, og 
der kan forekomme alvorlige uheld.

 • Område for den samlede tilladte masse (cykel + fører + bagage) for BR-C6060-F bremsemodulatoren. 

Udvendig diameter på dæk (mm)
Område for samlede  

tilladte masse (kg)

660-712 100-130

Hvis den samlede masse er uden for det tilladte område, kan den kontrollerede bremsekraft være for kraftig eller for svag.  
Brug BR-C6060-F bremsemodulatoren inden for dens område for samlede tilladte masse.

 • Stram aldrig inderkablets spændebolt, mens den er monteret på cyklen. Dette kan forårsage, at spændebolten falder af.

< Fortil > < Bagtil >

 • Hvis du anvender navrullebremser til en cykel med affjedringsforgaffel, skal du sørge for at vælge den rigtige affjedringsforgaffel. Rådfør dig 
med købsstedet eller din cykelproducent. Anvendelse af en forkert type affjedringsforgaffel kan forårsage, at forgaflen ikke fungerer korrekt, 
og en overophedning i forbindelse med bremsning eller manglende kraft i forgaflen kan føre til styrt.
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 • Bremsearmene er udstyrede med en funktionsskiftermekanisme for at gøre dem kompatible med cantileverbremser og rullebremser eller 
V-BRAKE-bremser med kraftmodulator. (BL-C6010 / BL-IM60-A er kompatibelt med rullebremser eller V-BRAKE  med kraftmodulator. Bemærk at 
det ikke er kompatibel med cantileverbremser)
Hvis funktionsskifterne er indstillet til en forkert funktion, kan det medføre en enten for høj eller for lav bremsekraft med styrt til følge.
Vær opmærksom på at vælge den korrekte funktionsindstilling i henhold til tabellen nedenfor.

Funktionsindstilling Gælder for følgende bremse

C:  Funktionsindstilling for kompatibilitet med 

cantileverbremser

R:  Funktionsindstilling for kompatibilitet med 

rullebremser

C R

V

V

C
 R

CR-position

 • Cantileverbremser

 • Rullebremser

Til BL-C6010 / BL-IM60-A

  R :  Funktionsindstilling for kompatibilitet med 

rullebremser

V

R

R-position

 • Rullebremser

V:  Funktionsindstilling for kompatibilitet med 

V-BRAKE-bremser med kraftmodulator C R

V

V

C
 R

V-position

 • V-BRAKE-bremser med 
styrkemodulation

Anvend bremsegrebene med funktionsomskiftermekanisme i kombinationerne vist ovenfor.

 • Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i vejledningsmanualerne. Det anbefales udelukkende 
at bruge originale SHIMANO-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan 
forårsage alvorlig tilskadekomst.

 • Kontrollér altid, at for- og bagbremser fungerer korrekt, inden du kører på cyklen.

 • Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dækkene skrider, risikerer du at vælte af cyklen. Dette kan undgås ved sætte farten ned 
og bremse i god tid og med forsigtighed.

 • 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.

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

Montering og vedligeholdelse:

 • Når du fastgør bremsearmen til stellet, skal du sørge for at bruge en bremsearmsklemme, der passer til størrelsen på kædestræberen og 
tilspænde den forsvarligt med klemmeskruen og klemmemøtrikken til det angivne tilspændingsmoment. Brug en låsemøtrik med nylonindlæg 
(selv-låser) til klemmemøtrikken. Det anbefales at bruge standard-SHIMANO-dele som klemmeskrue, klemmemøtrik og bremsearmsklemme. 
Hvis klemmemøtrikken falder af bremsearmen, eller hvis klemmeskruen eller bremsearmsklemmen bliver beskadigede, kan bremsearmen 
rotere på kædestræberen og få styret til pludseligt at gøre et ryk, eller cykelhjulet kan låses, og cyklen vælte med alvorlig tilskadekomst som 
følge.

