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VIGTIG MEDDELELSE
 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til at bygge cykler, bør afstå fra at montere komponenterne selv ved hjælp af 
forhandlermanualerne. Hvis du er usikker omkring nogen af informationerne i denne manual, skal du ikke udføre monteringen. 
Kontakt i stedet din forhandler eller en lokal cykelhandler for assistance.

 • Sørg for at læse alle betjeningsvejledningerne, som fulgte med produktet.

 • Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.

 • Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside. (http://si.shimano.com).

 • Vær opmærksom på de relevante love og regler, som gælder i det land, den stat eller region, hvori du er registreret som 
forhandler.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør forhandlermanualen læses grundigt inden ibrugtagen og følges for 
at sikre korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skade på udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificeret efter graden af   fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet.

FARE

Hvis instruktionerne ikke følges, vil det medføre alvorlige skader eller død.

ADVARSEL

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre alvorlige skader eller død.

FORSIGTIG

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

 • Ved montering af komponenter, er det vigtigt at følge de anvisninger, der er givet i brugsanvisningerne. 
Det anbefales kun at bruge orignale Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadiget, kan 
cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig skade.Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der 
opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig skade.

 •  
Anvend sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver 
såsom udskiftning af dele.

 • Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

BEMÆRK

 • Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.
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1  BAGSKIFTER
 ADVARSEL 

 •    Sørg for at indhente forhandlermanualen og læs den grundigt, inden du monterer delene. 
  Løse, slidte eller beskadigede dele kan medføre, at cyklen vælter, og at du kommer alvorligt til skade. Vi anbefaler originale 
Shimano reservedele på det kraftigste.

 •    Sørg for at indhente forhandlermanualen og læs den grundigt, inden du monterer delene. 
  Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan kæden hoppe af og resultere i, at du falder af cyklen og komme alvorligt til skade.

 BEMÆRK 

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

 •   Hvis sløret i leddene er så stort, at justering ikke er muligt, bør du udskifte bagskifteren.

 •   Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal.

 •   For at få en jævn funktion skal du altid bruge det angivne yderkabel og den angivne kabelfører til krankboksen.

 •   Du bør rengøre bagskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele (mekanisme og ruller).

 •   Hvis du ikke kan justere gearskiftet, skal du kontrollere paralleliteten i den bageste del af cyklen. Kontrollér også, at kablet er 
smurt, og at yderkablet hverken er for langt eller for kort.

 •   Hvis der opstår unormal støj fra en gearrulle, fordi den er løs eller har slør, bør du udskifte rullen.

 •   Det frarådes kraftigt at anvende et stel med indvendig kabelføring, da det har tendens til at hæmme SIS-skiftefunktionen på 
grund af den høje kabelmodstand.

 < Til MTB / Trekking >
 •   Du bør med jævne mellemrum rense kædekransene med et neutralt rensemiddel. 
Desuden kan du forlænge både kædekransenes og kædens levetid ved at rense 
kæden med et neutralt rensemiddel og smøre den.

 •   Sørg for altid at bruge et tandhjulssæt med samme gruppemærke. Brug det aldrig 
i kombination med et tandhjul med et andet gruppemærke.

 •   Anvend et yderkabel, som stadig har overskydende længde, når styret drejes hele 
vejen til begge sider. Kontrollér desuden, at skiftegrebet ikke støder mod 
cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.

 •   Der skal anvendes en specialfedt til gearskiftekablet. Brug ikke Premium Grease 
eller andre former for fedt, da det kan forårsage en forringelse af gearskiftet. 

 < Til RACER >
 •   Den ende af yderkablet, hvor aluminiumshætten sidder, skal 
være på gearskiftersiden. 

 Aluminiumshætte 

 Gearskifterside 

 4 mm hætte 

 Plastikhætte eller 4 mm 
hætte 

ga -18 T

-

S

H
IM

ANO

HYPERGLIDEC

ag-15T
ag-13T

Gruppemærker
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 BAGSKIFTER TIL MTB / TREKKING

    Montering af bagskifter

  Standardtype

  Beslagtype

 Bemærk: 

 Kontrollér med jævne mellemrum, at der ikke er noget mellemrum 
mellem geardroppet og krankboksen som vist på illustrationen. Hvis 
der er et mellemrum mellem disse to dele, kan der opstå problemer 
med gearskiftet. 

 5 mm unbraconøgle 

 Geardrop 

 Beslag 

 Tilpændingsmoment:
  8,0 - 10,0 Nm 

 Stel 

 Beslagbolt 

 Beslag 

 Beslagmøtrik 

 Tilpændingsmoment:
  3,0 - 4,0 Nm 
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   Slagjustering og fastgørelse af kabel

1.  Justering af den store gearkrans
  Justér stilleskruen for den største gearkrans således, at 
førerrullen er under yderringen på det mindste tandhjul 
set bagfra. 

2.  Justering af den lille gearkrans
  Justér stilleskruen for den lille gearkrans således, at 
førerrullen kommer til at ligge på linje med det største 
tandhjul. 

B A

B A

 Stilleskrue til 
justering af største 

gearkrans 

 Yderring på mindste 
tandhjul 

B A

BA

 Stilleskrue til 
justering af mindste 

gearkrans 
 Førerrulle 

 Største tandhjul 
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+

 Største tandhjul 

 Kæde 

 Største 
kædekrans 

 +2 led 

 Længden på A vil variere afhængig af bevægelsen i 
baghjulsaffjedringen. Derfor kan der komme et stort tryk på 
gearsystemet, hvis kæden er for kort. Indstil kædens længde 
ved at tilføje to led til kæden, når baghjulsaffjedringen er i 
en position, hvor dimension "A" er længst og kæden er på 
det største tandhjul og den største kædekrans. Hvis 
baghjulsaffjedringen bevæger sig meget, kan det ske, at 
kædens slaphed ikke opfanges ordentligt, når kæden er på 
den mindste kædekrans og det mindste tandhjul.
  Tilføj 2 led (med kæden på både det største tandhjul og den 
største kædekrans) 

3.   Kædelængde 

Bemærk:
Samlingen til baghjulets forskifterplade er udstyret med en stift eller plade, der forhindrer kæden i at blive afsporet. Når du fører 
kæden igennem bagskifteren, skal du føre den hen til bagskifterhuset fra stifte-/pladesiden som vist på illustrationen for at undgå, 
at kæden afsporer. Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæde eller bagskifter tage skade.

OK Ikke OK

Stift/plade til forhindring 
af kædeafsporing
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4.  Beskæring af yderkablet
  1.  Ved beskæring af yderkablet skal du skære i den modsatte 

ende end markeringen. Når du har skåret, skal du presse kablet 
rundt igen, så kabeldiameteren er den samme hele vejen 
igennem. 

2.  Sæt den samme stophætte som før på den nye beskårne ende 
af yderkablet. 

3.  Den forseglede hætte med endestop og gummiskjoldet skal 
monteres på stellets yderkabelstopper. 

 *Hvis bagskifteren bevæger sig meget, f.eks. på en cykel med baghjulsaffjedring, anbefales det, at du udskifter hætten 
medden ekstra aluminiumshætte. 

  < Yderkabels længde ved SHADOW RD >

 •  Løsn vinkelstilleskruen, indtil den er i samme stilling som vist på 
illustrationen. 

 •  Kontroller, at der er tilstrækkeligt slæk i yderkablet. Sæt 
derefter yderkablet på linje med den nederste kant på 
yderkabelholderen ved bagskifteren og skær derefter den 
overskydende længde af yderkablet. 

 Bemærk: 

 Afstanden mellem yderskiven og yderkabelholderen på bagskifteren kan ændre sig, når bagaffjedringen flyttes, så bestem 
længden af yderkablet ved det punkt, hvor denne længde er størst. 

 Stophætte 

 Gummiskjold 

 Gummiskjold 
 Må ikke bøjes 

 Forseglet hætte med endestop 

 Yderkabel 

 Holder til yderkabel 
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5.  Tilslutning og fastgørelse af kabel
 Tilslut kablet til bagskifteren. Saml kabelslækket op og fastgør det til 
bagskifteren som vist på tegningen. 

 Bemærk: 

 •  Sørg for at kablet sidder inde i rillen. 

 •  Placér inderkablet således, at det stikker frem med en længde på mindre end 
ca. 30 mm og kontrollér derefter, at inderkablet ikke kommer i karambolage 
med hjulets eger. Sørg for, at hjulet ikke roterer, mens du udfører dette trin. 

6.   Sådan bruges vinkelstilleskruen
 Montér kæden på den mindste kædekrans og det største 
tandhjul og drej pedalarmen for at skifte gear. Drej 
derefter vinkelstilleskruen for at justere således, at den 
øverste gearrulle ikke kommer i karambolage med 
tandhjulet, men ikke så tæt på, at den rører kæden.  
Sæt derpå kæden på det mindste tandhjul og gentag 
proceduren ovenfor for at kontrollere, at gearrullen 
ikke rører tandhjulet. 

 Træk 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 

 Rille 

 Mindre end 30 mm 

B A

A
A

B

B

 Største tandhjul  Mindste tandhjul 

 B-tension justeringsskrue 
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 < SHADOW RD >

  Kontrol af afstanden mellem det største tandhjul og førerrullen.

 Indstil bagskifteren til den laveste gearposition, stop hjulets rotation og 
kontrollér derefter, at afstanden fra kanten af gearrullen til kanten af det største 
tandhjul er inden for det angivne interval i tabellen. 
Når det lave gear bruger gearkombination 36T eller 34T, sættes afstanden til 
5 til 6 mm. 
Når det lave gear bruger gearkombinationen 32T, sættes afstanden til 9 til 10 mm. 
Drej pedalarmen for at skifte gear og kontrollér, at bevægelsen ikke føles ujævn. 
Hvis antallet af tænder på kassettetandhjulet er ændret, gentages proceduren.

 Gearkombination  A 
 11 - 36T  5 - 6 mm 
 11 - 34T  5 - 6 mm 
 11 - 32T  9 - 10 mm 

7.   SIS-justering
Betjen skiftegrebet flere gange for at flytte kæden fra 2. tandhjul talt fra det mindste tandhjul.   Drej derpå pedalarmen, mens 
du trykker på grebet lige akkurat nok til at opsamle slør i grebet.  

1.  Ved skift til 3. tandhjul talt fra det 
mindste tandhjul. 

2.  Hvis kæden berører 3. tandhjul, tællende fra det mindste 
tandhjul, og afgiver støj, strammes yderkablets 
justeringsskrue ved, at du forsigtigt drejer skruen med 
uret, indtil støjen ophører, og kæden kører jævnt. 
(med uret) 

1.  Når der ingen lyd høres 

2.  Stram yderkablets justeringsskrue, indtil kæden kommer 
i berøring med 3. tandhjul, talt fra det mindste tandhjul, 
og begynder at støje. (mod uret) 

A

 Yderkablets justeringsskrue 

 Justeringsskrue 

 Yderkablets justeringsskrue 

 Justeringsskrue 
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3.   Optimal indstilling 
  Den optimale indstilling er, når skiftegrebet trykkes lige akkurat nok ned til at opsamle sløret, og 
kæden kommer i berøring med 3. tandhjul, talt fra det mindste tandhjul, og begynder at støje.

*   Sæt grebet tilbage i udgangsposition (positionen hvor grebet er i stillingen for 2. tandhjul, talt 
fra det mindste tandhjul og er sluppet) og drej pedalarmen med uret. Hvis kæden berører 
3. tandhjul, tællende fra det mindste tandhjul, og afgiver støj, strammes yderkablets 
justeringsskrue ved, at du forsigtigt drejer skruen med uret, indtil støjen ophører, og kæden 
kører jævnt.
Betjen grebet for at skifte gear og kontrollér, at der ikke er støj ved nogen af gearpositionerne. 

 For at opnå bedst mulig SIS-funktion skal du smøre alle kraftoverførende dele regelmæssigt.

    Udskiftning af rullen

  

 Bemærk: 

 I forbindelse med demontering af spændingsrullen skal E-ringen fjernes først. 

 

 3 mm unbraconøgle 

 Førerrulle 

 Spændingsrulle  E-ring 

 Tilpændingsmoment:
  2,5 - 5,0 Nm 
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 BAGSKIFTER TIL RACER

    Montering af bagskifter
  Under montering skal du passe på, at der ikke opstår deformation ved at vinkelstilleskruen kommer i kontakt med geardroppet.

  Standardtype

  Beslagtype

    Slagjustering og fastgørelse af kabel

1.  Justering af den store gearkrans
  Justér stilleskruen for den største gearkrans således, at 
førerrullen er under yderringen på det mindste tandhjul 
set bagfra. 

 Geardrop 

 5 mm unbraconøgle 

 B-tension justeringsskrue 

 Tilpændingsmoment:
  8,0 - 10,0 Nm 

 Stel 

 Beslagbolt 

 Beslag 

 Beslagmøtrik 

 Tilpændingsmoment:
  3,0 - 4,0 Nm 

B A

B A

 Førerrulle 

 Yderring på mindste tandhjul 

 Stilleskrue til justering 
af største gearkrans 
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2.  Justering af den lille gearkrans
  Justér stilleskruen for den lille gearkrans således, at 
førerrullen kommer til at ligge på linje med det største 
tandhjul. 

3.   Kædelængde

  < Saml med tandhjul maks. 27T eller mindre >

  < Saml med tandhjul maks. 28T eller mindre >

  < Saml med tandhjul maks. 30T eller mindre til triplekædehjulet foran > 

B A
BA

 Største tandhjul 

 Førerrulle 

 Stilleskrue til justering 
af mindste gearkrans 

90

 Højre vinkel til jorden 

 Dobbelt kædehjul foran 

 Største kædekrans  Mindste tandhjul 

 Kæde 
 Førerrulle 

 Spændingsrulle 

+

 Tilføj 2 led (med kæden på både det største tandhjul og den største kædekrans) 

 Største tandhjul  Største kædekrans 

 Dobbelt kædehjul foran 

 Kæde  +2 led 

 Højre vinkel til jorden
  Under montering af kæde placeres kæden på den største kædekrans og det mindste 
tandhjul. Opstil føreren og spændingsrullen til 90° eller mere. 

90

 Mindste tandhjul 

 Kæde 

 Største kædekrans 

 Triple kædehjul foran 

  Ikke OK    OK  
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 < Saml med tandhjul maks. 32T eller højere til triplekædehjulet foran >

+

 Tilføj 2 led (med kæden på både det største tandhjul og den største kædekrans) 

 Største tandhjul  Største kædekrans 

 Triple kædehjul 
foran 

 Kæde  +2 led 

Bemærk:
Samlingen til baghjulets forskifterplade er udstyret med en stift eller plade, der forhindrer kæden i at blive afsporet. Når du fører 
kæden igennem bagskifteren, skal du føre den hen til bagskifterhuset fra stifte-/pladesiden som vist på illustrationen for at undgå, 
at kæden afsporer. Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæde eller bagskifter tage skade.

