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VIGTIG BEMÆRKNING

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Brugere, der ikke er uddannet til cykelmontering, bør ikke forsøge at montere komponenterne for dem selv med brug af 
forhandlerens manualer.
Hvis der er noget af informationen i denne manual der er tydelig for dig, gå ikke i gang med opstillingen. Du bør hellere søge 
hjælp på det sted, hvor cyklen blev købt, eller med en lokal cykelforhandler.

 • Sørg for at læse alle instruktionsmanualer som følger med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre produktet på en anden måde end den, der er angivet på forhandlerens manual.

 • Du kan se alle forhandlers manualer og instruktionsmanualer online på vores websted (http://si.shimano.com).

 • Overhold de passende regler og reguleringer af det land, amt eller region, hvor du driver din forretning som forhandler.

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

Følgende instruktioner skal altid overholdes for at forhindre personskader og skader på udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificeret efter graden af fare eller den skade, der kan ske, hvis produktet ikke anvendes korrekt.

FARE

Hvis instruktionerne ikke følges, vil det medføre alvorlige skader eller død.

ADVARSEL

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre alvorlige skader eller død.

FORSIGTIG

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN

ADVARSEL

 • Når du monterer komponenter, sørg for at følge vejledningerne, der er givet i instruktionsmanualerne.
Det anbefales at du kun anvender ægte Shimano dele. Hvis dele som f.eks. bolte og møtrikker bliver løse eller beskadiget, kan 
cyklen lige pludselig vælte, og du kan komme alvorlig til skade. 
Desuden, hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, og cyklen kan pludselig vælte, og du kan komme 
alvorlig til skade.

 •  Anvend sikkerhedsbriller for at beskytte dine øjne når du udfører vedligeholdelse, såsom udskiftning af dele.

 • Opbevar brugervejledningen fra forhandleren på et sikkert sted, efter at du har læst den fuldstændig igennem.

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

 • Vedligeholdelsesintervallet afhænger af brugen og kørselsforholdene. Rengør kæden regelmæssigt med et 
passende kæderengøringsmiddel. Anvend aldrig alkalibaserede eller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. 
rustfjerner. Hvis disse opløsningsmidler anvendes, kan kæden knække og alvorlig tilskadekomst kan blive 
resultatet.

 • Kontrollér kæden for skader (deformation eller revne), afhopning, eller andre uregelmæssigheder, så som uventet gearskifte. 
Hvis der opstår nogen problemer, skal du henvende dig til en forhandler. Kæden kan gå i stykker, og du kan komme til skade.

FORSIGTIG

For montering på cyklen og vedligeholdelse:

 • Når pladen og pladeenheden monteres og fjernes, skal man være påpasselig med at undgå at komme til skade ved for 
eksempel at få fingerene fanget i den store reaktionskraft fra pladespændingsfjederen. 

BEMÆRK

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

 • Når SHADOW RD+ monteres, skal enhedens pladedæksel monteres, inden der køres på cyklen.

 • Hvis gearskiftet ikke sker jævnt, skal du rense bagskifteren og smøre alle bevægelige dele.

 • Hvis sløret i ledene er så stort, at justering ikke er muligt, bør du udskifte bagskifteren.

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

 • Afhængigt af stellets form, kan bagskifteren komme i karambolage med kædeskærmen.

 • Idet den høje kabelmodstand i et stel med indvendig kabelføring forringer SIS-funktionen, bør denne type stel ikke anvendes.

 • Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug, så de kan glide tilstrækkeligt.

 • Undgå ophobning af støv på det indvendige kabel. Hvis smøremidlet på det indvendige kabel er blevet tørret af, anbefales det 
at påføre smøremidlet SIS SP41 (Y04180000). Brug ikke DURA-ACE-fedt eller andre former for fedt, da det kan forårsage en 
forringelse af gearskiftet.

 • For at få en jævn funktion skal du altid bruge det angivne yderkabel og kabelføreren på krankboksen.

 • Brug et yderkabel, der er langt nok til, at styret kan drejes hele vejen til begge sider. Kontrollér desuden, at skiftegrebet ikke 
støder mod cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.

 • Hvis du ikke kan justere gearskiftet, skal du kontrollere parallelitetsgraden i cyklens bagende. Kontrollér også, at kablet er 
smurt og yderkablet hverken er for langt eller for kort.

 • Du bør rengøre bagskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele (mekanismen og gearrullerne).

