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 Justering af fri vandring
Når skruen til justering af fri vandring løsnes, øges bremsegrebets frie vandring, så at du kan justere den til den ønskede indstilling.

Justeringskrue til 
fri vandring

Rotor

Klods

Kontakt

Klodsens kontaktpunkt

 Udskifting af mineralolie
Det anbefales at du udskifter olien indeni beholderen hvis den bliver markant misfarvet.

Forbind en slange med en pose til nippelen, og åbn derefter nippelen og dræn olien ud. Du kan betjene bremsegrebet på 

nuværende tidspunkt som hjælp til at dræne olien. Efter at du har drænet væsken, skal du påfylde frisk bremsevæske iht. 

"Tilføjelse af mineralolie og udluftning". Anvend kun original mineralolie fra Shimano.

Bortskaf den gamle olie iht. lokale regulativer.

 Tilføjelse af mineralolie og udluftning
Når du fjerner luften fra kaliberen, får du brug for SM-DISC'en (olietragt og oliestopper).

Afstandsstykket til udluftningen (gul) skal være forbundet med 

kalibrene, hvorefter du skal anbringe cyklen i et cykelstativ eller 

lignende, som vist på billedet.

Slange

Kalibre
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1. Indstil bremsegrebet så at det er i kørestilling i en vinkel på 45 grader i forhold til jorden, og derefter fjerne den øverste 

udluftningsskrue og O-ringen og indsætte olietragten. Indsæt ikke oliestopperen på nuværende tidspunkt.

Udluftningsskrue

O-ring

Olietragt

2. Sæt en 7 mm topnøgle i stilling, fyld kanylen med olie, forbind en slange til nippelen, og løsn derefter nippelen 1/8 omgang for 

at åbne den. Tryk på kanylens pressestempel for at tilføje olie. Olie vil begynde at komme ud af olietragten. Fortsæt med at 

tilføje olie indtil der ikke længere er luftbobler i den olie der kommer ud.

Drænnippel

3. Når olien der kommer ud ikke længere indeholder luftbobler, kan du lukke for nippelen for en stund.

Du skal ikke aktivere udløsergrebet på nuværende tidspunkt.

Hvis dette ikke overholdes, kan der forekomme luftbobler blandet med olien indeni kaliberen, og 

det vil tage lang tid at tømme al luften. (Hvis grebet aktiveres gentagne gange, skal du dræne al 

olien ud og derefter tilføje ny olie.)
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4. Placer en 7 mm topnøgle som vist på billedet og forbind derefter posen med slangen. Forbind slangen med nippelen og løsn 

derefter nippelen. Efter et stykke tid vil olien og luften begynde at flyde naturligt fra nippelen til slangen. På denne måde vil 

det være muligt nemt at ekstrahere størstedelen af luften, som stadig findes indeni bremsesystemet. Det kan hjælpe at ryste 

slangen forsigtigt eller banke forsigtigt på beholderen eller kaliberen med en skruetrækker eller flytte kaliberen til en anden 

position.

Pose Luft

5. Væskeniveauet i tragten vil falde på dette tidspunkt, så fortsæt med at fylde tragten med olie for at vedligeholde 

væskeniveauet og dermed forhindre at der trækkes luft ind.

6. Når der ikke længere kommer luftbobler ud af nippelen, skal du umiddelbart 

stramme nippelen.
Drænnippel
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7. Tryk bremsegrebet ned, åbn og luk nippelen hurtigt efter hinanden (i ca. 0,5 

sekunder per gang) for at fjerne eventuelle luftbobler, som stadig findes i 

kalibrene. Gentag denne procedure ca. 2-3 gange.

Stram derefter nippelen igen.

Tilspændingsmoment: 
4 - 6 Nm

8. Hvis bremsegrebet aktiveres på nuværende tidspunkt, vil luftbobler i systemet bevæge sig op gennem porten ind i olietragten. 

Når der ikke længere forekommer bobler, skal du trykke bremsegrebet så langt ned som muligt.

Det er normalt for grebet at være stift på nuværende tidspunkt.

Grebbetjening

Løs Lidt stiv Stiv

9. Anbring grebsenheden horisontalt som vist på billedet og tilt den 30 grader i 

retning af  og udfør derefter trin 8 for at tjekke at der ingen luft er tilbage. TIlt 

derefter grebet 30 grader i retning af  og udfør trin 8 igen for at tjekke, at der 

ingen luft er tilbage. Hvis der stadig forekommer luftbobler, skal du gentage 

ovenstående procedure indtil der ikke forekommer flere.

10. Luk olietragten med oliestopperen så at siden med den forbundne O-ring vender 

nedad.

Oliestopper

O-ring
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11. Fjern olietragten mens den stadig er lukket med oliestopperen, og forbind 

derefter O-ringen og udluftningsskruen og stram den indtil der flyder olie ud. 

Dette er for at sikre, at der ikke længere er luftbobler i beholderen.

*  Betjen ikke bremsegrebet på nuværende tidspunkt, da der da kun komme luft 

ind i cylinderen.

Tilspændingsmoment: 
0,3 - 0,5 Nm

O-ring

12. Hvis der er flydt olie ud, skal det tørres bort.