OK Ikke OK

Stift/plade til forhindring 
af kædeafsporing
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 Stophætte 

 Træk 

 Rille 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 

4.   Beskæring af yderkablet
  1.  Ved beskæring af yderkablet skal du skære i den modsatte 

ende end markeringen. Når du har skåret, skal du presse kablet 
rundt igen, så kabeldiameteren er den samme hele vejen 
igennem. 

2.  Sæt den samme stophætte som før på den nye beskårne ende 
af yderkablet. 

5.  Tilslutning og fastgørelse af kablet
  Tilslut kablet til bagskifteren. Saml kabelslækket op og 
fastgør det til bagskifteren som vist på tegningen. 

 Bemærk: 

 Sørg for at kablet sidder inde i rillen. 
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6.  Sådan bruges vinkelstilleskruen
 Montér kæden på den mindste klinge og det største tandhjul 
og drej pedalarmen baglæns. Drej derpå vinkelstilleskruen, så 
den øverste gearrulle kommer så tæt på tandhjulet som muligt, 
uden at den gnider imod. Sæt derpå kæden på det mindste 
tandhjul og gentag proceduren ovenfor for at kontrollere, at 
gearrullen ikke rører tandhjulet. 

7.   SIS-justering
Betjen skiftegrebet flere gange for at flytte kæden fra 
2. tandhjul talt fra det mindste tandhjul.  Drej derpå 
pedalarmen, mens du trykker på grebet lige akkurat nok til 
at opsamle slør i grebet. 

1.  Ved skift til 3. tandhjul talt 
fra det mindste tandhjul. 

2.  Spænd yderkablets justerskrue, indtil kæden returnerer 
til 2. tandhjul tællende fra det mindste tandhjul. 
(med uret) 

1.  Når der ingen lyd høres 

2. Stram yderkablets justeringsskrue, indtil kæden kommer 
i berøring med 3. tandhjul, talt fra det mindste tandhjul, 
og begynder at støje.  (mod uret) 

B AB
B

A
A

 Største tandhjul  Mindste tandhjul 

 B-tension justeringsskrue 

23

 Spillerum 

 Yderkablets justeringsskrue  Yderkablets justeringsskrue 
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3.   Optimal indstilling 
Den bedste indstilling er, når skiftegrebet betjenes lige akkurat nok til at opsamle 
sløret, og kæden rører det 3. tandhjul, talt fra det mindste tandhjul, og begynder 
at støje.  

*   Sæt grebet tilbage i udgangsposition (positionen hvor grebet er i stillingen for 
2. tandhjul, talt fra det mindste tandhjul og er sluppet) og drej pedalarmen med 
uret. Hvis kæden berører 3. tandhjul, tællende fra det mindste tandhjul, og 
afgiver støj, strammes yderkablets justeringsskrue ved, at du forsigtigt drejer 
skruen med uret, indtil støjen ophører, og kæden kører jævnt. 
Betjen grebet for at skifte gear og kontrollér, at der ikke kommer støj fra nogle 
af gearpositionerne. 

 For at opnå bedst mulig SIS-funktion skal du smøre alle kraftoverførende dele regelmæssigt.

    Udskiftning af rullen 

 3 mm unbraconøgle 

 Tilpændingsmoment:
  2,5 - 5,0 Nm 
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2 FORSKIFTER
ADVARSEL

 • Sørg for at indhente forhandlermanualen og læs den grundigt, inden du monterer delene.
Løse, slidte eller beskadigede dele kan medføre, at cyklen vælter, og at du kommer alvorligt til skade. Vi anbefaler originale 
Shimano reservedele på det kraftigste.

 • Sørg for at indhente forhandlermanualen og læs den grundigt, inden du monterer delene.
Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan kæden hoppe af og resultere i, at du falder af cyklen og komme alvorligt til skade.

BEMÆRK

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

 • Hvis sløret i leddene er så stort, at justering ikke er muligt, bør du udskifte bagskifteren.

 • Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal.

 • For at få en jævn funktion skal du altid bruge det angivne yderkabel og den angivne kabelfører til krankboksen.

< Til MTB / Trekking >
 • Når kæden er i den på tegningen viste stilling, kan den 
komme i kontakt med de forreste kædekranse eller 
forskifteren ogfrembringe støj. I tilfælde af støj skiftes 
kæden over til næste størrelse tandhjul eller det næste 
derefter.

 • I stel med affjedring vil kædens holdevinkel variere 
afhængigt af, om cyklen er i brug eller ej. Når cyklen 
ikke er i brug, og kæden er positioneret på det største/
større kædehjul og på det mindste tandhjul, kan 
kædeførerens yderplade på forskifteren berøre kæden.

< Til racer >
 • Når kæden er i den på tegningen viste stilling, kan den 
komme i kontakt med de forreste kædekranse eller 
forskifteren ogfrembringe støj. I tilfælde af støj skiftes 
kæden over til næste størrelse tandhjul eller det næste 
derefter. Forreste kædekranse

Dobbelt Triple

Bageste tandhjul

Forreste kædekranse

Dobbelt Triple

Bageste tandhjul
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   FORSKIFTER TIL MTB / TREKKING

 Bemærk: 

 Hvis komponenterne skal installeres på af et kulfiberstel/-styr, skal du få det anbefalede tilspændingsmoment bekræftet 
af fabrikanten af kulfiberstellet/delene for at forhindre overstramning, som kan beskadige kulfibermaterialet og/eller 
understramning og forårsage, at delene bliver vanskelige at fastgøre. 

     I MONTERING
  Justér, så der er et mellemrum på 1 til 3 mm mellem kædeførerens yderplade og den største kædekrans.
*   Cykler med affjedring har forskellige stillinger, alt efter om rytteren sidder på cyklen eller ej.  Udfør monteringen og SIS-

justeringen, mens cyklen er fastgjort i kørestilling som vist på illustrationen.

  Båndtype

 •   Når du forsigtigt har spændt fastspændingsbolten, placeres den flade del af kædeførerens yderplade i parallel linje med 
overfladen af den største kædekrans. Når justeringen er fuldført, strammes fastspændingsbolten. 

 Største 
kædekrans 

 1 - 3 mm 

 Kædeførerens yderplade  5 mm unbraconøgle 

 Største kædekrans 
 Tilpændingsmoment:

  5,0 - 7,0 Nm 
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  E-type 

 •   Montér som vist på tegningen.

   E-type (modeller uden BB-plade)  

 Bolt 

 Adapter  Adapter 

 Forskifter 

 Forreste kædehjul 

  3  Tilpændingsmoment: 
5,0 - 7,0 Nm 

  1 ,  2  Tilspændingsmoment: 
30,0 - 50,0 Nm 

 Dobbelt: Største kædekrans 38T
  Triple: Største kædekrans 40T 

 Dobbelt: Største kædekrans 40T
  Triple: Største kædekrans 42T 

 Krankboksmontering 

 Beslag 

 Krankboks-monteret fastgøringsbolt
  
   Bemærk:  Shimano leverer ikke de krankboks-
monterede fastgøringsbolte. 
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 Direkte montering 

 Tilpændingsmoment:
  5,0 - 7,0 Nm 

 5 mm unbraconøgle 

 155,5 mm*
  (Fra midten af 
krankboksen) 

 Dobbelt: 42T  Dobbelt: 40T
  Triple: 42T 

 Dobbelt: 38T 

*  Monteringshøjden varierer afhængig af den nederste dels 
placering på stellet. 

 159,5 mm*
  (Fra midten af 
krankboksen) 

 Dobbelt: 44T   Dobbelt: 42T   Dobbelt: 40T
  Triple: 42T  
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    Fastgørelse af kabel og SIS-justering

<Dobbelt>    

1.    Justering af den lille gearkrans
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 Top swing 

 Down swing 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens inderplade 

 Kæde 

 Mindste kædekrans 

 Største tandhjul 

 Nedre 

 Kablets indekspunkt 

 Øvre 
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2.   Fastgørelse af kablet
   Brug skiftegrebet med funktionsomskifter og indstil det til position x2. Information om hvordan man skifter fra x3 til x2 kan 
ses i Forhandlermanualens afsnit om vedligeholdelse af Rapidfire Plus-skiftegrebet.

  Top Swing (fælles for E- og båndtype)

 •   Stram wirelåsebolten med en skruenøgle eller en unbraconøgle.

  

  Down Swing (båndtype) 

  < Træk nedefra >  

  Bemærk:
   Før kablet som vist på tegningen. 

 5 mm unbraconøgle
  (Nogle produkter kan også spændes 
med en 8 mm skruenøgle.) 

  < Træk ovenfra >  

 Wirelåsebolt 

 5 mm unbraconøgle
  (Nogle produkter kan også spændes 
med en 8 mm skruenøgle.) 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 

  < Træk nedefra >    < Træk ovenfra >  

 5 mm unbraconøgle 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 

  Bemærk:
   Før kablet som vist på tegningen. 

 Wirelåsebolt 

< Type med anden udformning >

 Wirelåsebolt 
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 Down Swing (til direkte montering)

 •   Saml kabelslækket op og fastgør det til forskifteren som vist på tegningen. 

  < Træk nedefra >    < Træk ovenfra >  

 5 mm unbraconøgle 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 

  < Træk nedefra >    < Træk ovenfra >  

  Træk  

  Træk  

  Bemærk:
   Før kablet som vist på tegningen. 

< Type med anden udformning >

 Wirelåsebolt 

 Wirelåsebolt 
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3.  Justering af kabelspændingen
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 Nedre  Øvre 

 Yderkablets justeringsskrue  Kabeljusteringsanordning 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens 
inderplade 

 Kæde 

 Største kædekrans 

 Største tandhjul 
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4.  Justering af den store gearkrans
  Justér, så afstanden mellem kædeførerens yderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.

5.   Fejlfindingsskema
  Når du har udført trin  1  -  4 , skal du flytte skiftegrebet for at kontrollere gearskiftet.  
(Dette gælder også, hvis gearskiftet bliver stramt under brug.)
*   Drej bolten 1/8 omgang for hver justering.

 Hvis kæden falder til pedalarmssiden.  Drej topjusteringsskruen med uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den store kædekrans til 

den lille kædekrans. 

 Stram kablet. Hvis det ikke hjælper, drejes 

topjusteringsskruen modsat uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den store kædekrans til 

den lille kædekrans. 

 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

modsat uret.  

 Hvis kæden falder til krankbokssiden. 
 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans med 

uret. 

 Nedre  Øvre  Nedre  Øvre 

 Top swing 

 Down swing 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens yderplade 

 Kæde 

 Største kædekrans 

 Mindste tandhjul 
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  < Triple >

1.    Justering af den lille gearkrans
  Fjern Pro-Set-justeringsblokken.
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.

  

  

2.    Fastgørelse af kablet
   Brug skiftegrebet med funktionsomskifter og indstil det til position x3. Information om hvordan man skifter fra x2 til x3 kan 
ses i Forhandlermanualens afsnit om vedligeholdelse af Rapidfire Plus-skiftegrebet.

*   Et kabel kan fastgøres på begge FD-typer på samme måde som ved dobbelt kædehjul. Se side 23 og 24. 

 Pro-Set-justeringsblok 

 Mindste kædekrans 

 Største tandhjul 

 Nedre Midte

 Kablets indekspunkt 

 Øvre 

 Top swing 

 Down swing 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens inderplade 

 Kæde 
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3.   Justering af den store gearkrans
   Justér, så afstanden mellem kædeførerens yderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 Top swing 

 Down swing 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens yderplade 

 Kæde 

 Største kædekrans 

 Mindste tandhjul 

 Nedre Midte  Øvre 
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4.  Justering af kabelspændingen
  Justér, så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

* Justér grebet efter at have ført det oppefra og til midterposition og ikke nedefra og til midterposition.

5.   Fejlfindingsskema
  Når du har udført trin  1 - 4 , skal du flytte skiftegrebet for at kontrollere gearskiftet. 
(Dette gælder også, hvis gearskiftet bliver stramt under brug.)
*   Drej bolten 1/8 omgang for hver justering.

 Hvis kæden falder til pedalarmssiden.  Drej topjusteringsskruen med uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den mellemste kædekrans 

til den største kædekrans. 

 Stram kablet. Hvis det ikke hjælper, drejes 

topjusteringsskruen modsat uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den største kædekrans til 

den mellemste kædekrans. 
 Løsn kablet. 

 Hvis kæden falder til krankbokssiden. 
 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

modsat uret. 

 Den mellemste kædekrans springes over, når du skifter 

fra den største kædekrans. 
 Stram kablet. 

 Hvis det er svært at skifte fra den mellemste kædekrans 

til den mindste kædekrans. 

 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

modsat uret.  

 Nedre Midte  Øvre 

 Yderkablets justeringsskrue  Kabeljusteringsanordning 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens 
inderplade 

 Kæde 

 Mellemste kædekrans 

 Største tandhjul 
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 FORSKIFTER TIL RACER

 Bemærk: 

 Hvis komponenterne skal installeres på af et kulfiberstel/-styr, skal du få det anbefalede tilspændingsmoment 
bekræftet af fabrikanten af kulfiberstellet/delene for at forhindre overstramning, som kan beskadige 
kulfibermaterialet og/eller understramning og forårsage, at delene bliver vanskelige at fastgøre. 

    MONTERING
  Justér, så der er et mellemrum på 1 til 3 mm mellem kædeførerens yderplade og den største kædekrans.
  Når du forsigtigt har spændt fastspændingsbolten, placeres den flade del af kædeførerens yderplade i parallel linje med overfladen 
af den største kædekrans.
  Når justeringen er fuldført, strammes fastspændingsbolten. 

 5 mm unbraconøgle
  Nogle produkter kan også spændes 
med en 9 mm skruenøgle. 

 Tilpændingsmoment:
  5,0 - 7,0 Nm 

 Største 
kædekrans 

 1 - 3 mm 

 Kædeførerens yderplade 
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   Fastgørelse af kabel og SIS-justering

<Dobbelt>   

1.    Betjening af greb og kablets indekspunkt

2.   Fastgørelse af kablet
  Kontrollér, at grebet  b  er sat i lav position ved at betjene det to eller flere gange, før inderkablet fastgøres. Når du har 
fastgjort kablet, fjernes den overskydende kabellængde som vist på tegningen. Fastgør derefter igen kablet til forskifteren. 