 • Afhængigt af modellen har styreskiven pile til angivelse af rotationsretningen. Monter styreskiven, sådan at pilene peger mod 
urets retning, når man ser på skifterens yderside.

 • Den nederste gearrulle har en pil, som indikerer rorationsretningen. Monter den nederste gearrulle således, at pilen viser 
modurs, når man ser på ydersiden af skifteren.

 • Hvis der opstår unormal støj fra en gearrulle, fordi den er løs eller har slør, bør du udskifte rullen.

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

Liste over nødvendigt værktøj
Følgende værktøj er nødvendigt for at samle produktet.

Anvendes til Værktøj

Krankboksens aksel 5 mm unbraconøgle

Funktionsomskifter 2 mm unbraconøgle(RD-M820)

Endejusteringsbolt
Philips stjerneskruetrækker nr. 2

3 mm unbraconøgle(RD-M820)

Stødstopper
3 mm unbraconøgle

1,5 mm unbraconøgle

Pladestopperstift Philips stjerneskruetrækker nr. 2

Pladedækselbolt 2 mm unbraconøgle

Pladeaksel 4 mm unbraconøgle

Førerrulle/Spændingsrulle 3 mm unbraconøgle

Stilleskrue til justering af største/mindste gearkrans Philips stjerneskruetrækker nr. 2

Indstil kontakten på grebet til positionen OFF, inden SHADOW RD+ installeres.

Grebomskifter
ON

OFF

Information om montering på stellet kan findes i afsnittet “BAGSKIFTER TIL MTB/TREKKING” under 
“Generel drift”.

 � Direkte montering

Bemærk:
Direkte monterede bagskiftere kan kun monteres på rammer, som er kompatible med direkte montering.

E-ringen er ikke nødvendig 
for at montere.

5 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
8,0 – 10,0 Nm
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 � Udskiftning til direkte monteret type

1. Hvis der sidder en E-ring på, skal du fjerne den med en fladhovedet skruetrækker.

2. Brug en 5 mm-unbrakonøgle til afmontering af krankboksens aksel.
 • Hvis der er et mellemstykke, skal det også fjernes.
 • E-ringen er ikke nødvendig for at montere.

E-ring
5 mm unbraconøgle

1
2Beslag

Afstandsstykke

Tilspændingsmoment: 
8,0 – 10,0 Nm

Når den direkte monterede type erstattes med beslagtypen, anvendes den omvendte procedure.

 • På modeller med afstandsklods indsættes denne i den korrekte position.
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 � Funktionsomskifter (RD-M820)
Denne skifter er kompatibel med to typer tandhjul:
Freeridetilstand (11-32T/11-34T/11-36T) og downhilltilstand (11-23T/12-25T/11-28T).
Hvis tandhjulene til freeridetilstand anvendes, skal du også bruge tilstandsomformeren.

Afmontering af tilstandsomformeren

Funktionsomskifter

2 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
 1,0 – 1,5 Nm

Når er funktionsomskifter er monteret

Når er funktionsomskifter ikke er monteret

Beslag

Gaffel
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JUSTERING

Dette afsnit gennemgår justeringsproceduren for SHADOW RD+.
Information om andre dele, som ikke er omhandlet i dette afsnit, kan findes i afsnittet “Bagskifter” under “Generel drift”.

 � Sådan bruges endejusteringsbolten (SHADOW RD+)

Bemærk:
Indstil kontakten på grebet til positionen OFF for at nedsætte spændingen på pladespændingsfjederen, inden denne justering 
udføres. 
Hvis kontakten på grebet forbliver i positionen ON, således at det er svært at dreje på skruen, kan det medføre beskadigelse af 
skruen, hvis den drejes med magt.

1. Indstil det bageste kædegear til det lave gear.

2. Efter at have standset hjulet, kontrolleres at afstanden mellem kanten af styreskiven og spidsen på gearet ligger inden for det 
interval, der er vist på billedet.

1

2

Største tandhjul

5 - 6mm

 • Phillips skruetrækker #2

Endejusteringsbolt

3. Drej pedalarmen for at skifte gear og for at kontrollere at de andre gear ikke har en grov følelse.

Kontrol af afstanden mellem tandhjulet og styreskiven (RD-M820/M640)

Bemærk:
Hvis antallet af tænder på kassettetandhjulet ændres, skal indstillingen foretages påny.

1. Indstil bagskifteren i den højeste (i freeridetilstand) eller den laveste (i downhilltilstand) gearposition.

2. Stands hjulet, og kontrollér derefter, at afstanden mellem kanten af styreskiven og kanten af tandhjulet ligger inden for det 
interval, der er vist på billedet.

