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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 distributør for at få deres assistance.

 • Sørg for at gennemlæse alle brugervejledninger til produktet.

 • Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne 
forhandlermanual.

 • Alle servicevejledninger og tekniske dokumenter kan findes online på  
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 land, den stat eller 
region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

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
Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller 

alvorlig personskade.

ADVARSEL
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller 

alvorlig personskade.

OBS
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre 

personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN
 ADVARSEL

 • Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.

Brug kun originale SHIMANO reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke 
er korrekt samlet eller justeret, kan det medføre, at komponenten ikke fungerer og 
medføre, at rytteren mister kontrollen og styrter.

 • Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som 
udskiftning af komponenter.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

 • Et QUICK-LINK må ikke genanvendes efter afmontering. Hvis et QUICK-LINK genbruges, 
er der risiko for, at det vil løsne sig, hvilket kan få rytteren til at miste kontrollen over 
cyklen og vælte.

 • Rens kæden og QUICK-LINK'et regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel.

Intervallerne mellem vedligeholdelse afhænger kørselsforholdene. Anvend aldrig basiske 
eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Hvis nogle af disse midler bruges, 
kan kæden eller QUICK-LINK'et knække og medføre alvorlige skader.

 • Hvis det er nødvendigt at justere kædens længde igen på grund af en ændring i 
gearhjulskombinationen osv., afkort da kæden et andet sted end dér, hvor den er blevet 
samlet med et QUICK-LINK. Kædeskilleren vil blive beskadiget, hvis kæden afkortes et 
sted, hvor den er samlet med et QUICK-LINK.

 • Kontrollér kæde og QUICK-LINK for skader (deformationer eller revner), kædeafhopning 
eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, så 
kontakt købsstedet eller en distributør. Der er risiko for, at kæden knækker, eller QUICK-
LINK'et går løst, hvilket kan medføre, at du falder af cyklen.

 • Når kæden udskiftes med en ny, sørg da for også at udskifte QUICK-LINK'et med et nyt. 
Hvis QUICK-LINK'et ikke udskiftes, kan det blive beskadiget, og du kan falde af cyklen.

 • Ved montering af et QUICK-LINK, sørg da for, at stifterne til QUICK-LINK'et er sat helt 
ind, så langt de kan komme.
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Ved montering på cyklen samt vedligeholdelse:

 • Brug kun det værktøj og de modeller af QUICK-LINKs, som er angivet i tabellen, til at 
samle kæden. Hvis der bruges et QUICK-LINK eller værktøj, som ikke passer, til at samle 
kæden, kan utilstrækkelig styrke i samlingen medføre, at kæden går fra hinanden eller 
overspringer.

Kæde QUICK-LINK Værktøj  
(QUICK-LINK)

Værktøj (kædeskiller)

CN-M9100/
CN-M8100/
CN-M7100/
CN-M6100

SM-CN910-12

TL-CN10 TL-CN29, TL-CN35

 • Monter, så pilen på overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra. 
Hvis det ikke monteres korrekt, kan QUICK-LINK'et løsne sig, hvilket kan medføre, at du 
falder af cyklen.

Pedalarm

QUICK-LINK

Pil

 • Læs denne servicevejledning omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til 
senere brug.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

 • Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensemiddel og derefter 
smøres. Desuden kan du forlænge både kædens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense 
kæde og QUICK-LINK med et neutralt rensemiddel og smøre dem.

 • Der kræves et SHIMANO originalværktøj for at fjerne QUICK-LINK'et. Kontakt et købssted 
eller en distributør.

 • Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug 
og ælde.
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Ved montering på cyklen samt vedligeholdelse:

 • For at opnå en god gearskiftefunktion har denne kæde en forside og en bagside og skal 
vendes korrekt.

 • Forside (yderside)

Siden med mærket, som er vist på billedet, er forsiden (ydersiden).

 • Bagside (indvendig side)

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med 
denne servicevejledning er at forklare procedurerne for brug af produktet.
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LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

LISTE OVER NØDVENDIGT 
VÆRKTØJ
Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj

TL-CN29

TL-CN35

TL-CN10
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MONTERING/FJERNELSE

 Kontrol af kædens længde 

MONTERING/FJERNELSE
Kontrol af kædens længde
Se forhandlermanualen for bagskifteren for at se metode til at tjekke kædens længde.

Afkortning af kæde
Hvis kæden er for lang, brug da en kædeskiller og afkort kæden.

1. Placer kæden i kædeskilleren.

BEMÆRK

 • Placer kæden i kædeskilleren som vist på billedet. Hvis kædeskilleren bruges, 
uden at kæden er placeret korrekt, kan indstillingspladen blive beskadiget.

2. Drej grebet på kædeskilleren for at presse stiften ud.

Pres midt på stiften for helt at fjerne stiften fra kæden.
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MONTERING/FJERNELSE

 Samling af kæde 

Samling af kæde
I stedet for at samle dette produkt med en almindelig samlenitte, brug da et QUICK-LINK til 
samling af kæden.

1. Monter QUICK-LINK'et på kæden.

Sæt QUICK-LINK-stifterne ind mellem de indre led fra begge sider, som vist på billedet. 
Placer dem, så pilen på overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra.

Retning for

pedalarms rotation

Pedalarm

Pil

QUICK-LINK

2. Lås QUICK-LINK'et.

Brug SHIMANO originalværktøjet TL-CN10 til at skubbe stifterne med og indsæt dem 
korrekt.

BEMÆRK

 • Sørg for, at begge sider af QUICK-LINK'et er 
sat helt ind, som vist på billedet.
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MONTERING/FJERNELSE

 Fjern QUICK-LINK'et 

Fjern QUICK-LINK'et

1. Brug SHIMANO originalværktøjet TL-CN10 til at fjerne QUICK-LINK'et.

Placer værktøjet som vist på bileden, skub så stifterne og fjern QUICK-LINK'et.

RE
MO

VE CONNECT



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