 Når greb  a  betjenes 

 L-trim 

 Nedre  Øvre 

 T-trim 

 : Kablets indekspunkt 

 Når greb  b  betjenes 

 L-trim 

 Nedre  Øvre 

 T-trim 

 Frontskift
   < Standardtype >  

 Greb  b  

 Greb  a  

 Greb  b 
 Fra største kædekrans til mindste 

kædekrans  

 Greb  a 
 Fra mindste kædekrans til største 

kædekrans  

 Frontskift
   < Type med tommelfingerskift >  

 Greb  b 
 Fra største kædekrans til 

mindste kædekrans  

 Greb  a 
 Fra mindste kædekrans til største 

kædekrans  
 Greb  a  

 Træk 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 
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3.  Justering af den lille gearkrans
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.

  

4.   Justering af kabelspændingen
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 Største kædekrans 

 Største tandhjul 

 L-trim 

 Nedre  Øvre 

 T-trim 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens 
inderplade 

 Kæde 

 Yderkablets justeringsskrue  Kabeljusteringsanordning 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens inderplade 

 Kæde 

 Mindste kædekrans 

 Største tandhjul 

 L-trim 

 Nedre  Øvre 

 T-trim 
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5.  Justering af den store gearkrans
  Justér, så afstanden mellem kædeførerens yderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.

  

6.   Fejlfindingsskema
  Når du har udført trin  1 - 5 , skal du flytte skiftegrebet for at kontrollere gearskiftet.  (Dette gælder også, hvis gearskiftet 
bliver stramt under brug.)
*   Drej bolten 1/8 omgang for hver justering.

 Hvis kæden falder til pedalarmssiden.  Drej topjusteringsskruen med uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den store kædekrans til 

den lille kædekrans. 

 Stram kablet. Hvis det ikke hjælper, drejes 

topjusteringsskruen modsat uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den store kædekrans til 

den lille kædekrans. 

 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

modsat uret.  

 Hvis kæden falder til krankbokssiden. 
 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

med uret. 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens yderplade 

 Kæde 

 L-trim 

 Nedre  Øvre 

 T-trim 

 Største kædekrans 

 Mindste tandhjul 
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  < Triple >

1.    Betjening af greb og kablets indekspunkt 

 Frontskift
   < Standardtype >  

 Greb  b  

 Greb  a  

 Greb  b  
Fra største kædekrans til 

mindste kædekrans  

 Greb  a  
Fra mindste kædekrans til 

største kædekrans  

 Når greb  a  betjenes 

 L-trim 

 Nedre  Midte  M-trim  Øvre 

 T-trim 

 Når greb  b  betjenes 

 : Kablets indekspunkt 

 L-trim 

 Nedre Midte
 M-trim 

 Øvre 

 T-trim 

 Frontskift
   < Type med tommelfingerskift >  

 Greb  b  
Fra største kædekrans til 

mindste kædekrans  

 Greb  a  
Fra mindste kædekrans til 

største kædekrans  
 Greb  a  
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2.  Justering af den lille gearkrans
  Fjern Pro-Set-justeringsblokken.
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 L-trim 

 Nedre  Midte 
 M-trim 

 Øvre 

 T-trim 

 Mindste kædekrans 

 Største tandhjul 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens inderplade  Kæde 

 Pro-Set-justeringsblok 
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3.  Fastgørelse af kablet
  Kontrollér, at greb  b  er sat i lav position ved at betjene det tre eller flere gange, før inderkablet fastgøres. Når du har 
fastgjort kablet, fjernes den overskydende kabellængde som vist på tegningen. Fastgør derefter igen kablet til forskifteren.

  

4.   Justering af den store gearkrans
  Justér, så afstanden mellem kædeførerens yderplade og kæden er 0 - 0,5 mm. 

 L-trim 

 Nedre  Midte 
 M-trim 

 Øvre 

 T-trim 

 Største kædekrans 

 Mindste tandhjul 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens yderplade 

 Kæde 

 Træk 

 Tilpændingsmoment:
  6,0 - 7,0 Nm 
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5.  Justering af kabelspændingen
  Justér så afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.

  

*   Justér grebet efter at have ført det oppefra og til midterposition og ikke nedefra og til midterposition.

6.   Fejlfindingsskema
  Når du har udført trin  1 - 5 , skal du flytte skiftegrebet for at kontrollere gearskiftet. (Dette gælder også, hvis gearskiftet bliver 
stramt under brug.)
*   Drej bolten 1/8 omgang for hver justering.

 Hvis kæden falder til pedalarmssiden.  Drej topjusteringsskruen med uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den mellemste kædekrans 

til den største kædekrans. 

 Stram kablet. Hvis det ikke hjælper, drejes 

topjusteringsskruen modsat uret. 

 Hvis det er svært at skifte fra den største kædekrans til 

den mellemste kædekrans. 
 Løsn kablet. 

 Hvis kæden falder til krankbokssiden. 
 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

med uret. 

 Den mellemste kædekrans springes over, når du skifter 

fra den største kædekrans. 
 Stram kablet. 

 Hvis det er svært at skifte fra den mellemste kædekrans 

til den mindste kædekrans. 

 Drej stilleskruen til justering af mindste gearkrans 

modsat uret.  

 L-trim 

 Nedre  Midte 
 M-trim 

 Øvre 

 T-trim 

 Mellemste kædekrans 

 Største tandhjul 

 0 - 0,5 mm 

 Kædeførerens 
inderplade 

 Kæde 

 Yderkablets justeringsskrue  Kabeljusteringsanordning 
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  VEDLIGEHOLDELSE

   Hvis gearskiftet bliver ujævnt, skal forskifteren renses og leddene smøres som vist på tegningen.

 Slagloddet model  Båndtype 

 E-type  Direkte montering 

 Led 

 Led 

 Led 

 Led 

 Led 

 Led 
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3  KÆDE
 ADVARSEL 

   "Vedligeholdelsesintervallet afhænger af brugen og kørselsforholdene. Rengør kæden regelmæssigt med en 
velegnet kæderens. Anvend aldrig alkali-baserede eller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. rustfjerner.  
Hvis sådanne opløsningsmidler anvendes, kan kæden knække og forårsage alvorlig skade."

 •     For at opnå god gearskifteydelse, har CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 en forside og en bagside, og 
siderne er markeret, så kæden vender den rigtige vej, når den monteres. Korrekt designydelse opnås, når kæden installeres, så 
den vender den rigtige vej. Hvis den installeres, så den vender modsat, kan kæden falde af og forårsage, at cyklen vælter, og at 
du kommer alvorligt til skade.

 •    Undersøg kæden for eventuelle deformitet og uregelmæssigheder såsom revner og rust. Hvis der er skader, skal kæden straks 
udskiftes. Hvis kæden ikke udskiftes, kan den knække og forårsage alvorlig tilskadekomst.

 •   Kæden skal altid samles med det i tabellen angivne værktøj og samlenitter. Hvis der anvendes andre samlenitter eller andet 
værktøj end det angivne til at samle kæden, opnår du muligvis ikke tilstrækkelig forbindelseskraft, hvilket kan resultere i, at 
kæden knækker eller falder af.

  Kæde    Forstærket samlenitte    Kædeværktøj  

 < Til RACER >
  11 gear 
CN-9000 

 TL-CN34
  TL-CN28 

 < Til MTB / Trekking >
  10-gears ultra-smal kæde såsom 
CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54 

                                                             

 TL-CN34
  TL-CN33
  TL-CN32
  TL-CN28
  TL-CN27 

 < Til RACER med dobbeltkrank >
  10-gears ultra-smal kæde såsom 
CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 

 < Til RACER med triplekrank >
  10-gears ultra-smal kæde såsom 
CN-7801 / 6600 / 5600 

 9-gears ultra-smal kæde såsom 
CN-YM81 / 7701 / HG93 

 8, 7 og 6-gears smal kæde såsom 
CN-HG50 / HG40 

5,8 mm

5,85 mm

 med rille (2) 

5,85 mm

 med rille (3) 

6,5 mm

 Sølv 

7,1 mm

 Sort 

(  )
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 •  Hvis det er nødvendigt at justere kædens længde på grund af en ændring i antallet 
af tandhjulstænder, skal du skære etandet sted end dér, hvor kæden er blevet 
samlet med en forstærket samlenitte. Kæden beskadiges, hvis den skæres på et 
sted, hvor den er blevet samlet med en forstærket samlenitte. 

 •  Når du igen justerer kædens længde, skal du sørge for at indsætte den forstærkede 
samlenitte fra samme side, som kædeskæreren blev indsat fra (samme retning som 
da kæden blev skåret). 

  < 11/10-gears kæde (ampul-stifttype) >

 •   Sørg for, at samlenitten flugter med yderleddets overflade fra den side, hvor stiften indsættes. Den skal føles glat og flad, når du 
kører fingeren hen over den. Stiften vil rage en smule ud på bagsiden, når knækstiften fjernes.

  < 9, 8 og 7 gears kæde >
 •  Kontrollér, at samlenitten rager ud lige meget ud på begge sider på 
kæden, efter at kæden er blevet sat sammen. 

   

 Forstærket samlenitte 

 Ledstift  Ledstift 

 Forstærket samlenitte 

 Ledoverflade  Let fremstående 

 Samlenitte 

 Ledoverflade 

 Samlenitte 

 Samlingspunkt 

 * Skal være ens 
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 BEMÆRK 

 •   Det anbefales, at samlenitten sættes i hullet af det ydre led på ydersiden i kørselsretningen som vist i figur  A . Kædens 
styrkeniveau forstærkes sammenlignet med metoden i figur  B .

 •   Du bør med jævne mellemrum rense kædekransene med et neutralt rensemiddel. Desuden kan du forlænge både kædekransenes 
og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel og smøre den. 

    < Til CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 >
 •    For at opnå god gearskifteydelse, har CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 en forside og en bagside, og 
siderne er markeret, så CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 vender den rigtige vej, når de monteres. 

 Forlæns 
(udvendig side)         

  Siden med mærket, der vises i illustrationen, er forlæns-siden (udvendig side).  

 Baglæns 
(indvendig 

side)         

CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54 CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601

 Kædens 
kørselsretning 

 Indre led 

 Yderled 
 Samlenitte 

A

 Indre led 

 Yderled 
 Samlenitte 

B
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   KÆDESAMLENITTE

    Anvendelsesmetode

1.  Skub ind 2.  Tryk 3.  Efter tryk 4.  Knæk den overskydende del af 

 •   Sæt kæden på kædeskærerværktøjet som vist i figuren, når du anvender værktøjet. Hvis kæden ikke placeres korrekt i 
kædeskæreværktøjet, vil indstillingspladen gå i stykker. 

 Kædeværktøj 
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4 BREMSE
ADVARSEL

 • Fremskaf og læs forhandlermanualen nøje inden du installerer delene.
Løse, slidte eller beskadigede dele kan medføre, at cyklen vælter, hvilket kan have alvorlig personskade til følge. Vi anbefaler på 
det kraftigste, at du kun anvender originale Shimano-dele.

<For skivebremse >
 • Hvis rotoren er revnet eller ude af facon, skal den udskiftes med en ny rotor.

 • Hvis rotoren slides ned til en tykkelse på 1,5 mm eller så langt, at aluminiumoverfladen bliver synlig, skal du udskifte rotoren. 

 • Hvis der kommer olie eller fedt på klodserne skal du udskifte dem. Hvis der kommer olie eller fedt på klodserne skal du 
udskifte dem. Hvis du ikke gør det kan bremserne holde op med at fungere rigtigt.

<For skivebremse >
 • Anvend kun original mineralolie fra Shimano. Hvis der anvendes andre typer olie, kan det skabe problemer i bremsesystemet 
og medføre, at dette ikke kan anvendes.

 • Vær sikker på kun at anvende olie fra en netop åbnet beholder, og genbrug ikke olie, som er blevet drænet fra nippelen. 
Gammel olie eller allerede anvendt olie kan indeholde vand, som kan føre til dampfastlåsning i bremsesystemet.

 • Vær sikker på at der ikke kommer vand eller luftbobler ind i bremsesystemet, da dette kan medføre dampfastlåsning. Du skal 
være særlig forsigtig når du fjerner udluftningsskruen.

 • Hvis du skærer bremseslangen for at justere slangens længde, eller hvis du ændrer bremseslangen fra venstre til højre eller 
omvendt, skal du være sikker på at tømme slangen for luft ved at udføre trin (4), (8) til (12) som angivet i "Tilføjelse af 
mineralolie og udluftning".

 • Skivebremsen er ikke designet til at virke, 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.

Hvis bremserne ikke fungerer korrekt når grebet trykkes ned

Tryk forsigtigt på bremsegrebet flere gange og vent på at boblerne vender tilbage til beholderen. Det anbefales at du nu 
fjerner udluftningsskruerne og fylder beholderen med mineralolie indtil alle luftbobler er væk. 
Hvis bremserne stadig ikke fungerer korrekt, skal du dræne al luft fra bremsesystemet. 
(Læs "Tilføjelse af mineralolie og udluftning".)
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 • Hvis hurtigudløsergrebet er på samme side som rotoren, er der fare for, at det kan komme i karambolage med rotoren, så tjek 
at dette ikke sker.

 • Shimanos skivebremsesystemer er ikke kompatible med tandemcykler. Fordi tandemcykler generelt vejer meget, øges 
belastningen på bremsesystemet under anvendelsen. Hvis der anvendes hydrauliske skivebremser, vil olietemperaturen blive for 
høj, hvilket kan medføre dampindlåsning eller revner i bremseslangerne, og dette vil medføre, at bremserne ikke fungerer 
korrekt.

 • Hvis der flyder væske ud skal du straks holde op med at bruge bremserne og udføre de nødvendige reparationer. Hvis du 
fortsætter med at anvende cyklen mens der flyder væske ud, er der fare for at bremserne pludselig holder op med at fungere.

<For mekanisk skivebremse >
 • Juster inderkablet så at længden, der stikker ud, er mindre end 20 mm (3/4 
tomme). Hvis længden der stikker ud er længere, kan inderkablets ende komme 
til at sidde fast i rotoren, hvilket kan få hjulet til at låse sig fast, hvorved cyklen 
kunne vippe forover og forårsage alvorlig personskade.

 • Vær sikker på at der ikke kommer olie eller smøremiddel på rotoren og 
bremseklodserne, da bremserne da ikke vil fungere korrekt.

Mindre end 20 mm

< For V-BREMSE / kaliperbremse >
 • Bremser, der er beregnet til at være bagbremser, må ikke bruges som forbremser.

 • Pas på at der ikke kommer olie eller fedt på bremseskoene. Hvis der komme olie eller fedt på bremseskoene, bør du udskifte 
skoene, da bremserne ellers kan holde op med at fungere rigtigt.

