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

UM-07R0A-001-03 Brugervejledning

Dual control-greb 
(DI2)

Til hydraulisk 
skivebremse

Brugervejledninger på andre sprog er tilgængelige på: 
http://si.shimano.com

VIGTIG BEMÆRKNING

 • Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis du mangler oplysninger 
om montering og justering af produkterne, som ikke fi ndes i 
brugervejledningen. Der fi ndes en forhandlervejledning til 
professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside 
(http://si.shimano.com).

 • Undgå at adskille eller ændre på produktet.

Af hensyn til din sikkerhed skal du sørge for at læse 
brugervejledningen godt igennem inden brug, og 
følge anbefalingerne.

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

ADVARSEL

 • Når gearkontakten anvendes, skifter motoren, som aktiverer 
forskifteren, til gearstillingen uden at stoppe, og derfor er der risiko 
for at få fi ngrene i klemme.

 • Det hydrauliske bremsesystems bremseegenskaber er anderledes end 
med fælgbremser. Sørg for at vide, hvordan bremserne fungerer og 
reagerer inden brug. Hvis du bruger cyklen uden at vide, hvordan 
bremserne fungerer, kan du vælte på cyklen ved betjening af 
bremserne med risiko for alvorlig personskade eller livsfare.

 • Der må ikke anvendes 203 mm eller 180 mm skivebremserotorer. 
Bremsekraften bliver uforholdsmæssigt større og kommer ud af 
kontrol.

 • 160 mm skivebremserotorer har større bremsekraft end 140 mm 
skivebremserotorer. Sørg for at være helt fortrolig med bremsernes 
egenskaber, inden du tager dem i brug.

 • Pas især på ikke at få fi ngrene for tæt på de 
roterende skivebremserotorer. Skivebremserotoren 
er skarp og kan skade fi ngrene alvorligt, hvis de 
bliver fanget i hullerne i skivebremserotoren, når 
den roterer.

 • Kalibrene og skivebremserotoren bliver meget varme ved brug af 
bremserne, så undlad at røre ved dem, når du cykler eller umiddelbart 
efter.

 • Pas på, at der ikke kommer olie eller fedt på skivebremserotor og 
bremseklodser, da bremserne måske så ikke vil fungere korrekt.

 • Hvis der kommer olie eller fedt på bremseklodserne, bør du kontakte 
en forhandler eller et værksted. Der er risiko for, at bremserne ikke vil 
fungere korrekt.

 • Hvis det støjer ved bremsning, kan det skyldes, at 
bremseklodserne er slidt ned til grænsen. Sørg for, 
at bremsesystemet er tilstrækkeligt afkølet, og 
kontroller derefter, at hver bremseklods er mindst 
0,5 mm tyk. Ellers kontakt en forhandler eller et 
værksted.

2 mm 0,5 mm

 • Hvis skivebremserotoren er revnet eller deform, skal du øjeblikkeligt 
stoppe med at benytte bremserne og kontakte en cykelhandler eller et 
-væksted.

 • Hvis skivebremserotoren bliver slidt ned til 1,5 mm tykkelse, skal du 
straks ophøre med at bruge bremserne og kontakte en forhandler 
eller et værksted. Skivebremserotoren kan knække, og du kan falde af 
cyklen. Hvis det er en Ice-Technologies rotor, skal du også straks stoppe 
med at bruge bremserne, når aluminiumsoverfl aden er synlig.

 • Der kan dannes luftlommer, hvis bremserne aktiveres kontinuerligt. 
For at afhjælpe dette skal grebet slippes kortvarigt.

Damplåsning opstår, når olien i bremsesystemet bliver opvarmet, 
hvilket får eventuelt vand eller luftbobler i bremsesystemet til at 
udvide sig. Dette kan så resultere i en pludselig forøgelse af 
bremsegrebets vandring.

