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

UM-5Y40A-002-04 Brugervejledning

Bagskifter

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

VIGTIG BEMÆRKNING
 • For yderligere information om montering og justering, bedes du 
kontakte den forretning, hvor du har købt cyklen, eller en 
cykelhandler i dit område. 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.

Generelle sikkerhedsoplysninger
Når retningslinjer kræver udskiftning, kontakt forhandleren hvor du 
købte cyklen eller en cykelhandler.

ADVARSEL

 • 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.

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

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

 • Du bør med jævne mellemrum rense tandhjulene med et neutralt 
rensemiddel. Desuden kan du forlænge både tandhjulenes og 
kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel og 
smøre den.

 • Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra 
almindelig brug.

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.

 • Udføres gearskifte uden problemer?

 • Har leddene meget slør?

 • Har rullerne meget slør?

 • Er der unormal støj fra skifterne?

 • Er der nogen synlig skade på kæden?

Delenes betegnelse

Led

Ruller