<For kaliperbremse >
 • Stram kaliperbremsens monteringsmøtrikker til det specificerede tilspændingsmoment.
·  Anvend låsemøtrikker med nylonindsatser (automatiske låsemøtrikker) for møtriktype-bremser.
·  Til nedsunkne møtriktype-bremser, skal du anvende nedsunkne møtrikker, som kan drejes seks gange eller mere; når du 

installerer igen, skal du anvende forseglningsmiddel på møtrikkernes gevind.
Hvis møtrikkerne bliver løse og bremserne falder af, kan de komme i berøring med cyklen, som kan falde. Især hvis dette sker 
med forhjulet, kan cyklen blive kastet fremad og medføre personskade.

 • Kontroller om bremsekablet er rustent og flosset og udskift kablet med det samme, hvis dette er tilfældet. Hvis du ikke gør det 
kan bremserne holde op med at fungere rigtigt.

FORSIGTIG

<For hydrauliske skivebremser >
 • G01A, G01S, F01A bremseklodser er designet til at mindske den støj der genereres mellem klodserne og rotoren når bremserne 
anvendes. Der kræves en længere indkøringsperiode for denne type klodser sammenlignet med G03S/F03C-klodser.
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Håndtering af mineralolie

 • Anvend sikkerhedsbriller ved håndtering og undgå kontakt med øjnene. Kontakt med øjnene kan resultere i irritation. 
I tilfælde af øjenkontakt, skyl med frisk vand og søg lægehjælp med det samme.

 • Anvend handsker ved håndteringen. Kontakt med huden kan føre til udslæt og ubehag. 
Hvis der er kontakt med huden, skal du skylle grundigt med sæbe og vand.

 • Inhalering af oliedampe kan forårsage kvalme. Dæk næse og mund med en arbejdsmaske og anvend olien et sted, hvor der 
er godt ventileret. 
Hvis du inhalerer dampe, skal du straks søge ud i et område med frisk luft. Dæk dig til med et varmt tæppe. Hold dig varm 
og stabil og søg lægehjælp.

 • Indtag ikke væske. Kan medføre kvalme eller diarre.

 • Holde uden for børns rækkevidde.

 • Oliebeholderen må ikke skæres i, opvarmes, svejses eller sættes under tryk, da dette kan medføre eksplosion eller brand.

 • Bortskafning af brugt olie:  Følg de retningslinjer for bortskaffelse der gælder lokalt. Vær forsigtig når du klargør olie til 
bortskafning.

 • Anvisninger:  Hold beholderen forseglet for at undgå at fremmedlegemer og fugt slipper ind, og opbevar på et køligt, mørk 
sted væk fra direkte sollys eller varme.

< Til V-BREMSE >
 • Strømmodulatoren er en enhed der gør det nemmere at kontrollere opbremsning ved at øge kabelvandringen på 
bremsegrebet inden for et givent konstant interval for bremsekraft.
Hvis strømmodulatorens betjeningsinterval overskrides, vil grebvandringen og bremsen fungere som en normal V-BREMSE 
(følsom og med kraft). I det tilfælde fungerer bremserne muligvis med mere kraft end tiltænkt og kan medføre, at hjulet låser 
sig. Det er derfor yderst vigtigt, at du fuldt ud forstår og tester strømmodulatorens ydelse inden anvendelse. 
Strømmodulatoren er ikke udstyret med en funktion til at forhindre hjulet i at låse sig fast.

Sammenligning af bremseydelse

Effektivt driftsinterval for 
strømmodulatoren

uden strømmodulator

med strømmodulator

Br
em

se
kr

af
t 

ve
d 

hj
ul

Kabelvandring ved bremsegreb

(kg)



B
R

EM
SE

49

BEMÆRK

< For hydrauliske skivebremser >
 • Hvis der trækkes i bremsehåndtaget uden at der er afstandsstykker installeret vil stemplerne stikke længere frem end normalt. 
Anvend en skruetrækker med flad spids eller lignende værktøj til at trykke bremseklodserne tilbage. Samtidig skal du passe på 
ikke at beskadige bremseklodsernes overflader. (Hvis bremseklodserne ikke er installeret, skal du anvendt et fladt værktøj til at 
skubbe stemplerne tilbage uden at beskadige dem.) Hvis det er svært at trykke bremseklodserne eller stemplerne tilbage, skal 
du fjerne udluftningsskruerne og prøve igen. (Bemærk at der på nuværende tidspunkt kan flyde olie over fra beholderen.)

 • Brug isopropyl-alkohol, sæbevand eller en tør klud når du renser og vedligeholder bremsesystemet. Anvend ikke kommercielle 
bremserensere eller lyddæmpere da de kan forårsage skade på bl.a. forseglinger.

 • Fjern ikke stemplerne når du afmonterer kalibrene.

< For mekanisk skivebremse >
 • Hvis bremsecaliperens monteringsenhed og gaflen ikke er parallelle, kan rotoren og kaliberen komme i berøring.

< Til V-BREMSE >
 • Den optimale effektivitet for bremsen til alle forhold kan opnås ved at anvende bremserne og bremsegrebene i det anbefalede 
sæt.

 • Hvis bremseskoene er slidt ned så rillerne ikke længere er synlige, skal de udskiftes.
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SKIVEBREMSE

  Opspændingsmønster
Tjek at egerne er blevet monteret som vist i illustrationen.

Der kan ikke anvendes radial montering.
Anbring egerne som vist i figur 1 forneden for venstre side 
af forhjulet (siden hvor rotoren er installeret), og venstre og 
højre side af baghjulet, og som vist i figur 2 forneden for 
højre side af forhjulet.

Hjulets rotationsretning

Foran til 
venstre

Bagved til 
venstre

Bagved til 
højre

Fig. 1

Foran til højre

Fig. 2

  Montering af rotoren

Til midterlåstype

Tilspændingsmoment: 
40 - 50 Nm

Rotorens 
fikseringslåsering

TL-LR15
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Til 6-bolt-type

1. Installer rotoren og rotorens strammeplade på navet, og installer og stram derefter boltene.

Strammeplade

Rotor

Nav

Rotorens låsebolte
(#T25 torx)

*  TORX er et registreret varemærke tilhørende 
Acument Intellectual Properties, LLC.

Tilspændingsmoment: 
2 - 4 Nm

2. Iklædt handsker skal du nu dreje rotoren med uret. Mens du 
gør det, skal du stramme rotorens låsebolte i den rækkefølge 
der er angivet i illustrationen.

3. Anvend en flad skruetrækker eller lignende værktøj til at bøje 
strammepladens kanter ind over boltenes hoveder.

Strammeplade
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Til 6-skrue-type (med låsespændeskive)

1. Installer rotoren og rotorens låsespændeskive på navet, og installer og stram derefter boltene.

Låsespændeskive

Rotorens låsebolt

Tilspændingsmoment: 
2 - 4 Nm

Bemærk:

 • Installer låsespændeskiven, så at bogstaverne "TOP" er synlige.

 • Låsespændeskiverne kan ikke genbruges. Når du installerer rotoren, skal du anvende en ny rotor.

 • Anvend de dertil tiltænkte rotormonteringsbolte.

2. Iklædt handsker skal du nu dreje rotoren med uret. Mens du 
gør det, skal du stramme rotorens låsebolte i den rækkefølge 
der er angivet i illustrationen.
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HYDRAULISK SKIVEBREMSE

Montering

  Montering af bremsegreb
Fastgør bremsegrebet som vist på billedet. 
(Kontroller at bremsegrebet ikke forstyrrer gearvælgeren under 
anvendelsen. For nogle typer kan det være påkrævet, at gearvælgeren 
installeres først på grund af gearvælgerens låseboltes position.)

Tilspændingsmoment: 
6 - 8 Nm

Til åbne klemmebåndstyper

Anvend en 2 mm unbrakonøgle til at åbne klemmebåndet på 
bremsegrebet som vist på billedet. 

Push

Klemmebånd

Bemærk:

Når du installerer komponenter til karbon-stel/styroverfladerne, skal du kontrollere med producenten af stellet/styret, hvad de 
anbefaler i forhold til tilspændingsmomentet for at undgå overstramning, hvilket kan forårsage skade på karbonmaterialet og/
eller understramning, som kan medføre at der ikke er tilstrækkelig fiksérstyrke til komponenterne.
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  Montering af slangen
Anvend en hobbykniv eller lignende til at skære slangen.
* Vær sikker på at du håndterer hobbykniven sikkert og korrekt iht. 

instruktionerne, som følger med hobbykniven.
* Der henvises til den medfølgende manual ved brug af TL-BH62.

90 grader

1. Før slangen igennem forbindelsesbolten og oliven som vist på billedet.

Skåret ende

Oliven

Forbindelsesbolt

Slange

Isætningsretning

Oliven

Forbindelsesbolt

Kom smøremiddel på 
olivens yderside.

Oliven

Kvalitetsfedt

Dæksel

Forbind dækslet med 
forbindelsesbolten på 
bremsegrebet.

2. For at kontrollere at slangens ende sidder sikkert på bunden af kalibernes og bremsegrebets slangemontering, skal du lave et 
mærke på slangen inde, som vist på billedet. 
(Retningsgivende, bør længden af slangen inden i monteringen være ca. 11 eller 14 mm, målt fra slangens skårede ende.)

< Ved bremsegrebets ende >

Modelnr. Længde Type

SM-BH90-SB 11 mm Banjo-type

SM-BH90-SS 11 mm Lige type

SM-BH59 14 mm Lige type

SM-BH59-A 11 mm Lige type

SM-BH80 14 mm Banjo-type

Mærke Mærke

< Ved kaliberenden >

Modelnr. Længde Type

SM-BH90-SS 11 mm Lige type

SM-BH59 14 mm Lige type

SM-BH59-A 11 mm Lige type

Mærke
Mærke
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3. Anvend en genstand, såsom en nål, til at glatte indersiden af den skårne 
ende af slangen, og installer derefter indsatsen til forbindelsesdel. Forbind 
slangen med TL-BH61 som vist på billedet, og fastgør TL-BH61 i en skruestik. 
Anvend derefter en hammer eller lignende værktøj til at banke indsatsen til 
forbindelsesdelen på indtil bunden på indsatsen til forbindelsesdelen berør 
slangens ende. Hvis slangens ende ikke berør bunden af indsatsen til 
forbindelsesdelen, kan slangen blive frakoblet eller der kan forekomme 
lækage af væske.

Slange

Oliven

Skruestik

TL-BH61

Indsats til 
forbindelsesdel

Indsats til 
forbindelsesdel

Slange

SM-BH90 : 1 mm
SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 4 mm

4. Når du har kontrolleret, at olivenstykket sidder som vist på illustrationen, 
skal du smøre fedt på samleboltenes gevind og dernæst fastgøre slangen til 
bremsegrebet som vist på illustrationen.

Modelnr. Længde Farve

SM-BH90 11,2 mm Sølvfarvet

SM-BH59 / 80 13,2 mm Guld

YM-BH81 13,2 mm Sølvfarvet

SM-BH90 : 2 mm
SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 5 mm

OlivenSlange

Indsats til 
forbindelsesdel

Lad ikke slangen blive bøjet.
Vær sikker på at kaliberne og grebene er positioneret som vist på billederne.

< Til venstre greb > < Til højre greb >

5. Mens du trykker på bremseslangen skal du stramme forbindelsesbolten.

< Ved bremsegrebets ende >

Tilspændingsmoment: 
5 - 7 Nm

8 mm topnøgle

Forbindelsesbolt
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< Ved kaliberenden >

Banjo-type

Tjek at O-ringene er positioneret i rillerne på banjoens top og bund og fastgør derefter banjoen med kaliberne som vist på 
billedet. Vær sikker på at O-ringene ikke rager ud over rillerne.
Der er smøremiddel på O-ringen.

Tilspændingsmoment
5 - 7 Nm

Unbrakonøgle 3 mm

Tilspændingsmoment: 
8 - 10 Nm

Unbrakonøgle 4mm

Slange

Banjo

Unbrakonøgle 3 mm
Unbrakonøgle 4 mm

O-ringe

Lige type

Tilspændingsmoment: 
5 - 7 Nm

Oliven

Forbindelsesbolt

Kaliber
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   Montering af bremseslange (let slangesamlingssystem)

  < Til MTB >

  Oversigt over det lette slangesamlingssystem

1.   Før bremseslangen igennem alle hullerne i det indbyggede stel.

2.  Afmontér slangehætten. 

3.  Fastgør bremsegrebet i en skruestik eller lignende.  Placér slanget-
ilslutningsporten, så den vender opad, når du fastgør bremsegre-
bet. 

4.  Fjern tætningsproppen. Tildæk tætningsproppen med en klud, da 
den olie, der er tilført tætningsproppen, kan lække. 

 Slangehætte 

 Bremsegreb 

 Bremsekaliber 

 Bremseslangens tilslutningsport 

 Grebstopper 

 Tætningsprop 



B
R

EM
SE

58

5.  Før bremseslangen igennem slangedækslet. 

6.  Sæt bremseslangen i samlingsdelen. Den leveres med et indbygget 
olivenstykke. Når du indfører slangen, skal du sørge for, at den ikke 
hænger fast i olivenstykket. Kontrollér, at bremseslangen indføres 
indtil den trykte linje på slangen.
*   Brug en klud, når du indfører bremseslangen, da der kan lække olie. 

7.  Stram samlebolten med en 8 mm fastnøgle. 

8.  Tør eventuelt overskydende olie væk og fastgør slangedækslet. 

 Slangedæksel 

 Tilpændingsmoment: 
  5,0 - 7,0 Nm 
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9.  Fjern bremsegrebets stopper.
*   Flyt og træk i grebstopperen for at frigøre den og pas samtidig på 

ikke at trykke ind på grebet. 

 Bemærk: 

Når du har fjernet grebstopperen, skal du kontrollere, at klodsafstandsstykket er monteret på kalibersiden, eller at kaliberen er 
monteret på cyklen, samt at skivebremserotoren er mellem de to sider af kaliberen, før du trykker på grebet.

  < Til RACER >

  Oversigt over det lette slangesamlingssystem

1.   Før bremseslangen igennem alle hullerne i det indbyggede stel.

2.  Afmontér slangehætten. 

3.  Fastgør samlingsdelen i en skruestik eller lignende. Placér slanget-
ilslutningsporten, så den vender opad, som vist på illustrationen. 

 Dual control-greb 

 Håndtagsstopklods 

 Slangehætte 

 Samlingsmuffe 

 Bremsekaliber 

 Grebstopper 
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4.  Fjern tætningsproppen. Tildæk tætningsproppen med en klud, da 
den olie, der er tilført tætningsproppen, kan lække. 