 • Skivebremsen er konstrueret, så den ikke fungerer, når cyklen er vendt 
på hovedet. Hvis cyklen vendes på hovedet eller på siden, vil bremsen 
muligvis ikke fungere korrekt, og du kan komme alvorligt til skade. 
Inden du kører på cyklen, skal du sørge for at betjene bremsegrebet et 
par gange for at sikre, at bremserne fungerer normalt. Hvis bremserne 
ikke fungerer normalt, skal du stoppe med at benytte bremserne og 
kontakte en forhandler eller et værksted.

 • Hvis du ikke mærker nogen modstand, når du slipper bremsegrebet, 
skal du øjeblikkeligt stoppe med at benytte bremserne og kontakte en 
forhandler eller et værksted.

 • Hvis der opstår olielækage, skal du øjeblikkeligt stoppe med at 
benytte bremserne og kontakte en forhandler eller et værksted.

 • Det er vigtigt at være helt klar over, hvordan cyklens bremsesystem 
betjenes. Hvis cyklens bremsesystem bruges forkert, kan det føre til 
manglende kontrol eller styrt og efterfølgende alvorlig tilskadekomst. 
Fordi cykler kan være forskellige at køre på, er det vigtigt at lære den 
rette bremseteknik (inkl. betjeningskraften af bremsegrebene og 
cyklens reaktioner), og hvordan cyklen betjenes. Det kan du ved at 
spørge din fagligt uddannede cykelhandler, ved at læse 
brugervejledningen og ved at øve din cykel- og bremseteknik.

 • Hvis forbremsen betjenes for hårdt, kan hjulet låse, så cyklen vælter, 
og du kan komme alvorligt til skade.

 • Kontroller altid, at for- og bagbremsen fungerer rigtigt, inden du 
bruger cyklen.

 • Den påkrævede bremselængde vil være længere i vådt føre. Sæt 
farten ned og begynd at bremse i godt tid og med forsigtighed.

 • Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dækkene 
skrider, risikerer du at vælte af cyklen. Du kan undgå det ved sætte 
farten ned og bremse forsigtigt i god tid.

 • Læs denne brugervejledning grundigt og opbevar den et sikkert sted 
til senere brug.

FORSIGTIG

 OBS vedrørende håndtering af mineralsk olie

 • Undgå kontakt med øjnene, da olien kan give irritation. I tilfælde af 
øjenkontakt: Skyl med rent vand, og søg straks læge.

 • Kontakt med huden kan medføre udslæt og ubehag. I tilfælde af 
kontakt med huden: Vask grundigt med vand og sæbe.

 • Indånding af tåge eller dampe fra mineralsk olie kan give kvalme. 
Dæk næse og mund med en maske og brug kun olien på steder med 
god ventilation. I tilfælde af indånding af tåge eller dampe: Søg straks 
ud i frisk luft. Tag et tæppe omkring dig. Forhold dig i ro, og sørg for 
at holde varmen. Søg læge.

  Indkøringsperiode

 • Skivebremser har en indkøringsperiode, og bremsekraften vil gradvist 
øges i løbet af denne periode. Sørg for at være opmærksom på 
eventuel forøgelse af bremsekraften, når du bruger bremserne i løbet 
indkøringsperioden. Dette gælder også efter udskiftning af 
bremseklodser eller skivebremserotor.

Bemærk:
 • Sørg for, at kranken roterer ved al betjening af gearskiftet.

 • Fjernkontakten fungerer ved en softwareopdatering med E-TUBE 
PROJECT, efter at der er oprettet forbindelse til den trådløse enhed 
(SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Kontakt købsstedet for nærmere 
oplysninger.

 • Delene er designede til at være fuldt vandtætte under kørsel i vådt 
føre, de bør dog ikke forsætligt lægges i vand.

 • Undlad at vaske cyklen i en højtryks-bilvaskehal. Hvis der kommer 
vand ind i komponenterne, kan det medføre driftsproblemer eller rust.

 • Håndtér produkterne med forsigtighed og undgå at udsætte dem for 
hårde stød.

 • Sørg for, at der ikke kommer vand i terminalen.

 • Rengør ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sådanne 
stoffer kan ødelægge overfl aderne.

