
Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish) 

UM-5Y40A-002-03 Bruksanvisning

Bakväxel

Bruksanvisningar på andra språk fi nns på :
http://si.shimano.com 

VIKTIGT MEDDELANDE
 • Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten för 
ytterligare upplysningar om montering och justering. Det fi nns 
också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt (http://si.
shimano.com).

 • Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

För säkerhets skull skall du vara noga med att läsa 
hela denna bruksanvisning före användning och 
följa anvisningarna för korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation
Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.

VARNING

 • Underhållsintervallen bestäms av användningen och 
omständigheterna vid cykling. Rengör kedjan regelbundet med en 
lämplig kedjerengörare. Använd aldrig alkaliskt baserade eller 
syrabaserade lösningsmedel som t.ex. rostborttagare. Om sådana 
lösningar används kan kedjan brytas av och orsaka allvarliga 
personskador.

 • Kolla kedjan för eventuella skador (deformering eller sprickor), 
hoppande eller andra störningar såsom oavsiktlig växling. Vid några 
problem, rådfråga en fi rma eller agentur. Kedjan kan gå sönder, och 
då kan du vurpa.

 • När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara 
den på lämplig plats för framtida användning.

Observera
 • Om det inte går att växla mjukt, skall du rengöra växeln och smörja 
alla rörliga delar.

 • Du skall regelbundet tvätta kransarna med ett neutralt 
rengöringsmedel. Dessutom kan en rengöring av kedjan med ett 
neutralt rengöringsmedel och efterföljande insmörjning vara ett 
effektivt sätt att förlänga kransarnas och kedjans livslängd.

 • Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och 
försämring som har med ålder och normalt användande att göra.

Vanliga inspektioner före cykling
Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker 
problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet 
eller en cykelhandlare.

 • Utförs växlingarna mjukt?

 • Är länkarna mycket glappa?

 • Är trissorna mycket glappa?

 • Uppstår onormala ljud från växlarna?

 • Syns det några skador på kedjan?

Delarnas namn

Länkar

Trissor