5.  Før bremseslangen igennem slangedækslet fra kalibersiden. 

6.  Sæt bremseslangen ind i samlingsdelen fra bremsekalibersiden. Den 
leveres med et indbygget olivenstykke. Når du indfører slangen, 
skal du sørge for, at den ikke hænger fast i olivenstykket. Kon-
trollér, at bremseslangen indføres indtil den trykte linje på slangen.
*   Brug en klud, når du indfører bremseslangen, da der kan lække olie. 

7.  Stram samlebolten med to 8 mm fastnøgler. 

8.  Tør eventuelt overskydende olie væk og fastgør slangedækslet. 

 Tilpændingsmoment: 
  5,0 - 7,0 Nm 

 Forbinderbolt 

 Slangedæksel  Slangedæksel 

 Slangedæksel 
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  Udskiftning af bremseslange.

  Kontrollér formen på tilslutningsindsatsen.  Ukorrekte kombinationer kan forårsage olielækage.

  < Ved forbindelse til samlemuffe >

 Bemærk: 

 Når du forbinder bremseslangen til samlemuffen, skal du sørge for at anvende den dertil bestemte tilslutningsindsats, 
som følger med SM-BH59-SB. 

 Bemærk: 

 •  Hver tilslutningsindsats har et forskelligt udformet hul.

 •   Sørg for at anvende den dertil bestemte tilslutningsindsats, som følger med SM-BH59-SB. Hvis du bruger en anden 
tilslutningsindsats end den, der medfølger, kan det medføre, at slangen løsner sig, og at der opstår olielækage eller 
andre problemer. 

 Samlingsmuffe 

 OK  Ikke OK SHIMANO-KODEnr. 
Y8H298040
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  < Ved forbindelse fra grebsiden >

  

*   Selv tilslutningsindsatsen til BH59, som leveres med traditionelle produkter, kan anvendes. 

 Bremseslangens tilslutningsport  Bremseslangens tilslutningsport 

 OK  OK 
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  Montering af kalibrene og fastgørelse af slangen

1. Fjern afstandsstykket til dræn (gul) og indstil derefter hjulet, som indeholder rotoren, på stellet.

Afstandsstykke til dræn

2. Installer bremseklodserne.

Bremseklodser

KlikringKlikring

 • Anbring bremseklodsens trykfjeder som vist på illustrationen.
* Sæt bremseklodstrykfjederen som vist på 

illustrationen. (Der er mærker til venstre (L) og 
højre (R) på fjederen.)

Bremseklodstrykfjeder

 • Klodserne har finner på for- og bagsiden, så 
de skal installeres som vist på billedet.

Klodser med finner

Splitstift

Til split

Tilspændingsmoment: 
2 - 4 Nm
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På monteringer med internationale standarder, skal du forbinde adapterne til kalibre med post-
type-montering. 
(Separate for- og bagadaptere kan købes.)

1. Installer først adapteren og fastgør derefter kalibrene provisorisk på stellet. (Kalibrene skal kunne flyttes sidelæns.)

2. Tryk på bremsegrebet så at rotoren fastklemmes af klodserne, og stram derefter kaliberens låsebolte.

Monteringstype af international standard

< Foran > < Bagved >

Kaliber

Rotor

Adapter

Kaliberlåsebolte

Adapterlåsebolte

Adapter

Kaliberlåsebolte

Adapterlåsebolte

Tilspændingsmoment: 
6 - 8 Nm

Post-monteringstype

Installer kaliberen provisorisk på stellet (så at kaliberen 
kan flyttes sidelæns), tryk på bremsegrebet så at rotoren 
fastklemmes af klodserne, og stram kaliberens låsebolte.

< Foran >

Kaliberlåsebolte

Tilspændingsmoment: 
6 - 8 Nm
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  Dæksel- og ledningsføringsmetode
Der kan anvendes enten en dæksel- eller ledningsføringsmetode til at forhindre boltene i at dreje.
Anvend den metode, som er egnet til forgaflen og stellet.

Dækselmetode

< Foran > < Bagved >

Dæksler Dæksler

Post-type Dæksler

Ledningsføringsmetode

< Foran > < Bagved >

LedningLedning

Ledning
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Fastgør de to bolte med ledning som vist på billedet for at forhindre at boltene løsner sig.

Ledning

Bolt

Ledning

Til posttype 

Ledning

Før en ledning omkring låsebolten mellem adapteren og 
stellet som vist på billedet.

Bolt 1

Bolt 2

Hvis en bolt 1  prøver at løsne sig (drejning mod uret), anvendes der pres via ledningen til at dreje 2  

bolten i stramningsretningen (med uret). Men bolten 2  kan ikke dreje yderligere i 
stramningsretningen.

Dette forhindrer bolten i 1  at dreje i retningen hvor den løsner sig da den også er forbundet via 
ledningen.
Hvis en af boltene prøver at løsne sig, danner der sig et tryk på den anden bolt, så at denne drejer sig i 
stramningsretningen. Med andre ord, dette system forhindrer boltene i at løsne sig.

For C-formede førere og gængse typer kabelstoppere, skal du anvende den særlige Shimano-kabelstøtte (sælges separat) for at 
fastsgøre som vist på billedet.

< C-formet fører > < Normal type kabelstop >

Tilspændingsmoment: 
0,3 - 0,5 Nm

Betjen bremsegrebet flere gang og tjek om bremserne fungerer normalt eller ej. Tjek også at der ikke forekommer olielækage.
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Vedligeholdelse

  Udskiftning af bremseklodser

Bemærk:

Dette bremsesystem er designet sådan at efterhånden som bremseklodserne slides, bevæger stemplerne sig gradvist udad hvor 
de automatisk justerer afstanden mellem rotoren og bremseklodserne. Du skal derfor skubbe stemplerne tilbage til deres 
oprindelige position når du udskifter bremseklodserne.

Hvis der klæber olie på bremseklodserne efter at olie er blevet tilføjet, eller hvis bremseklodserne slides ned til en tykkelse på 0,5 
mm, eller hvis bremseklodsernes trykfjedre forstyrrer rotoren, skal du udskifte bremseklodserne.

1. Fjern hjulet fra stellet og fjern bremseklodserne som vist på billederne.

Bremseklodser Klikring

Splitstift

Til split

2. Rengør stemplerne og de omkringliggende område.

3. Anvend et fladt værktøj til at presse stemplerne lige tilbage så 
langt de kan nå, samtidig med at du er påpasselig med ikke at 
vride stemplerne. Tryk ikke stemplerne med et skarpt værktøj. 
Stemplerne kan blive beskadigede.

Stempel

 • Installer de nye bremseklodser og bolten og derefter afstandsstykket til puden (rød). Vær sikker på at du ikke glemmer at 
installere klikringene.

Afstandsstykke til pude (rød)

Klikring

Bremseklodser

BoltTilspændingsmoment: 
2 - 4 Nm

* Sæt bremseklodstrykfjederen som vist på 
illustrationen. (Der er mærker til venstre (L) og 
højre (R) på fjederen.)

Bremseklodstrykfjeder
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 • Installer de nye bremseklodser, splitstiften og derefter 
afstandsstykket til puden (rød).
Efter dette skal du bøje splitstiften til den er åben.

Afstandsstykke til 
pude (rød)

Splitstift

Bremseklodser

4. Tryk på bremsegrebet flere gange for at tjekke at bevægelsen er helt stiv.

5. Fjern afstandsstykket til puden, installerer hjulet og tjek at der ikke er interferens mellem rotoren og kaliberen. Hvis de berører 
hinanden, skal du justere dem i henhold til "Montering af kaliberen".

  Justering når stemplerne ikke fungerer korrekt
Kalibermekanismen indeholder to stempler. Hvis disse stempler ikke fungerer korrekt eller hvis de rager ud på en ujævn måde, eller 
hvis bremseklodserne forbliver i kontakt med rotoren, skal du justere stemplerne iht. følgende procedure.

1. Fjern hjulet og bremseklodserne. Rengør stemplerne og de omkringliggende område.

2. Anvend et fladt værktøj til at presse stemplerne lige tilbage så langt de kan nå, samtidig med at du er påpasselig med ikke at 
vride stemplerne. Tryk ikke stemplerne med et skarpt værktøj. Stemplerne kan blive beskadigede.

3. Installer bremseklodserne og afstandsstykkerne til puderne (rød).

4. Tryk bremsegrebet ned så langt som muligt og betjen det derefter flere gange, så at de to stempler bevæger sig tilbage til 
deres oprindelige position.

5. Fjern afstandsstykket til puden, installerer hjulet og tjek at der ikke er interferens mellem rotoren og bremseklodserne. Hvis de 
berører hinanden, skal du løsne installationsboltene og justere dem, så at de ikke længere rører hinanden.

  Sådan justerer man
Stram justeringsbolten (med uret) for at øge takten og løsn den (mod uret) for at forringe takten.

Rækkeviddejusteringsfingerskrue Rækkeviddejusteringsfingerskrue
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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.

UdluftningsskrueUdluftningsskrue

O-ring

OlietragtOlietragt

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



B
R

EM
SE

72

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.
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V-BREMSE

Montering

  Montering af bremsegreb
Anvend et styr med maksimal udvendig diameter på 32 mm.

I tilfælde af karbonstyr, kan det være nødvendigt at nedsætte tilspændingsmomentet for at forhindre, at styret beskadiges. Du 
bedes kontakte producentens af cyklen eller styret med hensyn til det korrekte tilspændingsmoment for karbonstyr.

4 mm-unbrakonøgle

4 mm-unbrakonøgle

Tilspændingsmoment:
6 - 8 Nm
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  Montering af kraftregulatoren
Monter kraftregulatoren på V-BRAKE-bremsen som vist på illustrationen.

Bemærk:

Når bremserne anvendes, vil kraftregulatoren bevæge sig omkring 8 mm mod kabelføreren, så sørg for, at dette 
er muligt ved at der er tilstrækkelig ekstra længde i yderkablet.

Yderkabel

Inderkabelføring

SM-PM70 / SM-PM40

Ca. 8 mm

< Når bremserne ikke anvendes > < Når bremserne anvendes >

V-BRAKE-bremse

  Montering af V-BREMSE
1. Indsæt bremseenhedens stopstift i midterfjederhullet på stellets 

monteringsenhed og fastgør derefter bremseenheden på stellet 
med ledlåsebolten.

5 mm-
unbrakonøgle

Stopstift

Ledlåsebolt

Fjederhul

Tilspændingsmoment:
5 - 7 Nm
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2. Mens du holder skoen mod fælgen, skal du justerer hvor langt skoen rager ud ved at udskifte spændeskive B (tyk eller tynd) så 
at dimension A  forbliver 32 mm eller mere.

FO
R

W
A

R
D

R
FO

R
W

A
R

D
R

Spændeskive A Spændeskive A
Spændeskive

Låseled til sko

Låsemøtrik til sko

Spændeskive B (tyk) Spændeskive B (tynd)Spændeskive B (tyk)

Spændeskive A

Spændeskive B (tynd)
32 mm eller mere

3. Mens du holder skoen mod fælgen, skal du stramme låsemøtrikken 
til sko.

5 mm-unbrakonøgle

1 mm

Tilspændingsmoment:
6 - 8 Nm

4. Før inderkablet igennem inderkabelføringen, indstil den totale afstand mellem venstre og højre sko og fælgen til 2 mm, og 
stram derefter kabellåsebolten.

Inderkabelføring

5 mm-
unbrakonøgle

B + C = 2 mm

Inderkabelføring

5 mm-
unbrakonøgle

B + C = 2 mm

Tilspændingsmoment:
6 - 8 Nm
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5. Juster balancen med fjederspændingsjusteringsskruen.

Justeringsskrue til 
fjederspænding

Justeringsskrue til 
fjederspænding

1 mm 1 mm

6. Tryk på bremsegrebet ca. 10 gange indtil det berører styret og 
tjek at alt fungerer korrekt og at skoafstanden er korrekt inden 
du anvender bremserne. Tryk ca. 

10 gange
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Vedligeholdelse

  Udskiftning af kassettesko
1. Fjern skoens låsestift og før skoen langs rillen for at fjerne den fra 

skoholderen.
Låsestift til sko

Sko

2. Der findes to forskellige typer skoholdere til venstre og højre position. Før de nye sko ind i rillerne på skoholderne og sikr dig, 
at de vender korrekt, og at der anvendes korrekte stifthulpositioner.

< Til venstre >
Samme foran og bagved

< Til højre >
Samme foran og bagved

L

FO
R

W
A

R
D

FO
R

W
A

R
D

L R

FO
R

W
A

R
D

FO
R

W
A

R
D

R

Sko

Foran

Låsestift til sko Låsestift til sko

Skoholder Skoholder

Skoisættelsesretning

Sko

Foran

3. Det er kritisk at skoens låsestift indsættes, så at skoen fikseres korrekt.
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V-BREMSE og navrullebremse

1. Bremsegreb med vælger der kan udskiftes
Fire-finger bremsegreb, såsom bremsegreb, er udstyret med en vælger til at skifte mellem V-BREMSE med modulatortilstand og 
kaliberbremse- eller rullebremsetilstand.

ADVARSEL

 • Hvis tilstanden ikke tilpasses den type bremse der anvendes, kan dette resultere i utilstrækkelig eller excessiv bremsekraft. 
Vær forsigtig når du vælger korrekt tilstand til den korresponderende bremse.

< For V-BREMSE (med strømmodulator) tilstand >

V

V

C  R

Strømmodulator

V-BREMSE med strømmodulator

Rullebremse / kaliberbremse

V-position

< For kaliberbremse/rullebremse >

V
V

C  R

C R

V-BREMSE

Rullebremse / kaliberbremse

Kaliber/rulle (C R) 
bremsestilling
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DUAL-PIVOT CALIPERBREMSE

Montering

1. Montering af selve bremsen
Komprimer buen, og positioner den mens skoen er i tæt kontakt med fælgen.

5 mm-unbrakonøgle

Den normale stilling under 
installation er når hovedet på 
centreringsjusteringsbolten er 
som vist på billedet.

Tilspændingsmoment:
8 - 10 Nm

Bemærk:

Hvis bremsearmen berører stellet mens styret er drejet, skal du forbinde stelbeskyttelsesmærkatet, som følger med 
rammen.

2. Indstillingsposition for bremsesko
Efter at have justeret bremseskoens position, så at skooverfladen og fælgoverfladen er som vist på billedet, skal du stramme 
skoens låsebolt.

Fælgrotationens 
retning

Fælgrotationens 
retningToe-in 

0,5 mm

Låsebolt til sko

4 mm-unbrakonøgle

1 mm eller mere

Tilspændingsmoment:
5 - 7 Nm



B
R

EM
SE

81

3. Kabelforbindelse
Indstil Quick Release-grebet til lukket stilling; juster derefter skoafstanden (som vist på billedet) og fastgør kablet.