 • Afhængig af produktet kan dækkets diameter på det kompatible hjul variere. Sørg for at tjekke den kompatible størrelse. 
Hvis der bruges en ikke-kompatibel størrelse, kan hjulene låse sig fast, og du kan miste balancen og falde af cyklen.
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OBS

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Hvis noget af det følgende sker ved brug af bremserne, skal du straks holde op med at cykle og bede cykelhandleren undersøge sagen 
og reparere.   
1) Hvis du hører unormal støj under opbremsning   
2) Hvis bremsekraften er unormalt stor   
3) Hvis bremsekraften er unormalt dårlig

Hvis 1) og 2) opstår, kan årsagen være læk af bremsefedt, så bed købsstedet om at smøre mekanismen med en speciel rullebremsefedt.
Hvis 2) eller 3) opstår når BR-C6060-F anvendes, kan bremsemodulatoren have en fejlfunktion. Få den kontrolleret/repareret ved købsstedet.

 • Hvis bremsen anvendes hyppigt, kan området omkring bremsen blive varmt. Undlad at 
røre ved området omkring bremsen i mindst 30 min., efter at du har kørt på cyklen.

 • Undgå at bruge bremsen kontinuerligt, når du kører ned ad lange bakker, da det vil medføre, at de indvendige dele af SHIMANO INTER 
M-bremsesystemet vil blive meget varme, og dette kan svække bremseevnen. Det kan også medføre en reduktion i mængden af bremsefedt 
inde i bremsen, og det kan medføre problemer, som unormal, pludselig opbremsning. 

 • INTER M-forbremsesystemet må kun monteres på venstre side, og kun på en 26" cykel eller større. Hvis det benyttes på en cykel, der er mindre 
end 26", kan bremsekraften blive for stor, hvilket kan føre til ulykke.

 • Husk at benytte SHIMANO bremsekabler og -greb som et sæt for at få mest muligt ud af din SHIMANO INTER M-forbremse.  
(https://productinfo.shimano.com/lineupchart.html) (Inderkablet skal have en bevægelighed på: 21,5 mm (ved BL-C6010) / 16,5 mm (ved 
BL-C6000/BL-IM60/BL-IM65/BL-IM45) eller mere, når bremsegrebet er trykket ned. Hvis det bevæger sig mindre end 21,5 mm/16,5 mm, vil 
bremsekraften være reduceret, og bremserne vil muligvis ikke virke.)

 • Hvis bremsekablet bliver angrebet af rust, vil bremseydelsen blive dårligere. Hvis det sker, skal bremsekablet udskiftes med et originalt 
SHIMANO bremsekabel, hvorefter bremsen tjekkes igen.

 • Bremse- og navenhederne fortil må aldrig skilles ad. Hvis de skilles ad, vil de ikke længere fungere optimalt.

 • I BR-C6060-F er bremsemodulatoren indbygget i bremsehuset, så det er ikke nødvendigt med en bremsemodulator i navhuset. Men det kræves 
en specialforgaffel til at montere den.

BEMÆRK

 • Benyt et hjul med 3x- eller 4x-egermønster. Kan ikke anvendes sammen med hjul med radial opspænding. Det kan beskadige hjulet eller 
egerne eller skabe støj under opbremsning.

 • En INTER M bremse er anderledes end almindelige båndbremser, fordi det indvendige af bremsetromlen er fyldt med fedt, hvilket får hjulet til 
dreje en anelse tungere rundt end normalt. (Især i koldt vejr.)

 • Hvis du trykker hårdt ned på INTER M-forbremsen, mens cyklen står stille, og derefter ryster med hjulet, vil du opdage, at der er en anelse 
spillerum i bremserne. Dette er normalt og giver ikke anledning til problemer under kørsel.

Område omkring bremsen
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 • Hvis du ville tjekke, om cyklen er løs i kronen, skal du tage fat i midten af styret og et af 
gaffelbenene, som vist på billedet, og bevæge kronrør/headset frem og tilbage i pilenes 
retning. Fordi bremserne altid har en lille smule spillerum, når de trykkes helt i bund og 
hjulet rystes som beskrevet ovenfor, kan det være sværere at vurdere løshed i kronrør etc.