1

2

 • Phillips skruetrækker #2
 • 3-mm unbrakonøgle kun 
til RD-M820

Endejusteringsbolt

Freeridetilstand

Største tandhjul Mindste tandhjul

5 - 6mm

Downhill funktion

1

2
10 - 11mm



10

3. Hvis stellet sidder i vejen for bagskifteren, når pladeenheden løftes på modeller med stødstopper, drejes 
endejusteringsbolten, indtil bagskiftet er uden hindringer.

Belastning: 
Ca. 49 - 78,4 N

Rammen og bagskifteren må ikke komme i 
vejen for hinanden.

4. Drej på pedalarmen for at skifte gear, og kontrollér, at der ikke mærkes nogen ujævnheder.

Bemærk: RD-M640  Vedrørende freeridespecifikation/downhillspecifikation
RD-M640 skelner mellem freeridespecifikation og downhillspecifikation.
Specifikationen kan ikke ændres ved blot at udskifte beslaget.
Der er heller ikke installeret en tilstandsomvælger.

DownhillspecifikationFreeridespecifikation
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 � SIS-justering (SHADOW RD+)

1. Indstil kontakten på grebet til positionen OFF.

2. Tryk på skiftegrebet flere gang for at flytte kæden til det 2. tandhjul.

3. Drej derpå pedalarmen, mens du trykker netop så meget på grebet, at sløret i det samles op.

 • Den bedste stilling er, når skiftegrebet benyttes lige netop nok til at opsamle sløret og kæden 
berører det 3. tandhjul og støjer.

• Den bedste stilling er, når skiftegrebet benyttes lige netop nok til at opsamle sløret og kæden 
berører det 3. tandhjul og støjer.

 • Når du skifter til 3.
Stram yderkablets justeringsskrue, indtil kæden vender tilbage til det 2. tandhjul. (med uret)

Justeringsskrue

 • Når der ingen lyd høres
Løsn yderkablets justerskrue indtil kæden berører det 3. tandhjul og støjer. (mod uret)

Justeringsskrue

4. Grebet føres tilbage til den oprindelige position (hvor grebet er ved 2. tandhjulsindstilling og er blevet frigjort) hvorefter 
pedalarmen drejes med uret.

 • Hvis kæden berører 3. tandhjul og afgiver en lyd, skal du dreje yderkablets justeringsskrue en smule med uret for at stramme 
den indtil lyden stopper og kæden drejer uden problemer.

5. Betjen grebet for at skifte gear og kontrollér, at der ikke kommer støj i nogle af gearpositionerne.

6. Indstil kontakten på grebet til ON, og kør derefter normalt på cyklen. Kontrollér, at der ikke er nogen problemer med at skifte 
gear.

7. For at få bedst mulig SIS-funktion skal du smøre alle transmissionsdelene regelmæssigt.
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VEDLIGEHOLDELSE

 � Udskiftning af støddæmper/holder (RD-M820)
Bemærk: Fjern bagskifteren fra rammen før udskiftning.

1. Fjern E-ringen ved hjælp af en flad skruetrækker.

2. Fjern akselholderen med en 5 mm unbrakonøgle og afmonter holderen.
 • Hvis der er et mellemstykke, skal det også fjernes.

E-ring

5 mm unbraconøgle

1

2

Beslag

Tilspændingsmoment: 
8,0 – 10,0 Nm
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3. Brug en 3 mm unbraconøgle til at fjerne endejusteringsbolten.

4. Tryk på bunden af støddæmperen med en 3 mm-unbrakonøgle for at fjerne den.

Endejusteringsbolt

Sæt en 3 mm-unbrakonøgle ind 
i skruehullet.

Støddæmper

3

4

4 Push

3 mm unbraconøgle

Støddæmper

5. Skub støddæmperen ind med en 1,5-mm unbrakonøgle i sammentrykket tilstand som vist på illustrationen.

1,5 mm unbraconøgle
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6. Fjern støddæmperholderen med et spidst værktøj.

Holder til støddæmper

* Genmontering udføres ved at gennemføre afmonteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

 � Udskiftning af pladen og pladespændingsfjederen (RD-M986)

FORSIGTIG

 • Sørg altid for, at kontakten på grebet er i positionen OFF, inden arbejdet påbegyndes.

 • Hvis kontakten på grebet betjenes med pladeenhedens dæksel fjernet, skal du trykke på kontaktstabilisatoren med en finger, så 
den ikke falder ud.