Tilspændingsmoment: 
6 - 8 Nm

4. Centrering af bremseskoen
Foretag en lille justering ved at anvende 
centreringsjusteringsmøtrikken.

 +  = 3 – 4 mm

Centreringsjusteringsbolt

3 mm-unbrakonøgle

Quick 
Release-greb

3 mm-unbrakonøgle

Centreringsjusteringsbolt

Åben

Lukket

5. Genjustering af skoafstanden
Drej kabeljusteringsmøtrikken for at genjustere 
skoafstanden. KabeljusteringsmøtrikKabeljusteringsmøtrik

 +  = 3 – 4 mm

 

6. Tjek
Tryk på bremsegrebet ca. 10 gange indtil det berører styret 
og tjek at alt fungerer korrekt og at skoafstanden er 
korrekt inden du anvender bremserne.

Tryk ca. 10 gange 
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7. Buens fjederspænding
Du kan anvende fjederjusteringsbolten til at justere 
fjederspændingen på buen. 2 mm-

unbrakonøgle

Fjederjusteringsbolt

Stærk

Svag

Vedligeholdelse

  Udskiftning af kassettesko

1. Fjern låsebolten.

2 mm-unbrakonøgle

Låsebolt

2. Fjern skoen ved at føre den langs rillen på skoholderen. Sko

3. Der findes to forskellige typer skoholdere til venstre og højre position. Før de nye sko ind i rillerne på skoholderne og sikr dig, 
at de vender korrekt, og at der anvendes korrekte bolthulpositioner.

< Til venstre >
Samme foran og bagved

< Til højre >
Samme foran og bagved

R
FO

RW
A

RD
FO

RW
A

RD
L

Låsebolt Låsebolt

Skoholder Skoholder

Sko

Foran

Sko

Foran

Skoisættelsesretning

Tilspændingsmoment:
1 - 1,5 Nm

4. Stram låsebolten.
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5 FORRESTE KÆDEHJUL
ADVARSEL

"Vedligeholdelsesinterval afhænger af hvordan og i hvilke omgivelser enheden anvendes. Rengør kæden 
regelmæssigt med en egnet kæderenser. Anvend aldrig alkali- eller syrebaserede midler såsom 
rustfjerningsmidler. Hvis sådanne midler anvendes, kan kæden knække og medføre alvorlig personskade."

 • Monteringsboltene på de to venstre pedalarme bør strammes efter hinanden gradvist, i stedet for komplet at stramme én først. 
Anvend en momentnøgle til at kontrollere at de endelige tilspændingsmomenter er indenfor intervallet 12 - 14 Nm. Desuden, 
efter at du har kørt ca. 100 km (60 miles), skal du anvende en momentnøgle til at tjekke tilspændingsmomenterne igen. Det er 
også vigtigt at tjekke tilspændingsmomenterne med jævne mellemrum. Hvis tilspændingsmomenterne er for svage, eller hvis 
monteringsboltene ikke strammes forskudt, kan pedalarmen blive løs, hvilket betyder at cyklen kan vælte med alvorlig 
personskade til følge.

 • Hvis det indvendige dæksel ikke installeres korrekt, kan akslen blive rusten og beskadiget, og cyklen kan vælte med alvorlig 
personskade til følge.

 • Undersøg kæden for mulige misdannelser og abnormiteter såsom revner eller korrosion. 
Hvis skader findes skal kæden udskiftes øjeblikkeligt. Hvis kæden ikke udskiftes, kan den knække og forårsage alvorlig 
tilskadekomst.

 • Fremskaf og læs forhandlermanualen nøje inden du installerer delene. 
Løse, slidte eller beskadigede dele kan medføre, at cyklen vælter, hvilket kan have alvorlig personskade til følge. Vi anbefaler på 
det kraftigste, at du kun anvender originale Shimano-dele.

 • Fremskaf og læs forhandlermanualen nøje inden du installerer delene. 
Hvis justeringer ikke udføres korrekt, kan kæden falde af og dette kan medføre, at du falder af cyklen, hvilket kan medføre 
alvorlig personskade.

BEMÆRK

 • Hvis pedalerne ikke fungerer normalt, skal du tjekke dem igen.

 • Check at der ikke er nogen løshed i forbindelsen inden du anvender cyklen. Du skal også stramme pedalarmene og pedalerne 
igen med regelmæssige mellemrum.

 • Hvis du hører en pibelyd fra pedalakslen og forbindelsesleddet på venstre pedalarm, skal du komme smøremiddel på 
konnektoren og derefter stramme den til det specificerede moment.

 • Rens ikke krankboksen med højtryksvanddyser.

 • Hvis lejerne er løse, skal krankboksen udskiftes.

 • Når du installerer pedalerne, skal du komme en smule smøremiddel på gevindene for at forhindre at pedalerne sidder fast. 
Anvend en momentnøgle til at stramme pedalerne fast. Tilspændingsmoment: 35 - 55 Nm. Højre pedalarm har et 
højrehåndsgevind, og venstre pedalarm et venstrehåndsgevind.

 • Anvend et neutralt rensemiddel til at rengøre pedalarmen og krankboksen. Anvendelse af basiske eller syreholdige rensemidler 
kan medføre misfarvning. 

 • Hvis man ikke kan skifte gear glidende, skal du rengøre skifteren og smøre alle bevægelige dele.

 • Hvis leddene er så løse, at justering ikke er muligt, skal ud udskifte skifteren.
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 • For at alt skal fungere korrekt, skal du anvende det specificerede yderkabel og 
kabelføreren til krankboksen.

 • Anvend et yderkabel, som stadig har nogen længde til overs, selv når styret drejes 
hele vejen til begge sider. Desuden skal du tjekke at gearvælgeren ikke berører 
cykelstellet når styret er drejet hele vejen.

 • Der anvendes et særligt smøremiddel til gearskiftkablet. Brug ikke Premium Grease 
eller andre former for fedt, da det kan forårsage en forringelse af gearskiftet.

Holdere til yderkablerHoldere til yderkablerHoldere til yderkablerHoldere til yderkabler

 • Smør inderkablet og den indvendige del af yderkablet inden anvendelse, for at sikre at de glider korrekt.

 • Betjening af grebene i forbindelse med gearskift bør kun udføres når kranksættet er i bevægelse.

 • Afmonter ikke gearvælgerenheden, da dette kan medføre beskadigelse eller forkert betjening.

< Til MTB / Trekking >
 • I stel med affjedring vil kædens holdevinkel variere afhængigt af om cyklen anvendes eller ikke. Når cyklen ikke anvendes og 
kæden er positioneret på det største/større kædehjul og på det mindste tandhjul, vil kædeførerens yderplade på forskifteren 
muligvis berøre kæden.

 • Når du installerer toprutetypen, skal du vælge et stel som har tre yderkabelholdere, som vist på billedet til højre.

 • Hvis bremsevæsken anvendt i olieskivebremserne er af en type der tenderer til at klæbe sig fast på gearvælgerens plastikdele, 
kan dette medføre at plastikdelene revner eller bliver misfarvede. Du skal derfor sikre dig at bremsevæsken ikke klæber fast på 
disse plastikdele. Mineralolien som anvendes til SHIMANO-skivebremser forårsager ikke revner eller misfarvning hvis den 
klæber sig fast på plastikdele, men sådanne dele bør rengøres med alkohol for at forhindre fremmedlegemer i at klæbe sig 
fast.

< Til VEJ >
 • Hvis krankboksens skal ikke er parallel falder gearskifteydelsen.

 • Når du installerer venstre og højre adapter, skal du være sikker på også at installere inderdækslet, da vandtæthedsniveauet 
ellers vil falde.

 • Du bør regelmæssigt vaske kædehjulene med et neutralt rensemiddel. Desuden kan rengøring af kæden med et neutralt 
rensemiddel og smøring af den være en effektiv måde at forlænge kædens og kædehjulenes levetid på.

 • Hvis pedalakslen er løs, skal krankboksen udskiftes.
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MONTERING AF KÆDEHJULENE

Glatte gearskift vil ikke være muligt hvis kædehjulene er installeret forkert, så vær sikker på, at du installerer kædehjulene på de 
korrekte steder.

< Til VEJ >

Sæt med dobbelt kædehjul

 • Det største kædehjuls markerede overflade skal vende udad, hvorefter det placeres således, at kædefangerstiften flugter 
med pedalarmens position.

Tilspændingsmoment:
12 - 14 Nm

Udvendig side

Pedalarm

Kædefangerstift

 • Det mindste kædehjuls markerede overflade skal vende bort fra pedalarmen, hvorefter det placeres således,  at 
markeringen flugter med pedalarmens position.

Tilspændingsmoment:
12 - 14 Nm

Pedalarm

Indvendig side



FO
R

R
ESTE K

Æ
D

EH
JU

L

86

Sæt med tripel kædehjul

Tilspændingsmoment:
12 - 14 Nm

< FC-5703 (39T) >Pedalarm

< Til MTB / Trekking >

Sæt med tripel kædehjul

Største klinge / Mellemste klinge 
Tilspændingsmoment: 

14 - 16 Nm

Mindste klinge 
Tilspændingsmoment: 

16 - 17 Nm
Pedalarm
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MONTERING AF FORRESTE KÆDEHJUL

HOLLOWTECH II / kranksæt i 2 dele

Følg proceduren i figuren

1, 2. Anvend TL-FC32/33/36-specialværktøjet til at installere højre adapter (gevind mod uret) på krankboksen, inderdækslet og 
venstre adapter (gevind med uret) på krankboksen. 
Tilspændingsmoment: 35 - 50 Nm

Bemærk: 

< Til MTB / Trekking >
Afstandsstykker kan være påkrævet afhængigt af krankboksens bredde. Yderligere oplysninger findes under 
"Installationsmetode til afstandsstykke".

3. Isæt højre pedalarmsenhed.

4. Afsnit A på venstre pedalarm anbringes i akslen på højre pedalarmenhed hvor rillen er bred.

Bemærk: 

Indsæt en afstandsring for racercykler med tripel kædehjul og citybikes med dobbelt kædehjul. 

5. Anvend TL-FC16/18 til at stramme dækslet. 
Tilspændingsmoment: 0,7 - 1,5 Nm

6. Skub stoppladen på plads og tjek at pladestiften er sikkert fastgjort; stram derefter bolten på venstre pedalarm. (5 mm-
unbrakonøgle)

Bemærk: 

Hver af boltene skal strammes jævnt og på samme måde til 12 - 14 Nm .
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6 2

1

Bredt rilleområde

TL-FC16

Stopplade

Pladestift

Skub op

5

4

(A)

TL-FC32

Indvendigt 
dæksel

Bemærk: 
Anbring stoppladen i den rigtige retning som vist på 
billedet.

 • Højre adapter

gevind med uret til 
70 mm [M36] 
krankbokse

3

Indsæt en 
afstandsring for 
racercykler med 
tripel kædehjul 
og citybikes 
med dobbelt 
kædehjul. 
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  Installationsmetode til afstandsstykke

< Til MTB / Trekking >

1. Tjek om krankboksskallens bredde er 68 mm eller 73 mm.

2. Installer derefter adapteren iht. billederne.

68 mm
73 mm

Normal type

Båndtype Beslagtype Afstandsstykke

A B C

2,5 mm 1,8 mm 0,7 mm68 mm* 

A A

CB 68 mm 

Krankboksmonteringstypebeslag

A

A A

73 mm 

A

73 mm 

*  Hvis du anvender tre 2,5 mm afstandsstykker med en båndtype og en krankboksskal, som har en bredde på 68 mm, skal du 
installere de tre afstandsstykker så at der er to til højre og et til venstre.

Kædekassespecifikationer

Båndtype Kædekasse Stay-type Beslagtype

68 mm **

A A

CB 68 mm 

AA C

Kædekasse StayKædekasse Stay

68 mm A

A A

Krankboksmonteringstypebeslag

73 mm 

A

73 mm 

C

73 mm 

**  1,8 mm svarer til kædekassens tykkelse.
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OCTALINK-TYPE

  Installation af krankboks
Installer vha. specialværktøjet TL-UN74-S / TL-UN66. Installer først hoveddelen og derefter adapteren.

Tilspændingsmoment:
50 - 70 Nm

Hoveddel

Adapter

Aluminium eller stål

Plastik

  Installation af forreste kædehjul
Anvend en 8- eller 10 mm-unbrakonøgle til at installere det forreste kædehjul.

Tilspændingsmoment:
35 - 50 Nm 8- eller 10 mm-unbrakonøgle 
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FIRKANTET-TYPE

  Installation af krankboks
Installer vha. specialværktøjet TL-UN74. Installer først hoveddelen og derefter adapteren.

Tilspændingsmoment:
50 - 70 Nm

Hoveddel

Adapter

Forreste kædehjulForreste kædehjul

Aluminium eller stål

Plastik

  Installation af forreste kædehjul
Anvend en 8- eller 10 mm-unbrakonøgle til at installere det forreste kædehjul.

Tilspændingsmoment:
35 - 50 Nm

8- eller 10 mm-unbrakonøgle 

Stram fast

Anvend en TL-FC10 / FC11 til at installere det forreste kædehjul.

Tilspændingsmoment:
35 - 50 Nm

TL-FC10 / FC11

Stram fast
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PRESS-FIT BB

  Adapter

Venstrehåndsadapter

Indvendigt dæksel

Højrehåndsadapter

2,5 mm-afstandsstykkeKrankboksskallens bredde

Venstrehåndsadapter Højrehåndsadapter

  Eksempel på montering

Adaptertype VEJ MTB

Inderdækslet kan ikke 
installeres

Hvis stellet ikke har 
åbninger inden i 
krankboksskallen, kan det 
installeres uden det 
indvendige dækselærme.

 • Anvend med en krankboksskal 
med en bredde på 86,5 mm.

Inderdækslet kan 
installeres

Hvis stellet har åbninger 
inden i krankboksskallen, 
bør det installeres med 
det indvendige 
dækselærme for at undgå 
kontamination.

 • Anvend med en krankboksskal 
med en bredde på 86,5 mm. 
2,5 mm-afstandsstykket er 
ikke påkrævet.

 • Anvend inderdækslet.

 • 2,5 mm-afstandsstykket er ikke 
påkrævet til en krankboksskal 
med en bredde på 92 mm.

 • Anvend inderdækslet.

 • Hvis du anvender en 
krankboksskal med en bredde 
på 89,5 mm, skal du indsætte 
2,5 mm-afstandsstykket i højre 
side (mellem stellet og 
højrehåndsadapteren).

 • Anvend inderdækslet.
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  Installation
1. Indsæt krankboksen i bøjlen.