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

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare 
fremgangsmåden ved brug af produktet.



MONTERING
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 Liste over nødvendigt værktøj  

MONTERING

 � Liste over nødvendigt værktøj
Følgende værktøj kræves til montering, justering og vedligeholdelse.

Værktøj Værktøj Værktøj

Skiftenøgle 17 mm fastnøgle Skruetrækker [#1]

10 mm fastnøgle 5 mm unbrakonøgle

Funktionsskift

1

Brug skruetrækker [#1] til at løsne 
skruen.

2 C R

V

V

C
 R

CR-position Ret funktionsomskifteren ind efter  
CR-indstillingen.
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 � Montering af grebet

(C)

(A)

(a)

(B)

(a) ɸ22,2 mm (A) Klampebolt

(B) Greb

(C) 5 mm unbrakonøgle

Tilspændingsmoment

6 - 8 Nm

 � Montering af INTER M-bremsen på navkroppen

Sæt takkerne på navkroppen (B) ind i 
takkerne på INTER M-bremsen ((A), og 
stram dernæst midlertidigt bremsens 
spændemøtrik eller spændeskive.

(a) Ret takkerne noterne ind efter 
hinanden.

(A) INTER M-bremse

(B) Navkrop
(a)

(A) (B)
Spændemøtrik 
til bremseenhed

Spændeskive til 
bremseenhed

TEKNISKE TIPS 



12

MONTERING

 Montering af navet på stellet  

 � Montering af navet på stellet

Bagside

Monteringen af navet er blot et eksempel. Se også brugervejledningen for navet.

1

Monter kæden på tandhjulet,  
og sæt dernæst navakslen (A) ind i 
gaffelenderne (B).

(A) Navaksel

(B) Gaffelender

2

Anbring de ikke-drejbare spændeskiver 
på højre og venstre side af navakslen.

Drej nu kassettesamlingen (E) således, at 
de fremstående dele på de ikke-drejbare 
spændeskiver passer ind i rillerne på 
gaffelenderne (D). På den måde kan 
kassettesamlingen monteres næsten 
parallelt med kædestræberen (F).

(C) Ikke-drejbar spændeskive 
(til venstre side)

(D) Rille til gaffelenden

(E) Kassettejoint

(F) Kædestræber

(G) Ikke-drejbar spændeskive 
(til højre side)

BEMÆRK

Ved montering af eksempelvis skærmafstiver 
til navaksel, skal denne monteres i den 
rækkefølge, som fremgår af illustrationen 
nedenfor.

 • Du kan bruge enhver ikke-drejbar 
spændeskive, som passer til gaffelendens 
form. Der er brugt forskellige ikke-drejbare 
spændeskiver på venstre og højre side.

 • De fremstikkende dele bør side på 
gaffelendesiden.

 • Monter de ikke-drejbare spændeskiver 
således, at de fremstikkende dele sidder 
forsvarligt i rillerne på gaffelenderne på 
hver side af navakslen.

Gaffelender

Ikke-drejbar spændeskive

Mærke/farve
Størrelse

Højre Venstre

Standard
5R/Gul 5L/Brun ϴ ≤ 20°

7R/Sort 7L/Grå 20° ≤ ϴ ≤ 38°

Omvendte 6R/Sølv 6L/Hvid ϴ = 0°

Omvendte (hel 
kædekasse)

5R/Gul 5L/Brun ϴ = 0°

Lodrette 8R/Blå 8L/Grøn ϴ = 60°-90°

Bemærkning til lodrette gaffelender: Gælder ikke for Coaster-bremser.

