
Anbring batterifæstet på plads. Anvend flaskeholderbefæstelsesbolten til
midlertidigt at montere batterifæstet på undersiden af flaskeholderen.

Bemærk
• Fastgør kablerne til stellet, så de ikke kommer i karambolage med

dækket eller andre dele under kørslen.
• Sørg altid for at anvende specialværktøjet TL-EW01 til at fjerne kablet.
• Vær påpasselig med, at der ikke kommer vand ind i terminalen.
• Klæbestyrken af kabeldækslets fastgøringstape er relativt svag, så

stellets lakering ikke går af sammen med tapen, når tapen fjernes, som
f.eks. når kablet skal skiftes ud. Når tapen er fjernet, skal der sættes ny
tape på.

Teknisk serviceanvisninger SI-7DE0A-003 Montering af batterifæstet

EW-7970
(SM-EWC1 : Kabeldække)

SI-7DE0A-003-04

El-kabler (udvendige specifikationer)

■ Dele

■ Kort over kabelføring
Hver dels navn og placering

• Forgreningsdel B
• Kontakter : 3 steder

(Forskifter/bagskifter/forgreningsdel)
• Batterifæste 
• Forgreningsdelkabellængde : 3 typer (770/830/890 mm)

Ekstraudstyr
• Kabeldække (sort) :

Langt = til baggaffel / nedadgående rør x 3
Kort = til batteri / bagskifter / frontskifter x 3

• M5 bolt : L = 10,5 mm x 1, L = 15 mm x 1
• Kabelklemmer x 1

Forgreningsdel B
Forgreningsdelkabel

Isæt den kontakt, som kommer fra forgreningsdel (A) i den kontakt, der
kommer fra forgreningsdel (B) således, at de trekantede mærker (d) på
kontakterne flugter med hinanden. Tryk kontakterne sammen, så de går
ind med et klik. På grund af kontakternes vandtætte struktur, passer de
ikke helt sammen. Sørg for at trykke dem sammen, så de går ind med et
klik.

Tilslutning af el-kablerne

Sørg for et mellemrum på 108 mm eller mere ved enden af batterifæstet.
Kontroller, at batteriet kan sættes i og tages ud, mens flaskeholderen
monteres. Anvend en 2,5 mm unbraconøgle til at fastgøre batterifæstet.

Slut el-kabel-kontakterne til terminalerne på skifterne. Sæt kontakterne ind,
således at de trekantede mærker (d) på kontakterne og
skifterterminalerne flugter med hinanden. På grund af kontakternes og
terminalernes vandtætte struktur, passer de ikke helt sammen. Sørg for at
trykke dem sammen, så de går ind med et klik.

<Isætning og udtagning af batteri>
Åbn klemmen og monter derefter batteriet, så det følger rillen i
batterifæstet. Luk klemmen, så den klikker på plads.

Ved bagskifter

Åbn klemmen, træk batteriet en smule ud, og tryk derefter på knappen for
at tage batteriet helt ud.

Forgreningsdel A

Afstand

FlaskeholderForskifter

Venstre greb

Højre greb

Batterifæste

Kabelklemme

Forgreningsdel B
Bagskifter

Kontakt fra EW-7970
forgreningsdel (B)

Kontakt fra SM-EW79A 
forgreningsdel (A)

Fastgør midlertidigt de el-kablerne til stellet med tape.

• Når du trækker el-kablet til
bagskifteren, skal du sørge for at
montere det på undersiden af
baggaflen for at undgå interferens
mellem kablet og kæden.

• Vikl al overskydende el-kabel ind i
forgreningsdel (B) for at justere
længden. Der kan opvikles op til
maks. 120 mm overskydende kabel
på denne måde.

Når el-kablet er trukket, skal du
fastgøre forgreningsdel (B) til
undersiden af krankboxens skal
med en bolt (længde 10,5 mm eller
15 mm).

Stram flaskeholderens bolt for at
fastgøre batterifæstet. Anvend
kabelklemmen (ekstraudstyr) til at
fastgøre batterifæstet til stellet.

Fastgør derefter kabeldækket til
stellet. For at sikre, at kabeldækket
sidder godt fast, skal du rengøre
stellet med alkohol eller et andet
rensemiddel for at fjerne fedt eller
andre substanser, inden du fastgør
kabeldækket. Anbring kabeldækslet
over el-kablet og fæstn derefter
kabeldækket til stellet.

El-kabelføring

Ved forskifter

Eksempler på justering af længden (Forgreningsdel B)

<Fjernelse af kontakterne>

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på : http://techdocs.shimano.com
Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

Tilspændingsmoment: 
1,2 - 1,5 N·m {12 - 15 kgf·cm}

Tilspændingsmoment: 
1,5 - 2,0 N·m {15 - 20 kgf·cm}