ON
Omskifterstabilisator

OFF
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Afmontering af pladen og pladespændingsfjederen

1. Fjern pladestopperstiften.

Pladestopperstift

Phillips skruetrækker #2

Tilspændingsmoment: 
1,0 Nm

2. Drej pladen for at løsne pladestopperstiften som vist på illustrationen.

3. Fjern pladedækselbolten.

2 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
1,0 – 1,5 Nm

4. Fjern kontaktstabilisatoren og kædestabilisatoren.

Omskifterstabilisator

Kædestabilisator
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5. Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne pladeakslen.

Pladeaksel

Tilspændingsmoment: 
8,0 – 10,0 Nm

Genmontering

Gennemfør afmonteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

Bemærk:
 • Smør pladeakslen.
 • Ved genmontering skal enden af pladespændingsfjederen sættes ind i rillen på pladen.

MÅ IKKE smøres.
Hvis der kommer smøremiddel 
på rullekoblingen med delen 
uden riller, glider den, og så 
virker friktionsfunktionen ikke.

Kom smøremiddel på.

 • Smøremiddel: 
DURA-ACE fedt 
(Y04110000)

Pladeaksel

Sørg for at installere kontaktstabilisatoren. Hvis du forsøger at betjene kontakten på 
grebet, når kontaktstabilistoren ikke er installeret, medfører det beskadigelse af produktet.

Pladespændingsfjeder

Pladeaksel
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 � Udskiftning af pladen og pladespændingsfjederen  
(med undtagelse af RD-M986)

FORSIGTIG

 • Sørg altid for, at kontakten på grebet er i positionen OFF, inden arbejdet påbegyndes.

 • Hvis kontakten på grebet betjenes med pladeenhedens dæksel fjernet, skal du trykke på friktionsenheden med en finger, så den 
ikke falder ud.

ON
Friktionsenhed

OFF

Afmontering af pladen og pladespændingsfjederen

1. Fjern pladestopperstiften.

Pladestopperstift

Phillips skruetrækker #2

Tilspændingsmoment: 
 1,0 Nm

2. Drej pladen for at løsne pladestopperstiften som vist på illustrationen..

Bemærk:
Trin 1 og 2 er ikke relevante for RD-M4000 / RD-M3000.
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3. Fjern pladedækselbolten.

2 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
 1,0– 1,5 Nm

Bolt til pladeenhedens dæksel

4. Fjern skifteenheden og kædestabilisatoren.

Skifteenhed

Kædestabilisator

5. Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne pladeakslen.

Pladeaksel
Tilspændingsmoment: 

8,0 – 10,0 Nm
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Genmontering

Gennemfør afmonteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

Bemærk:
 • Smør pladeakslen.
 • Ved genmontering skal enden af pladespændingsfjederen sættes ind i rillen på pladen.

Pladespændingsfjeder

MÅ IKKE smøres.
Hvis der kommer smøremiddel 
på rullekoblingen med delen 
uden riller, glider den, og så 
virker friktionsfunktionen ikke.

Kom smøremiddel på.

 • Smøremiddel: 
DURA-ACE fedt 
(Y04110000)

Pladeaksel

 • Anbring skifteenheden som vist på billedet.

Beskyttelsen skal 
vende nedad.

Den ujævne side skal 
vende mod højre.
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 � Udskiftning af B-spændingsfjederen (RD-M4000 / RD-M3000)

1. Fjern E-ringen fra beslagsakslen. 

E-ring

Beslagsaksel

Bemærk:
Visse modeller har ingen E-ring. (Det har ikke betydning for funktionen.)

2. Remove the bracket axle using a 5 mm Allen key, then remove the B tension spring and adapter set from the bracket member.

Tilspændingsmoment: 
8,0 – 10,0 Nm

Adaptersæt

Beslaghuset

B-spændingsfjeder

5 mm unbraconøgle

Beslagsaksel

Bøsning på B-akslen

3. Fjern B-spændingsfjederen fra adaptersættet.

B-spændingsfjeder
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 � Friktionsjustering (RD-M986)
Friktionsstyrken kan justeres efter ønske.
Ydermere er det også muligt at justere, efter at en ændring af friktionen er sket under brug.

1. Sæt grebomskifteren til OFF.

2. Brug en 2 mm-unbrakonøgle til afmontering af pladeenhedens dæksel.

Grebomskifter

Pladedæksel

3. Fjern omskifterstabilisatoren.

4. Flyt friktionsjusteringsbolten for at justere friktionen.
* Omskifterstabilisatoren kan anvendes som et værktøj til at udføre justeringen med.