Fortsættes på næste side

(A)

(B)

(C)

(F)

(D)

(G)(E)
Ikke-drejbar 
spændeskive

Skive

Hættemøtrik

Skærmafstiver

Bagagebærer

Produktkode

ϴ

TEKNISKE TIPS 
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Fortsættes på næste side

3

Fastgør INTER M-bremsens bremsearm 
til kædestræberen med 
bremsearmsklemmen (J).

Fastspænd dernæst midlertidigt 
klemmeskruen (K) og 
klemmemøtrikken (I) ved at stramme 
dem lidt.

Kontroller, at bremseenheden er 
forsvarligt fastgjort til navet med 
bremsens spændemøtrik eller 
spændeskive (H).

(H) Spændemøtrik/spændeskive  
til bremse

(I) Klemmemøtrik

(J) Bremsearmsklemme

(K) Klemmeskrue (M6 × 16 mm)

BEMÆRK

Hvis navmøtrikkerne består af 
hættemøtrikker, skal du bruge et stel hvis 
gaffelender er mindst 7 mm tykke.

4 Træk hjulet bagud for at justere kædespændingen og juster hjulet, så det er på linje 
med rammens midte.

5 Stram midlertidigt navmøtrikken til.

6
Løsn dernæst navmøtrikken en anelse.
Stram bremsens spændemøtrik helt.

Tilspændingsmoment

20 - 25 Nm

7

Stram kæden op og fastgør hjulet til 
stellet med navmøtrikken (L).

(L) Navmøtrik

Tilspændingsmoment

30 - 45 Nm

BEMÆRK

Kontroller, at hjulet er forsvarligt fastgjort 
til stellet med navmøtrikkerne.

(H)

(J)(I)

(K)

(L)
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8

Fastgør bremsearmen (M) sikkert til 
kædestræberen (N) med 
bremsearmsklemmen (O).

Kontroller, at bremsearmen er 
forsvarligt fastgjort til kædestræberen 
ved hjælp af bremsearmsklemmen.

Hvis den ikke er korrekt monteret, vil 
bremsens ydeevne ikke være optimal.

(M) Bremsearm

(N) Kædestræber

(O) Bremsearmsklemme

Tilspændingsmoment

2 - 3 Nm

BEMÆRK

Hvis bremsearmen udsættes for for megen 
kraft under fastgørelsen, vil hjulet støje og 
blive svært at dreje. Sørg for ikke at anvende 
for megen kraft under monteringen.

 • Ved montering af bremsebøjlen skal du 
fastgøre klemmebolten forsvarligt, mens 
du holder fast på klemmemøtrikken med 
en 10 mm skruenøgle.

 • Når du har monteret bremsearmsklemmen, 
skal du kontrollere, at klemmeskruen 
stikker ca. 2-3 mm (4 mm ved BR-IM31/35) 
ud fra overfladen af klemmemøtrikken.

(M)

(O)

(N)

TEKNISKE TIPS 

Bremsearm

Klemmeskrue
(M6 × 16 mm)

BremsearmsklemmeKlemme-
møtrik

Ca. 2-3 mm
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Forside

<Til låsegrebstype>

1

Kontroller, at selve forbremsen (A) er 
forsvarligt fastgjort til navhuset med 
spændemøtrikken (B).

(a) Med hak (Siden med hak er 
forsiden.)

(A) Bremseenhed

(B) Spændemøtrik til bremseenhed

Tilspændingsmoment

15 - 20 Nm 

2

Tjek, at navakslen (C) rører indersiden 
af gaffelenden, og at enden af 
bremsearmen stikker 11 mm eller mere 
ud fra den fastsvejsede kontol (D) på 
forgaflen. Tjek også, at hjulet er skruet 
godt fast på stellet med quickrelease 
eller navmøtrik.

Hvis hjulet ikke er monteret korrekt, 
kan det gå løs af stellet under kørsel, 
hvilket kan føre til en alvorlig ulykke.

(b) Rører

(c) 11 mm eller mere

(d) Til kvikudløsertype: Stram 
kvikudløserens greb til.

