
UM-5XW0B-002-03 Brugervejledning

Bagskifter (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 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
 • Sørg for at tjekke, at pladeenhedens dæksel og hætte er fastgjorte, inden du 
kører på cyklen. *I tilfælde af MTB

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

 • Delene er fremstillet til at være helt vandtætte, så de kan modstå kørsel i vådt 
vejr, men de må ikke forsætligt anbringes i vand.

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

 • Behandl produkterne forsigtigt og undgå at udsætte dem for kraftige stød.

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

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

 • Hvis kæden bliver ved med at hoppe, skal du få klingerne, tandhjulene og/eller 
kæden skiftet ud på købsstedet.

 • Hvis der er kraftigt slør i rullerne, som forårsager en masse irriterende støj, skal 
du få rullerne skiftet ud på købsstedet.

 • 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.

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

 • 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 kæden stram?

 • Er der nogen synlig skade på kæden?

 • Sidder propdækslet på plads? *I tilfælde af MTB

Delenes betegnelse

Betjening
Sørg for at fl ytte grebkontakten til OFF-stillingen, inden du fjerner baghjulet.
*Formen og grebkontaktens position kan variere afhængigt af modellen.

Om beskyttelsesfunktionen for bagskifteren
* Drej det forreste kædehjul, mens operationen genoprettes, efter at 

beskyttelsesfunktionen for bagskifteren er blevet aktiveret.

Hvis cyklen udsættes for et kraftigt stød, aktiveres beskyttelsesfunktionen for 
bagskifteren, og tilslutning mellem motoren og leddet afbrydes midlertidigt, 
så bagskifteren ikke længere fungerer. Dette sker for at beskytte systemet 
i tilfælde af styrt el.lign. Hvis dette sker, så tryk på tilstandsknappen på 
informationsskærmen eller knappen på samling (A) i 5 sekunder eller længere. 
Dette vil genoprette tilslutning mellem motoren og leddet og slette 
beskyttelsesfunktionen for bagskifteren. Hvis genoprettelse ikke er mulig ved at 
betjene knapperne, kan det lade sig gøre ved manuel betjening. Henvend dig i så 
fald til en distributør, inden du går i gang.

Informationsskærm

Knap (Tryk: 
5 sekunder 
eller længere)

Knap 
(tryk)

LED-vindue 
til knap

Samling 
(A)

Lyser 
(rødt)

Hvis den røde LED på samling (A) lyser, kan bagskifteren ikke skifte gear. 
Tryk på knappen indtil den røde LED slukkes.

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

Cirka 5 sekunders tidsrum

Knap holdt 
nede Lyser (rødt) Blinker (rødt) Nulstilling af bagskif-

terbeskyttelse

Fuldført

<I tilfælde af ROAD>

Terminal

Ruller

Led

Pladedæksel

Remskive

Led

<I tilfælde af MTB>

Terminal Grebkontakt

Hætte

Propdæksel

Grebkontakt

ON OFF

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan


