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

UM-6VE0B-003-03 Brugervejledning

Dobbelt kontrolgreb 
(DI2)

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 sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at 
læse denne brugervejledning grundigt inden 
ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.

ADVARSEL
 • Når skifteknappen anvendes, vil motoren, som driver forskifteren, skifte til 
skiftepositionen uden at stoppe, så vær påpasselig med ikke at få fi ngrene i klemme.

 • Det er vigtigt at forstå cyklens bremsesystem tilstrækkeligt. Forkert brug at cyklens 
bremsesystem kan føre til at du mister kontrollen og der kan ske alvorlig skade. Fordi 
hver cykel er anderledes skal du være sikker på at du lærer den rette bremseteknik 
(inkl. hvor meget pres du skal bruge på bremsen og hvordan du holder cyklen under 
kontrol). Dette kan læres ved at henvende dig til en professionel cykelforhandler og 
læse brugsvejledningen og ved at øve dig på bremseteknikken når du cykler.

 • Hvis der bremses for hårdt med forbremsen, kan hjulet låses fast og cyklen kan vælte 
forlæns med alvorlig tilskadekomst som resultat.

 • Kontrollér altid, at for- og bagbremsen fungerer korrekt, før du bruger cyklen.

 • Den påkrævede bremselængde vil være længere i vådt føre. Sæt farten ned og begynd 
at bremse tidligere og forsigtigere.

 • Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dette sker, risikerer du at vælte 
med cyklen. For at undgå dette skal du sætte farten ned og begynde at bremse 
tidligere og forsigtigere.

 • Ved karbonhåndtag skal der checkes at der ikke er nogen skader såsom 
karbonadskillelse eller revner. Hvis der er nogle skader må den ikke bruges; kontakt 
stedet hvor den er købt eller en cykelhandler. Ellers kan grebet brække, og bremserne 
vil muligvis ikke fungere længere.

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

Bemærk
 • Kranken skal rotere ved al betjening af gearskiftet.

 • Fjernkontakten gøres funktionsdygtig ved at opdatere softwaren med E-TUBE PROJECT efter 
tilslutning af den trådlåse enhed (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Kontakt købsstedet for 
yderligere oplysninger. 

 • Komponenterne er udviklet, så de er helt vandtætte og kan tåle cykling i vådt føre; dog 
er de ikke beregnet til at lægge i vand.

 • Rengør ikke cyklen med med en højtryks bilvask. Hvis der trænger vand ind i delene, 
kan betjeningsproblemer eller rust blive resultatet.

 • Produkterne skal håndteres med forsigtighed og må ikke udsættes for hårde 
stødbelastninger.

 • Vær påpasselig med, at der ikke kommer vand ind i terminalen.

 • Anvend ikke fortynder eller lignende substanser til rengøring af produkterne. Sådanne 
substanser kan beskadige overfl aderne.

 • Greb af kulfi ber skal rengøres med en blød klud. Brug et mildt rengøringsmiddel. Ellers 
kan materialet blive nedbrudt og blive beskadiget.

 • Undgå at forlade carbon håndtag på steder, hvor høje temperaturer er til stede. 
Desuden må de ikke komme i nærheden af åben ild.

 • Kontakt købsstedet angående opdateringer af produkt-softwaren. Den nyeste 
up-to-date information fi nder du på Shimanos webside.

 • Læs desuden brugervejledningerne for bremser og andet udstyr der skal forbindes.

 • 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.

 • Virker for- og bag-bremser rigtigt?

 • Har bremsehåndtaget tilstrækkeligt spillerum?

 • Er bremsekablet rustent, fl osset eller revnet?

 • Er bremseskoene slidt ned til rillerne?

 • Skiftes der gear, når skifteknapperne betjenes?

 • Er grebene forsvarligt monteret på styret?

 • Er der unormal støj under anvendelsen?

Delenes betegnelse

Port til fjernstyret 
sprintergearkontakt

Terminaler*2

Skifteknap

Bremsegreb

Fjernkontakt*1

Gearvælgermanchet

*1   Funktionen fi ndes ikke på nogle modeller afhængigt af specifi kationerne. Træk 
gearvælgermanchetten til side for at se, om der er monteret en fjernkontakt.

*2   Antal porte i terminalafsnittet varierer afhængig af modellen.

Funktion

Gearskifte
Sørg for at træde pedalerne rundt, når der skiftes gear.

Fjernkontakt (indlæsning af data)
Fjernkontakten transmitterer signaler til kompatible komponenter via den trådløse enhed 
(SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Betjening og funktioner varierer afhængigt af den 
kompatible komponent. Der henvises til betjeningsvejledningen for den pågældende 
kompatible komponent.

Anvendelse af bagskifteknap (indlæsning af data)
< Skifteknap (X) >

Kæden fl yttes fra et lille bagtandhjul til 
et større bagtandhjul.

< Skifteknap (Y) >

Kæden fl yttes fra et stort bagtandhjul til et 
mindre bagtandhjul.

X Y
Skifteknap (X) Skifteknap (Y)

Anvendelse af forskifteknap (indlæsning af data)
< Skifteknap (X) >

Kæden fl ytter fra den lille klinge til den 
store klinge.

< Skifteknap (Y) >

Kæden fl ytter fra den store klinge til den 
lille klinge.

X Y
Skifteknap (X) Skifteknap (Y)

Hvis kæden falder af til indersiden, skal man vedblive at trykke på skifteknap (X) i 
1 sekund eller mere for at fl ytte forskifteren til den yderste stilling, og derefter holde 
den nedtrykket i 10 sekunder for at genindstille kæden.

Hvad der faktisk sker kan variere afhængig af de tilsluttede komponenter samt 
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

Bremsning
Dette produkt er udstyret med en grebsjusteringsfunktion.
Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger og justeringer.

Bremsegreb