2. Indsæt monteringsværktøjet i krankboksen. TL-BB12 

3. Krankboksen monteres stramt ved at stramme med en 
momentnøgle; du skal sikre dig, at krankboksens fælg forbliver 
parallel med bøjlens fælg.

4. Sikr dig, at der ikke er afstand mellem krankboksen og bøjlen.
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  Fjernelse
1. Indsæt afmonteringsværktøjet i krankboksen. TL-BB13 

2. Hold fligen nede med fingrene, og skub den ind fra den modsatte 
side, som vist i illustrationen. (Fligen åbner sig, når den er skubbet 
ind.)

Hold de tre flapper for enden af 
afmonteringsværktøjet åbne, og skub 
værktøjet ind fra den anden side, indtil 
det sidder fast.

3. Bank på afmonteringsværktøjet med en plastikhammer indtil 
enden af krankboksen skubbes ud.

4. Bank på den anden ende af krankboksen på samme måde.

Bemærk:

Genbrug ikke adapterne, da de kan blive beskadiget når de tages ud.
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6 PEDALER (SPD-SL / SPD PEDALER)
For information om Click’R-pedaler og de flade pedaler hvenvises der til forhandlerens manual til det pågældende 
produkt.

ADVARSEL TIL FORÆLDRE/VÆRGE

– Sådan undgås alvorlig personskade:
FOR DIT BARNS SIKKERHED ER DET ER VIGTIGT AT DETTE PRODUKT ANVENDES IHT. FORHANDLERMANUALEN. VÆR SIKKER PÅ AT 
DU OG DIT BARN FORSTÅR DENNE FORHANDLERMANUAL. IKKE-HENHOLDELSE AF DISSE ANVISNINGER KAN RESULTERE I ALVORLIG 
PERSONSKADE.

ADVARSEL

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

LÆS OVENSTÅENDE ADVARSLER IGENNEM OG FØLG DEM NØJE. Hvis du ikke følger advarslerne, risikerer du, at dine sko ikke 
bliver udløst, når du ønsker det, eller at de udløses uventet eller ved et uheld. Dette kan føre til, at du kommer alvorligt til 
skade.

 � Almindelige beskrivelser i forbindelse med SPD-SL/SPD-pedaler

 • SPD-SL/SPD-pedaler er designet således, at de kun frigøres, når du har i sinde at frigøre dem. De er ikke designet til at blive 
frigjort automatisk, hvis du styrter med cyklen.

 • Før du benytter disse pedaler og skoene, skal du være fuldt fortrolig med pedalernes og klampernes (skoenes) fastgøring / 
udløsningsmekanismen.

 • Før du kører med pedalerne og skoene, skal du aktivere cyklens bremse og derpå sætte den ene fod på jorden. Øv dig så i at 
fastgøre og udløse hver sko fra pedalen, indtil det falder dig let og naturligt.

 • Kør på plant terræn, indtil du fuldt ud behersker teknikken til at fastgøre og udløse skoene.

 • Før du kører ud, skal du justere pedalernes fjederspænding, så den passer dig.  
Hvis fjederspændingen i pedalerne er lav, kan klamperne muligvis frigøre sig ved et uheld, og du vil muligvis miste balancen 
og falde af cyklen. Hvis fjederspændingen i pedalerne er høj, er det svært at frigøre klamperne.

 • Ved kørsel i lav fart eller i situationer, hvor du måske skal standse (f.eks ved U-vending, nær et kryds, ved opkørsel eller ved 
sving om et blindt hjørne), skal du udløse skoene fra pedalerne på forhånd, så du er klar til hurtigt at sætte fødderne på 
jorden.

 • Brug en mindre fjederspænding til fastgøring, når du kører under svære forhold.

 • Hold klamperne og bindingerne rene for snavs, så fastgøringen og udløsningen fungerer korrekt.

 • Kontrollér klamperne jævnligt for slid. Hvis klamperne er slidte, skal de udskiftes. Kontrollér altid fjederspændingen, når du 
har udskiftet pedalklamperne og før du kører. 

 • Sørg for at sætte reflektor på cyklen, når du kører efter mørkets frembrud. Du bør ikke køre på cyklen, hvis reflektorne er 
snavsede eller i stykker, da det så er svært for andre trafikanter at se dig.

 • Brug kun Shimanos klamper, og sørg for, at monteringsskruerner strammet godt til på skoene. Der henvises til forhandlerens 
manual for det pågældende produkt for oplysninger om passende klamper.

 � Beskrivelser i forbindelse med SPD-SL-pedaler

 • Du må kun benytte SPD-SL sko sammen med dette produkt. Andre skotyper kan måske ikke udløses fra pedalerne eller kan 
blive uventet udløst.

 � Beskrivelser i forbindelse med SPD-pedaler

 • Du må kun benytte SPD sko sammen med dette produkt. Andre skotyper kan måske ikke udløses fra pedalerne eller kan blive 
uventet udløst.



PED
A

LER
 (SPD

-SL / SPD
 PED

A
LER

)

96

FORSIGTIG

< For SPD-pedaler >
– Sådan undgås alvorlig personskade:
PD-M324 kan udstyres med tåclips, men clipsene bør fjernes når pedalerne anvendes som SPD-pedaler.

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

 • Tjek at ingen af leddene eller forbindelserne er løse inden du anvender cyklen.

 • Se efter, at klampen eller mellemstykket ikke sidder løst, før du kører på cyklen.

 • Hvis pedalerne ikke fungerer normalt, skal du tjekke dem igen.

 • Hvis du får problemer med pedalens roterende dele, skal pedalen måske justeres. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler.

 • Husk at stramme pedalarmen og pedalerne regelmæssigt, der hvor du købte cyklen, eller hos en cykelsmed.

 • Valgfrie reflektorsæt er tilgængelige. Reflektorsæt varierer afhængigt af pedalmodellen. Kontakt en forhandler eller et 
agentur.

 • Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.

SPD-PEDALER

Bemærk:

Klamper med enkelt frigørelsesmetode (SM-SH51) og klamper med multipel frigørelsesmetode (SM-SH56) er fremstillet til 
anvendelse med disse pedaler.
Hver type klampe har sine egne egenskaber, så husk at følge disse anvisninger nøje og vælg den type klamper, der passer bedst 
til din cykelstil, og det terræn du agter at bevæge sig i.
Andre typer klamper, såsom klamper med enkelt frigørelsesmetode (SM-SH52) og klamper med multipel frigørelsesmetode 
(SM-SH55) kan ikke anvendes, da de ikke har tilstrækkelig stabil stepout-ydelse eller tilstrækkelig holdekraft.

 � Sådan aktiveres klamperne med pedalerne
Tryk klamperne ind i pedalerne med en fremadrettet og nedadgående bevægelse.

 � Sådan frigøres klamperne fra pedalerne
Frigørelsesmetoden varierer alt efter hvilken type klamper du anvender.
(Tjek modelnummeret og farven på dine klamper for at fastlægge den korrekte frigørelsesmetode.)
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Klampe med enkelt frigørelsesmetode: SM-SH51 (sort)

 • Disse klamper frigøres kun når hælen drejes udad. De frigøres ikke hvis hælen drejes i en anden retning.

 • Du kan anvende kraft opad mod pedalen, da klamperne ikke frigøres med mindre du drejer foden udad.

 • Klamperne frigøres ikke nødvendigvis hvis du mister balancen. Dette betyder, at hvis du er på et sted eller under 
omstændigheder hvor du kan miste balancen, skal du sikre dig, at du har tilstrækkelig tid til at frigøre klamperne 
forinden.

 • Når du cykler hurtigt, kan din hæl utilsigtet komme til at dreje sig udad, og klampen kan blive frigjort uden at du ønsker 
det. Hvis klampen frigøres ved et uheld, kan du falde af cyklen med alvorlig personskade til følge. Du kan forhindre dette 
ved at justere hvor meget kraft det kræver at frigøre klamperne, og du bør øve dig indtil du har vænnet dig til hvor meget 
kraft og hvilken vinkel der kræves for at frigøre klamperne.

Klampe med enkelt frigørelsesmetode
Frigør klamperne fra pedalerne ved at dreje hælene udad.

Bemærk:

Du skal øve dig i at frigøre klamperne indtil du har vænnet dig til 
teknikken.

Klampe med multipel frigørelsesmetode: SM-SH56 (sølv, guld)

 • Klamperne kan blive frigjort ved at dreje dem i en vilkårlig retning.

 • Da klamperne også kan blive frigjort når du løfter din hæl, kan de utilsigtet blive frigjort når du presser opad mod 
pedalerne. 
Disse klamper bør ikke anvendes hvis man anvender en teknik, hvor man trækker op mod pedalerne eller ved aktiviteter, 
såsom hop hvor der udøves trækkraft på pedalerne, hvilket kan få klamperne til at frigøres fra pedalerne.

 • Selv om klamperne kan frigøres ved at dreje hælen i en vilkårlig retning eller ved at løfte dem, frigøres de ikke 
nødvendigvis hvis du mister balancen. 
Dette betyder, at hvis du er på et sted eller under omstændigheder hvor du kan miste balancen, skal du sikre dig, at du har 
tilstrækkelig tid til at frigøre klamperne forinden.

 • Hvis klampen frigøres ved et uheld, kan du falde af cyklen med alvorlig personskade til følge. Hvis du ikke forstår 
egenskaberne i klamper med multipel frigørelsesmetode og hvis de ikke anvendes korrekt, kan de blive frigjort uden at du 
ønsker det, med større frekvens end for klamper med enkelt frigørelsesmetode. Du kan forhindre dette ved at justere hvor 
meget kraft det kræver at frigøre klamperne i en vilkårlig retning, og du bør øve dig indtil du har vænnet dig til hvor 
meget kraft og hvilken vinkel der kræves for at frigøre klamperne.
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Multipel frigørelsesmetode
Frigør klamperne fra pedalerne ved at dreje hælene i en vilkårlig retning.

Bemærk:

Du skal øve dig i at frigøre klamperne med multipel frigørelsesmetode 
indtil du har vænnet dig til teknikken. Det kræver øvelse at frigøre sig fra 
klamperne ved at løfte hælene.

 � Sådan fastgør man klamperne

1. Anvend en tang eller lignende værktøj til at trække gummidækslet tilbage, så at der er adgang til klampernes 
monteringshuller.

Bemærk:

Gummidæksel til 
klampemonteringshuller  

SPD-sko

Dette trin er muligvis overflødigt, alt afhængigt af skotypen.

2. Fjern sokkelineren og anbring en klampemøtrik over de ovale huller.

Bemærk: Klampemøtrik

Sokkeliner
Dette trin er muligvis overflødigt, alt afhængigt af skotypen.

3. Fra bunden af skoen skal du anbringe en klampe og derefter en 
klampeadapter over klampehullerne. Klamperne er kompatible 
med både venstre og højre pedaler. Stram 
klampemonteringsboltene provisorisk. 

4 mm-unbrakonøgle

Klampemonteringsbolt

Klampeadapter

Foran

Anbring den triangulære 
del af klampen mod 
forsiden af skoen.

Klampe

Tilspændingsmoment:
2,5 Nm 

Klampemonteringsbolt

Klampeadapter
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 � Justering af klampeposition

1. Klampen har et justeringsinterval på 20 mm fra for- til bagside og 5 
mm venstre til højre. Efter provisorisk at have strammet klampen, 
skal du øve dig i at fastgøre og frigøre den en sko ad gangen. 
Juster igen for at finde frem til den bedste klampestilling.

2. Efter at du har fundet denne, skal du stramme 
klampemonteringsboltene med en 4 mm-unbrakonøgle.

Tilspændingsmoment:
5 - 6 Nm

 � Vandtætningsforsegling
Fjern sokkelineren og forbind vandtætningsforseglingen.

Bemærk: Vandtætningsforsegling

Sokkeliner
Vandtætningsforseglingen følger med Shimano-skoene, og kræver 
at dette trin udføres.
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 � Montering af pedalerne på pedalarmene

1. Kom en smule smøremiddel på gevindet, for at sikre, at det ikke sidder fast.

2. Brug en 15 mm-topnøgle/8 mm-unbrakonøgle til at montere pedalerne på pedalarmene.

 • Højre pedal har højrehåndsgevind; venstre pedal har venstrehåndsgevind.

Tilspændingsmoment:
35 - 55 Nm

8 mm-
unbrakonøgleunbrakonøgle

15

R

15 mm topnøgle

R

Vær opmærksom 
på mærket
  R: højre pedal
  L: venstre pedal

Tilspændingsmoment:
35 - 55 Nm

3. Fjern ujævnheder eller knaster, hvis du finder sådanne.

Bemærk:

En 6 mm-unbrakonøgle kan ikke levere tilstrækkeligt tilspændingsmoment. Husk altid at anvende en 15 mm-topnøgle.

 � Justering af fjederspændingen på bindingen
Fjederstyrken justeres ved hjælp af justeringsmøtrikker. 
Justeringsmøtrikkerne befinder sig bag hver af bindingerne og der er 
to justeringsmøtrikker på hver pedal. Spændingen skal udlignes på 
justeringspladerne ved at tælle hvor mange gange 
justeringsmøtrikkerne drejes. Fjederspændingen kan justeres i fire trin 
hver gang justeringsmøtrikken drejes.

Øg

Mindsk

Justeringsskrue

Mindsk

Justeringsplade

Justeringsskrue

Justeringsplade

Når justeringsmøtrikken drejes med uret, øges fjederspændingen, og når den drejes mod uret, mindskes fjederspændingen.

 � Udskiftning af klampe
Klamper slides med tiden og bør udskiftes med jævne mellemrum. Klamper bør udskiftes når de bliver svære at frigøre, eller når de 
bliver frigjort meget nemmere end da de var nye.
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SPD-SL-PEDALER

 � Klampetyper

SM-SH10 SM-SH11 (PD-R540-LA: standard) SM-SH12 (PD-9000: standard)

Rød Gul Blå

Bred Smal Bred

Fastgjort indstilling
Der er ikke noget slør, hvis skoene 

sidder godt fast på pedalerne.

Selvjusterende indstilling
Der er en smule sidelæns slør, når 

skoene sidder godt fast på pedalerne.

Forcentertap
Der er noget frigang centreret foran på 

skoene.

 � Sådan aktiveres klamperne med pedalerne
Tryk klamperne ind i pedalerne med en fremadrettet og nedadgående bevægelse.
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 � Sådan frigøres klamperne fra pedalerne
Frigør klamperne fra pedalerne ved at dreje hælene udad.

Bemærk:

Anbring én fod på jorden, øv dig i at fastgøre og frigøre klampen fra pedalen flere gange, og indstil fjederspændingen til den 
spænding du foretrækker skal være tilstede, for at klampen frigøres.