(C) Navaksel

(D) Påloddet beslag

Tilspændingsmoment for greb

5 - 7,5 Nm

< Til møtriktype >

(E)

(F)

(e)

Tjek, at forbremseenheden (F) er 
spændt godt fast på navhuset med 
navmøtrik (E).

(e) Uden hak

(E) Navmøtrik

(F) Bremseenhed

Tilspændingsmoment

20 - 25 Nm 

(d)

(D)

(b)

(C)

(c)

(A)
(B)

(a)
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 � Montering af bremsekabel

Bagside

1
Efter at have tjekket at 
fingerjusteringsskrue til kabel (B) og 
justeringsmøtrik (A) er helt spændt, 
sæt da den udvendige holdeenhed (C) 
ind i inderwiren i retningen vist på 
billedet.

(A) Justeringsmøtrik

(B) Fingerjusteringsskrue til kabel

(C) Yderkabelholder

2

Kontroller, at markeringen på 
undersiden af inderkablets spændebolt 
(D) viser "R" og før derefter inderkablet 
gennem hullet i spændebolt.

(a) "R"-markering

(D) Inderkablets spændebolt

3

Placer komponenterne som vist på 
figuren og stram inderkablets 
spændebolt (E).

Brug (b) 99 mm af TL-IM21 (F) til at 
spænde den indvendige 
monteringsmøtrik som vist på billedet.

(E) Spændemøtrik til inderkabel

(F) TL-IM21

Tilspændingsmoment

6 - 8 Nm

BEMÆRK

 • Når du har strammet bolten, skal du 
kontrollere, at spændebolt og inderkabel 
vender korrekt som vist på illustrationen.

 • Stram aldrig inderkablets spændebolt, 
mens den er monteret på bremsen. 
Spændebolt og inderkabel vil komme til 
at vende forkert som vist på 
illustrationen, hvilket kan forårsage, at 
spændebolten løsner sig fra bremsehuset.

(B)

(C)(A)

(D)

(a)

(b)

(E)

(F)
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4

Ret den røde markering (H) på 
inderkablets spændeskive til, så det 
peger i samme retning som rillen (H) i 
vikleenheden, og indsæt dernæst 
inderkablets spændeboltsdel (I) og 
skub det så langt ind i vikleenhedens 
rille som muligt.

(c) Indsæt spændeboltsdelen og skub 
den så langt ind i vikleenhedens 
rille som muligt.

(G) Rille i vikleenhed

(H) Rød markering på inderkablets 
spændeskive

(I) Inderkablets spændebolt

5

Før inderkablet (J) langs med rillen (K) 
i vikleenheden.

(J) Inderkabel

(K) Rille i vikleenhed

6

Indfør yderkabelholderen (M) i hullet 
på bremsearmen (L) nedefra og lad 
den glide ned i den smalle del af 
hullet. 

(L) Bremsearm

(M) Yderkabelholder 

7

Når du har kontrolleret, at 
yderkabelholderen (O) er ført så langt 
ind i hullet på bremsearmen som 
muligt, monteres stophætten på 
inderkablet (N).

Sørg for, at stophætten ikke rører led 
eller eger.

(N) Stophætte til inderkabel

(O) Yderkabelholder 

8

Drej fingerjusteringsskruen til kablet 
(P) med uret for at spænde inderwiren.

(P) Fingerjusteringsskrue til kabel

(G)

(H)

(I)(c)

(K)(J)

(M)

(L)

(N)

(O)

(P)
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9
(d)(d)

(d) (d)

Tryk ned på grebet, pres derefter 
inderkablets monteringsbolt på plads i 
vikleenheden og kontroller, at de røde 
markeringer på inderkablets 
spændeskive vender rigtigt som vist på 
illustrationen.

(d) Rød

For at fjerne kablet udføres proceduren i 
omvendt rækkefølge.