Friktionsjusteringsbolt

Omskifterstabilisator

Friktionen 
øges

Friktionen 
mindskes
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5. Kontrollér friktionsmomentet.
 • Monter omskifterstabilisatoren sikkert som vist på Figur 1.
 • Tryk på omskifterstabilisatoren med en finger som vist på Figur 2, og sæt samtidigt grebomskifteren til ON-stilling og 
kontroller friktionsmomentet.

Figur 2 Figur 1

4 mm unbraconøgle

Omskifterstabilisator

Friktionsmoment: 
3,5 – 5,4 Nm

Bemærk:
Hvis du justerer friktionsmomentet igen, skal du inden justeringen sørge for at sætte grebomskifteren til OFF-stilling, mens du 
trykker på omskifterstabilisatoren med fingeren.

6. Kontroller, at omskifterstabilisatoren er sikkert monteret.

7. Monter pladedækslet.

2 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
1,0 – 1,5 Nm

Pladedæksel
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 � Friktionsjustering (med undtagelse af RD-M986)
Friktionsstyrken kan justeres efter ønske.
Ydermere er det også muligt at justere, efter at en ændring af friktionen er sket under brug.

1. Sæt grebomskifteren til OFF.

2. Brug en 2 mm-unbrakonøgle til afmontering af pladeenhedens dæksel.

Grebomskifter

Pladedel

Pladedæksel

3. Brug en 5,5 mm-momentnøgle til at bevæge friktionsjusteringsbolten for at justere friktionen.

Friktionsjusteringsbolt

Friktionen øgesFriktionen mindskes

4. Kontrollér friktionsmomentet.
 • Tryk på friktionsenheden med en finger som vist på billedet, og indstil kontakten på grebet til positionen ON, og kontrollér, 
friktionsmomentet.

RD-M786/M675/M615
Friktionsmoment: 

3,5 – 5,4 Nm

RD-M820/M640
Friktionsmoment: 

3,1 – 4,1 Nm

ON

4 mm unbraconøgle

Friktionsenhed

Bemærk:
Hvis du justerer friktionsmomentet igen, skal du inden justeringen sørge for at sætte grebomskifteren til OFF-stilling, mens du 
trykker på friktionsenheden med fingeren.
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5. Tryk ind på friktionsdelen med din finger, samtidig med at du indstiller grebet til OFF-position. Sørg i denne forbindelse for, at 
friktionsdelen rører bunden af pladedelen.

OFF

Bemærk:
Undlad at montere pladedelens dæksel, hvis kontaktsoklen ikke ligger lige under bunden af pladedelen. I så fald vil delene 
ikke slutte tilstrækkelig tæt, og den indvendige mekanisme vil derfor begynde at ruste og potentielt resultere i, at pladen 
sætter sig fast. 

OK IKKE OK

6. Monter pladedækslet.

Pladedæksel

2 mm unbraconøgle

Tilspændingsmoment: 
1,0 – 1,5 Nm
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 � Smøring af fedt på kædestabilisatoren
Hvis friktionen ændrer sig eller der frembringes støj, kan fedtet være misfarvet eller være forsvundet. Anvend i så fald mere fedt. 

1. Fjern kædestabilisatoren, efter at trin 1, 2 og 3 i “Friktionsjustering” er udført.

Kædestabilisator

2. Anvend en skruetrækker med almindelig kærv eller et lignende værktøj til at adskille friktionsfjederen og koblingen.
 • Vær påpasselig med ikke at bøje friktionsfjederen med spidsen på skruetrækkeren med almindelig kærv på dette tidspunkt.

Friktionsfjeder

Kobling

3. Kom fedt på koblingen.
 • Sørg for, at der ikke kommer fedt ind i koblingen på dette tidspunkt. Hvis der kommer fedt ind i koblingen, vil det bevirke, 
at koblingen ikke fungerer som den skal.

Fedtnummer: Y04120800

* Monter igen ved at udføre fremgangsmåden for afmontering i modsat rækkefølge.
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 � Udskiftning af rullen

Øverste gearrulle

uden pile med pileNederste 
gearrulle

3 mm unbraconøgle
E-ring

Bemærk: (RD-M986/M981/M820):

 • Når du fjerner spændingspulley’en, skal du første fjerne 
E-ringen.

Øverste gearrulle/Nederste gearrulle
Tilspændingsmoment: 

 2,5– 5,0 Nm



Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)
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