 � Sådan fastgør man klamperne
Anbring klampen på bunden af hver sko som vist på billedet, og stram 
klampemonteringsboltene provisorisk.
Der henvises til de tekniske serviceanvisninger der følger med skoene 
for yderligere detaljer.

4 mm-unbrakonøgle

Klampemonteringsbolt

Klampemøtrik

Klampe

Bemærk:

Når du installerer klamperne, skal du anvende klampemonteringsboltene og klampemøtrikkerne, som følger med klamperne. 
Hvis du anvender andre klampemonteringsbolte, kan det beskadige klamperne og forårsage problemer i forhold til 
installationen.
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 � Justering af klampeposition

1. Klamperne har et justeringsinterval på 15 mm fra for- til bagside og 
5 mm venstre til højre.
Efter provisorisk at have strammet klamperne, skal du øve dig i at 
fastgøre og frigøre dem en sko ad gangen. Juster igen for at finde 
frem til de bedste klampestillinger.

2. Efter at du har fundet denne, skal du stramme 
klampemonteringsboltene med en 4 mm-unbrakonøgle.

Tilspændingsmoment:
5 - 6 Nm

 � Montering af pedalerne på pedalarmene

1. Kom en smule smøremiddel på gevindet, for at sikre, at det ikke sidder fast.

2. Brug en 15 mm-topnøgle/8 mm-unbrakonøgle til at montere pedalerne på pedalarmene.

 • Højre pedal har højrehåndsgevind; venstre pedal har venstrehåndsgevind.

8 mm-unbrakonøgle8 mm-unbrakonøgle

Tilspændingsmoment:
35 - 55 Nm 

15 mm topnøgle

Vær opmærksom 
på mærket
  R: højre pedal
  L: venstre pedal

Tilspændingsmoment:
35 - 55 Nm

3. Fjern ujævnheder eller knaster, hvis du finder sådanne.

Bemærk:

En 6 mm-unbrakonøgle kan ikke levere tilstrækkeligt tilspændingsmoment.
Husk altid at anvende en 15 mm-topnøgle.
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 � Justering af fjederspændingen på bindingen
Fjederkraften justeres med justeringsmøtrikkerne bag på pedalerne. 
Juster fjederkraften til den optimale klampeholdekraft når du frigør 
klamperne fra bindingerne.
Fjederspændingen skal udlignes for begge pedaler med reference til 
spændingsindikatorerne og ved at tælle hvor mange gange 
justeringsmøtrikkerne drejes.
Fjederspændingen kan justeres i fire trin for hver gang 
justeringsmøtrikkerne drejes, og hver justeringsmøtrik kan drejes 
komplet op til tre hele omgange.

Øg Mindsk

2,5 mm-unbrakonøgle2,5 mm-unbrakonøgle

Justeringsskrue

Indikator

Øg
Mindsk

Drej ikke boltene forbi det punkt hvor indikatoren angiver maksimal eller minimal spænding.

Bemærk:

 • For at forhindre utilsigtet frigørelse, skal du være sikker på, at all fjederspændingerne er korrekt justeret.

 • Fjederspændingerne bør justeres ens for højre og venstre pedal. Hvis de ikke justeres ens, kan det være svært for cyklisten at 
fastgøre eller frigøre sig fra pedalerne.

 • Hvis justeringsmøtrikken trækkes helt tilbage fra fjederpladen, vil de- og genmontering være påkrævet. Hvis dette sker, skal 
du kontakte en forhandler for at få professionel hjælp.

 � Udskiftning af klampe
Klamper slides med tiden og bør udskiftes med jævne mellemrum.
Klamper bør udskiftes når de bliver svære at frigøre, eller når de bliver 
frigjort meget nemmere end da de var nye.

Klampe Bag

ForanForan

Afsnit A

Bemærk:

Hvis den gule (SM-SH11) eller røde (SM-SH10) eller blå (SM-SH12) del af klamperne bliver nedslidt, skal klamperne udskiftes.

Foran:  Udskift klamperne når det sorte lag under klamperne bliver synligt.
Bag:  Udskift når afsnit A på billedet bliver slidt.

 � Udskiftning af hoveddæksel
For information om udskiftning af husdækslet henvises der til forhandlerens manual til det pågældende produkt.

 � Vedligeholdelse af akselenhederne
Hvis der opstår problemer med pedalens roterende dele, skal pedalen muligvis justeres. 

 � Montering af reflektorerne (valgfrit)
Brug en reflektor (sælges særskilt), som er beregnet til hver pedal. Oplysninger om installation findes i den medfølgende manual.
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7 NAVDYNAMO
AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN

ADVARSEL

Sørg for, at brugerne, der nævnes nedenfor, også informeres:

 • Check at hjulene er spændt godt fast inden du kører på cyklen. Hvis hjulene er løse, kan de falde af, med alvorlig personskade 
til følge.

 • Tjek, at lygten lyser normalt, når du kører om natten.

Montering på cyklen og vedligeholdelse:

 • Afhængig af navdynamoen er den ydre diameter på det kompatible dæk forskellig fra hjulet. Sørg for, at det er den 
kompatible størrelse. Hvis der bruges en størrelse, som er inkompatibel, kan hjulene blokeres, og du kan tabe balancen og 
falde af cyklen.

 • Hvis cyklens samlede vægt (cykel + rytter + bagage) står angivet på navhuset, så er der indbygget en kraftmodulator, som 
styrer en overdrevet bremseeffekt. Anvend med det kompatible bremsegreb. 
Hvis cyklens samlede vægt er tungere end det anbefalede område, kan bremsning være utilstrækkelig; hvis den er lettere vil 
bremsning være for effektiv og hjulet kan blokeres, og du kan falde af cyklen.  Kraftmodulatoren er ikke en antilåseanordning 
for hjulet.

FORSIGTIG

Sørg for, at brugerne, der nævnes nedenfor, også informeres:

 • Navdynamoen genererer en ekstrem høj spænding. Berør aldrig tilslutningsterminalen på navdynamoen direkte når du 
anvender cyklen eller mens hjulet drejer. Berøring af dynamoterminalen kan medføre elektrisk chok.

BEMÆRK

Sørg for, at brugerne, der nævnes nedenfor, også informeres:

 • Vær sikker på at installere hubdynamoen på forgaflen så at siden med tilslutningsterminalen er til højre når du kigger på 
cyklens forside. Hvis siden med tilslutningsterminalen vender mod venstre, drejer navdynamoen sig muligvis ikke korrekt når 
du anvender cyklen.

 • Tjek at navdynamoens tilslutningsterminal er forbundet korrekt inden du anvender navdynamoen.

 • Hvis pæren i for- eller baglygten sprænger, vil det medføre øget spænding i den tilbageværende lygte og nedsætte pærens 
levetid. Derfor bør sprungne pærer udskiftes så hurtigt som muligt.

 • Hvis lygten ofte tændes ved høje hastigheder, vil det nedsætte pærens levetid.

 • Lygter med elektriske kredsløb, som f. eks. automatiske lygter, kan tage skade, når der køres stærkt på cyklen.

 • Når navdynamoen anvendes vil hjulene dreje sig lidt tungere på grund af magneten indeni navet.
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Montering på cyklen og vedligeholdelse:

 • I følge tyske regulativer (StVZO), kræver en navdynamo i Tyskland overspændingsbeskyttelse. Denne navdynamo (3,0 W) har 
ikke overspændingsbeskyttelse indeni selve navet. Anvend en ekstern overspændingsbeskytter med et symbol der viser, at den 
henholder sig til de tyske regulativer (overspændingsbeskyttelsesprodukt).

 • Tjek at enden af forgaflen sidder parallelt. Hvis den ikke er parallel, kan deformation i navakslen forårsage støj pga. en 
obstruktion indeni i navakslen.

 • Kompatible lygter.

< 3,0 W navdynamo > < 2,4 W navdynamo >

Forlygte Baglygte Forlygte Baglygte

6,0 V/2,4 W 6,0 V/0,6 W 6,0V/2,4 W −

6,0 V/3,0 W −
< 1,5 W navdynamo >
Brug udelukkende LED-lygter.

9,6 V/5,0 W −

 • Kom ikke smøremiddel på navets inderside, da det vil komme ud og muligvis forårsage konduktivitetsproblemer.

MONTERING

 � Montering af rotoren
* Der henvises til afsnittet SKIVEBREMSER.

 � Montering af forhjulet
Installer hjulet, så at siden med navdynamotilslutningsterminalen er til højre, hvis man ser mod cyklens 
forside, og så at navdynamotilslutningsterminalen er justeret i forhold til forgaflen eller til kurven med 
stænger. Fortsæt derefter installationsproceduren som vist på billedet forneden, så at tilslutningsterminalen 
vender opad.
Tving ikke tilslutningsterminalen til at dreje efter at Quick Release-grebet eller dækselmøtrikken er forbundet. 
Hvis du tvinger tilslutningsterminalen til at dreje, kan den blive beskadiget, eller ledningen indeni 
tilslutningsterminalen kan knække.
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Til Quick Release-typer

Tilslutningsterminal

Forgaffel

Skærm

Quick Release-møtrik

Tilslutningsterminal

Quick Release-møtrik

Skærm

Forgaffel

Vindingsfjeder

Bemærk:

 • Anvend ikke den fortandede akselmøtrik med en Quick Release-type.

 • Forbind de to ledninger for at sikre, at strømmen flyder jævnt.

Til møtriktype

Tilslutningsterminal
Kurv til stængerKurv til stænger

Forgaffel

Skærm

Tilspændingsmoment:
20 - 25 Nm

Skærm

Tilslutningsterminal

ForgaffelForgaffel

Kurv til stænger
Spændeskive

Dækselmøtrik (M9)

Bemærk:

Når du strammer dækselmøtrikkerne, skal du stramme dem parallelt på begge sider og ikke stramme den ene helt til 
først, da dette kan medføre at navakslen drejer sig, som kan medføre at låsemøtrikkerne strammes eller løsnes for 
meget.

< Til E2-type >
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< Til J2-type >

Mudderskærmafstiver

Kurvafstiver

Flangemøtrik

Tilslutningsterminal

Tandskive til 
aksler

Forgaffel

Beslag til at 
forhindre forhjulet 
i at falde af

Skive

Tilspændingsmoment: 
20,0 Nm

Bemærk:

Hvis du ved tilspænding af top- eller flangemøtrikker kun strammer top-/flangemøtrikken hårdt til i den ene side, kan 
det forårsage, at navakslen drejer rundt under tilspænding, eller at låsemøtrikken løsnes. Spænd skiftevis begge 
møtrikker.
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FORBINDELSE AF KABLERNE

Forbind kablerne som vist på billedet.

< Til E2-type >

Bemærk:

Skrab malingen væk fra forbindelsesterminalerne på stellet og lygten, når du forbinder kablerne.

Navdynamoens tilslutningsterminal

Steltilslutningsterminal

Lygteforbindelsesterminal

Stelkabel

Tilslutningsendedæksel (grå)

Tilsutningsdæksel (grå)

Lygtekabel

Ca. 16 mm

Ca. 16 mm

Steltilslutningsterminal

Lygteforbindelsesterminal

Bemærk:
 • Bøj kablerne og før dem langs 
rillerne.

Indsæt

Bøj

Rille

 • Lad ikke kabelledningerne 
berøre hinanden.

Bemærk:

 • Anbring så den vender den rigtige 
retning.

 • Tryk indtil du hører et klik.

Bemærk:

 • Sørg for ikke at komme til at bytte rundt på stelkablet og lygtekablet 
ved et fejltagelse. Hvis kablerne tilsluttes forkert, vil lampen ikke lyse.

 • Drej kabelledningerne inden du forbinder dem, så at de forbliver 
sammen.

 • Anbefalede ledningsspecifikationer

Type Snoet

Ledning Størrelse (AWG) 22
Diameter ca. 0,8 mm

Isolering Diameter 1,8 - 2 mm

Ledning Isolering
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Bemærk:

 • Fastgør kablet til forgaflen eller kurvafstiveren, så det ikke kommer ind i egerne eller andre dele, mens du cykler. Hvis 
hubdynamoens stilling ændrer sig i forhold til lygten, mens du cykler, f.eks. ved brug af en affjedringsgaffel, skal du sørge 
for, at kablet er sluttet til på en sådan måde, at det ikke på noget tidspunkt sidder for løst eller for stramt i forhold til 
omfanget af stillingsændringen. 

 • Tilslutningen skal foretages således, at strømmen fra hubdynamoen løber gennem kablet fra lygteforbindelsesterminalen på 
hubdynamoen til stellets forbindelsesterminal. 

 • Hvis du vil fjerne lygten fra hubdynamoen, skal du fjerne stikdækslet /lygteledningen og stelledningen (jordforbindelsen). 

 • Du må ikke bruge cyklen, sålænge stikdækslet/ lygteledningen eller stelledningen (jordforbindelsen) er fjernede. Ledningen 
kan blive viklet ind i hjulet. 

 • Fjern stikdækslet/lygteledningen og stelledningen (jordforbindelsen), inden du fjerner hjulet. Hårde træk i kablerne kan 
knække kablets metaltråd eller føre til dårlig kontakt. Når du monterer hjulet skal du desuden først fastgøre hjulet til 
forgaflerne og dernæst tilslutte stikdækslet/lysledningen og stelledningen (jordforbindelsen).

Tilslutningsdæksel

Fjern

Tilslutningsdæksel Tilslutningsdæksel

Forbind

Tilslutningsdæksel
Kabel

Forgaffel

Lygtekabel Stelledning 
(jordforbindelse)

Tilslut Fjern

Lygteforbindelsesterminal 
(lille)

Stelforbindelsesterminal 
(jordforbindelse) (stor)

Kabel

Forgaffel

< Til J2-type >

Forgaffel

Kurvafstiver

Stelledning 
(jordforbindelse)

Lygtekabel

Lygteforbindelsesterminal 
(lille)

Stelforbindelsesterminal 
(jordforbindelse) (stor)

TilslutTilslut

* Hvis stelforbindelsesterminalen (jordforbindelsen) er belagt med en hætte, skal denne 
fjernes inden tilslutningen.
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 � Kontrol af lyset i lygten
Drej forhjulet, og kontroller at lygten lyser.

VEDLIGEHOLDELSE

Når de interne dele af en navdynamo udskiftes, anbefaler vi at anvende et ægte 
Shimano værktøj TL-DH10 (Y-12009000).
Tilspændingsmoment (53,96 Nm)

TL-DH10  JAPAN

32

36
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8 FLERDOBBELT FRIHJUL

MONTERING

  Montering af frihjul

Tilspændingsmoment:
30 Nm

For at montere

For at afmontere

Værktøj til afmontering af frihjul
TL-FW30



Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer.  (Danish)  