 • Når cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at sætte afstandsstykker 
mellem bremseklodserne. Undlad at betjene bremsegrebet, mens 
hjulet er afmonteret. Hvis der ikke er isat afstandsstykker, når der 
trykkes på bremsegrebet, vil stemplerne stikke længere ud end 
normalt. Ret henvendelse til en forhandler, hvis det sker.

 • Brug sæbevand eller en tør klud til rengøring og vedligeholdelse af 
bremsesystemet. Der må ikke anvendes bremserensemidler eller 
lyddæmpningsmidler, der kan købes som standardprodukter, da de 
kan beskadige komponenter, som f.eks. pakninger.

 • Kontakt købsstedet vedrørende opdatering af produkt-softwaren. Den 
mest opdaterede information fi ndes på Shimanos hjemmeside.

 • Læs også vejledningerne til bremsen og andet udstyr, der skal 
monteres.

 • Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og 
nedbrydning som følge af normal brug og aldring.

Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug
Kontroller følgende, inden cyklen tages i brug. Kontakt købsstedet eller 
en cykelhandler, hvis der er problemer med nedenstående.

 • Lækker der bremseolie?

 • Virker for- og bagbremsen korrekt?

 • Er tykkelsen af bremseklodserne mindst 0,5 mm?

 • Er skivebremserotoren revnet eller deform?

 • Skifter gearet, når gearkontakterne betjenes?

 • Er grebene korrekt fastmonteret på styret?

 • Er der unormal støj ved betjening?

Navne på dele

Terminaler*2

Gearkontakt

Bremsegreb

Fjernkontakt*1

Gearvælgermanchet

*1   Afhænger af specifi kationerne, da denne funktion ikke fi ndes på alle 
modeller.
Træk gearvælgermanchetten til side for at se, om der er monteret en 
fjernkontakt.

*2   Antal porte i terminalafsnittet varierer afhængig af modellen.

Betjening
Gearskiftebetjening
Sørg for, at kranken roterer ved al betjening af gearskiftet.

Fjernkontakt (indlæsning af data)
Fjernkontakten sender signaler til kompatible komponenter via den 
trådløse enhed (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Betjeningen og 
funktionen varierer afhængig af den kompatible komponent. Se den 
medfølgende manual for den relevante kompatible komponent.

Betjening af kontakt til gearskifte bagtil (indlæsning af data)

< Gearkontakt (X) >
Kæden fl yttes fra et mindre tandhjul 
bagest til et større tandhjul bagest.

< Gearkontakt (Y) >
Kæden fl yttes fra et større tandhjul 
bagest til et mindre tandhjul bagest.

X Y
Gearkontakt (X) Gearkontakt (Y)

Betjening af gearkontakt til forskift (indlæsning af data)

< Gearkontakt (X) >
Kæden fl yttes fra den lille klinge 
til den store klinge.

< Gearkontakt (Y) >
Kæden fl yttes fra den store klinge 
til den lille klinge.

X Y
Gearkontakt (X) Gearkontakt (Y)

Hvis kæden falder af på indersiden, skal gearkontakten (X) fortsat 
holdes inde i mindst 1 sekund for at fl ytte forskifteren til 
yderpositionen og derefter holdes inde i 10 sekunder for at sætte 
kæden på plads igen.

Faktisk optræden kan variere afhængig af de monterede komponenter 
og softwareversionen.

Der kan foretages følgende ændringer af indstillingerne for hver kontakt.
Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger og justering af indstillinger.

 • Ombytning af indstillingen for op- og nedskift på gearkontakt 
(X) og (Y)

 • Ombytning af indstillingen for for- og bagskift på gearkontakterne 
(højre/venstre)

 • Konfi guration af indstillingerne for multigearskift

 • Indstilling af fjernkontakterne til at fungere som gearkontakter

Betjening af bremse
Dette produkt er udstyret med en funktion til justering af grebvandring 
og en funktion til justering af frivandring.
Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger og justeringer.

Bremsegreb