Forside

1
(B)

(C)(A)
Efter at have tjekket at 
fingerjusteringsskrue til kabel (B) og 
justeringsmøtrik (A) er helt spændt, 
sæt da den udvendige holdeenhed (C) 
ind i inderwiren i retningen vist på 
billedet.

(A) Justeringsmøtrik

(B) Fingerjusteringsskrue til kabel

(C) Yderkabelholder

2
(D)

(a)

Kontroller, at markeringen på 
undersiden af inderkablets spændebolt 
(D) viser "F", og før derefter 
inderkablet gennem hullet i 
spændebolt.

(a) "F"-markering

(D) Inderkablets spændebolt

TEKNISKE TIPS 
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3

Placer komponenterne som vist på 
figuren og stram inderkablets 
spændebolt (E).

Brug (b) 109 mm af TL-IM21 (F) til at 
spænde den indvendige 
monteringsmøtrik som vist på billedet.
Brug (d) 101 mm til BR-IM86.

(E) Inderkablets spændemøtrik

(F) TL-IM21

Tilspændingsmoment

6 - 8 Nm

BEMÆRK

 • Når du har strammet bolten, skal du 
kontrollere, at spændebolt og inderkabel 
vender korrekt som vist på illustrationen.

 • Stram aldrig inderkablets spændebolt, 
mens den er monteret på bremsen. 
Spændebolt og inderkabel vil komme til 
at vende forkert som vist på 
illustrationen, hvilket kan forårsage, at 
spændebolten løsner sig fra bremsehuset.

4

(G)

(H)

(I)

Ret den røde markering (H) på 
inderkablets spændeskive til, så det 
peger i samme retning som rillen (H) i 
vikleenheden, og indsæt dernæst 
inderkablets spændeboltsdel (I) og 
skub det så langt ind i vikleenhedens 
rille som muligt.

(G) Rille i vikleenheden

(H) Rød markering på inderkablets 
spændeskive

(I) Inderkablets spændebolt

5
(K)(J)

Før inderkablet (J) langs med rillen (K) 
i vikleenheden.

(J) Rille i vikleenheden

(K) Inderkabel

(b) (E)

(F)

(c)
(d) (E)

(F)
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6

Før inderkablet (M) omkring 
kabelkrogen (L).

(L) Kabelkrog

(M) Inderkabel 

7

Indfør yderkabelholderen (O) i hullet 
på bremsearmen (N) nedefra og lad 
den glide ned i den smalle del 
af hullet.

(N) Bremsearm

(O) Yderkabelholder 

8

Når du har kontrolleret, at 
yderkabelholderen (Q) er ført så langt 
ind i hullet på bremsearmen som 
muligt, monteres stophætten på 
inderkablet (P).
Sørg for, at stophætten ikke rører led 
eller eger.

(P) Inderkabelhætte

(Q) Yderkabelholder

9

Drej fingerjusteringsskruen til kablet 
(R) med uret for at spænde inderwiren.

(R) Fingerjusteringsskrue til kabel

10
(e)

(e)

(e)

(e)

Tryk ned på grebet, pres derefter 
inderkablets monteringsbolt på plads i 
vikleenheden og kontroller, at de røde 
markeringer på inderkablets 
spændeskive vender rigtigt som vist på 
illustrationen.

(e) Rød

Montering af bremsekabel kan ligeledes 
udføres efter ovennævnte procedure. For at 
fjerne kablet udføres proceduren i omvendt 
rækkefølge.

(M)

(L)

(O) (N)

(P)

(Q)

(R)

TEKNISKE TIPS 
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<Ved BR-IM31/35>

1

Placer fingerjusteringsskrue til kabel 
(A) så den er (a) 13 til 15 mm fra enden 
af holderen til yderkablet (B) og før så 
inderwiren gennem 
fingerjusteringsskruen til kablet og 
derefter gennem hullet (C) i den 
indvendige monteringsbolt.

