
UM-46R0A-002-03 Brugervejledning

Flad pedal

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

VIGTIGT

 • Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om 
montering og justering af produkterne, som ikke er beskrevet i 
brugervejledningen. 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.

Vigtig sikkerhedsinformation
Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om 
udskiftning.

ADVARSEL

 • Hvis du ikke er sikker på, hvordan stifterne skal justeres på 
pedalerne, spørg forhandleren eller agenturet om råd.

 • Hvis gribekraften mellem skoene og pedalerne (kraften, som 
forhindrer, at skoene glider til siden) er utilstrækkelig, så fjern 
afstandsstykkerne eller skift til lange stifter for at øge kraften. 
Dette vil øge gribekraften. Hvis gribekraften på skoene forøges, vil 
du ikke kunne frigøre fødderne fra pedalerne ved at lade dem glide 
sidelæns, med mindre du først løfter fødderne op fra pedalerne. For 
at undgå at falde af cyklen og komme alvorlig til personskade, øv 
dig, med den ene fod på jorden, i at fastgøre og frigøre den anden 
fod på/fra pedalen, indtil du er blevet vant til dette. Hvis du ikke 
kan vænne dig til dette, montér afstandsskiverne.

 • Fordi stifterne er lange, kan de bevirke, at du kommer til 
personskade, hvis de kommer i direkte kontakt med huden. Sørg 
altid for at have tøj og beskyttelsesudstyr på, som er egnet til den 
måde, hvorpå cyklen skal anvendes.

 • Sørg for at sætte refl ektor på cyklen, når du kører efter mørkets 
frembrud. Du bør ikke køre på cyklen, hvis refl ektorne er snavsede 
eller i stykker, da det så er svært for andre trafi kanter at se dig.

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

Bemærk
 • Derudover skal du kontrollere pedalfunktionen en gang til, hvis den 
ikke føles normal.

 • Hvis du får problemer med pedalens roterende dele, skal pedalen 
måske justeres. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler.

 • Du kan som ekstraudstyr få et sæt refl ektor. Spørg forhandleren 
eller agenturet om råd.

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

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.

 • Er fastgørelsessektionerner rigtigt fastspændt?

 • Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse
*  Formen varierer afhængigt af modellen.

Nogle modeller leveres med to afstandsstykker med forskellig 
tykkelse, mens andre modeller leveres helt uden afstandsstykker.
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Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik 
på forbedring. (Danish)


