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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 servicevejledninger, som fulgte med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre produktet på andre måder, end der er anført i denne 
forhandlermanual.

 • Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online på https://si.shimano.com.

 • Brugere, som ikke har 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, 
før produktet tages i brug 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 

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:

 • Undlad at køre på cyklen, hvis reflekserne er snavsede eller i stykker. Ellers vil det være 
svært for modkørende trafikanter at se dig.

 • Sørg for at have reflekser på din cykel, når du cykler på offentlig vej.

BEMÆRK

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

 • Kontroller, at der ikke er eventuelt slør eller noget løst i monteringssektionerne, inden 
der køres på cyklen.

 • Hvis brugen af pedalerne ikke føles normalt, skal du kontakte købsstedet.

 • Hvis du oplever nogen problemer med pedalens roterende dele, skal pedalen muligvis 
justeres. Spørg købsstedet eller en distributør.

 • Sørg for at få spændt krank og pedaler igen med jævne mellemrum hos købsstedet eller 
en distributør.

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

Ved montering på cyklen samt vedligeholdelse:

 • Sørg for at spænde krank og pedaler igen regelmæssigt.

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

15 mm skruenøgle

Skruetrækker med lige kærv

TL-PD300

Stjerneskruetrækker [#2]
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MONTERING/FJERNELSE 

 Montering på pedalarmen 

MONTERING/FJERNELSE
Montering på pedalarmen

1. Smør lidt fedt på gevindene.

2. Brug en 15 mm skruenøgle til at montere pedalerne med.

Højre pedal har højregevind; venstre pedal har venstregevind.

35-55 Nm
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VEDLIGEHOLDELSE 

 Justering af akselkuglelejer 

VEDLIGEHOLDELSE
Justering af akselkuglelejer
Justering af påkrævet, hvis de roterende dele ikke fungerer ordentligt. Følg procedurerne 
nedenfor.

1. Fjern hætten med et værktøj for eksempel en skruetrækker med lige 
kærv.

Hætte

2. Brug et TL-PD300 SHIMANO originalværktøj til at dreje konus med for 
at justere forspændingen af lejet.

3. Når konussen er fastlåst, spændes låsemøtrikken.

10-12 Nm
Låsemøtrik
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VEDLIGEHOLDELSE 

 Montering/fjernelse af reflekser 

BEMÆRK

 • Konus og låsemøtrikker på begge pedaler har højregevind.

 • Juster konus for at opnå en jævn rotation uden eventuelt slør, når akselenheden 
er sat ind i pedalen.

Montering/fjernelse af reflekser

1. Monter refleksen som vist på billedet.

(1) Fjern den med en stjerneskruetrækker.

(2) Sæt refleksen på pedalen og gør den fast med skruen.

0,8 Nm

Plade til montering 
af refleks

Skrue til fastgørelse af refleks

Refleks



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