(A) Fingerjusteringsskrue til kabel

(B) Holder til yderkabel

(C) Hul i inderkablets låsebolt

2

Tjek, at begge ender (b) af yderkablet 
er sat helt ind i 
fingerjusteringsskruerne til kablerne 
(D) på både bremsegreb og 
bremsearm.

(D) Fingerjusteringsskrue til kabel

3

Træk leddet tilbage så langt som 
muligt. Træk nu i inderkablet, så det er 
helt stramt, og spænd samtidig 
inderkablets spændemøtrik (E).

(E) Inderkablets spændemøtrik

Tilspændingsmoment

6 - 8 Nm

BEMÆRK

Inderkablet skal placeres, så det kører 
under leddet som vist på illustrationen(c).

GREASE

(a)
(A)

(B)

(C)

GREASE

(b)
(D)

(D)

GREASE 1

2

3

(E)

(c)
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JUSTERING

 � Justering af bremsekablet

Bagside

1

Når du har tjekket, at hjulet ikke 
drejer rundt, når du trækker i 
bremsekablet, skal du trykke hårdt på 
bremsegrebet ca. 10 gange for at 
"køre bremsekablet til".

BEMÆRK

Hvis bremsekablet ikke "køres til", vil det 
skulle justeres igen efter kort tids brug.

2

(a)
(A)

(A)

Drej fingerjusteringsskrue til kabel (A) 
på bremseenheden eller bremsegrebet, 
så der er af en afstand på 15 mm (a) 
(11 mm for BL-C6010) i bremsegrebet.

(Mængden af spillerum er afstanden 
fra bremsegrebets neutrale position til 
der, hvor man pludselig mærker 
bremsekraften, når bremsegrebet 
aktiveres.)

(A) Fingerjusteringsskrue til kabel

3

Efter at have trukket i bremsegrebet 
for at tjekke bremsens ydeevne, spænd 
så fingerjusteringsskrue til kabel fast 
med kabeljusteringsmøtrikken (B).

(B) Kabeljusteringsmøtrik

Tilspændingsmoment

1 - 2 Nm
(B)
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Forside

1

Når du har tjekket, at hjulet ikke 
drejer rundt, når du trækker i 
bremsekablet, skal du trykke hårdt på 
bremsegrebet ca. 10 gange for at 
"køre bremsekablet til".

BEMÆRK

Hvis bremsekablet ikke "køres til", vil det 
skulle justeres igen efter kort tids brug.

2

(a)
(A)

(A)

Drej fingerjusteringsskrue til kabel (A) 
på bremseenheden eller bremsegrebet, 
så der er af en afstand på 15 mm (a) 
(11 mm for BL-C6010) i bremsegrebet.

(Mængden af spillerum er afstanden 
fra bremsegrebets neutrale position til 
der, hvor man pludselig mærker 
bremsekraften, når bremsegrebet 
aktiveres.)

(A) Fingerjusteringsskrue til kabel

3

Efter at have trukket i bremsegrebet 
for at tjekke bremsens ydeevne, spænd 
så fingerjusteringsskrue til kabel fast 
med kabeljusteringsmøtrikken (B).

(B) Kabeljusteringsmøtrik

Tilspændingsmoment

1 - 2 Nm

(B)
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VEDLIGEHOLDELSE

 � Påsmøring af fedt

Inden rullebremserne påføres 
smøremiddel (B), fjernes 
smørehulshætten (A), og tuben presses 
mindst 12 mm ind i hullet. Tilfør en 
passende mængde smøremiddel (ca. 5 g), 
mens hjulet langsomt drejes rundt.

Efter tilføring kontroller da, at 
bremsningen er normal og at der ikke 
er nogen unormal støj.

(a) Ved BR-C6060-F/C6000/C3000/
C3010

(b) Ved BR-IM31/35

(A) Smørehulshætte

(B) Smøremiddel til rullebremser

(C) Kabelenhed

(A)

(B)

(a)

(A)

(C)

(B)

(b)

(A) (B)

(B) (A)



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

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