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Användarhandbok

Växelreglage (REVOSHIFT /
Tangentreglage)

För växelklockor

Delarnas namn

Ställ in växelreglaget till 2

Komponenterna kan variera beroende på det inbyggda växelnavets specifikationer.

Ställ in 2

Ställ in 2
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Användarhandböcker på andra språk finns på:
http://si.shimano.com

Växelreglage
(Tangentreglage)

2

Växelreglage
(REVOSHIFT)

Kassettenhet

Tryckstång

VIKTIGT MEDDELANDE

T
SE

Kontrollera att linjen på tryckstaget är inpassad med navaxelns ände.
Gul linje

Navaxelns ände

SE
T

•• Kontakta inköpsstället eller cykelåterförsäljaren för information om hur du monterar och
justerar produkter som inte återfinns i användarhandboken. En återförsäljarhandbok finns
tillgänglig för yrkesmekaniker på vår webbplats (http://si.shimano.com).

Gul linje

•• Montera inte isär eller konstruera om produkten.

Läs av säkerhetsskäl noga igenom användarhandboken
innan du använder produkten och följ anvisningarna.
Viktig säkerhetsinformation
Kontakta inköpsstället eller en cykelåterförsäljare om något behöver bytas ut.

VARNING
•• Spara användarhandboken på en säker plats för framtida användning när du har läst den.

UPPMÄRKSAMMA

Gult område på länk

Linje på tryckstaget

Växelklocka
Om linjen på tryckstaget inte syns ska du kontrollera att det gula området på
länken är mellan de två gula (gula) linjerna på fönstret.
Obs:
Titta på de två (gula) linjerna
direkt uppifrån för att
kontrollera inpassningen.

Kontrollera vajerjustering
För kassettenheter
Ställ in växelreglaget från 2.
Kontrollera att de gula inställningslinjerna på kassettenheten och trissan överlappar varandra.
Om överlappningen är otillräcklig med två tredjedelars inställningslinje bör du vända dig till en
återförsäljare eller agentur. Att cykla på cykeln med inpassningslinjerna felinpassade kan göra
att växelkransarna inte hakas i ordentligt när du trampar, vilket orsakar ett avvikande ljud eller
att pedalerna spinner fritt.

Ställ in 2

Ställ in 2

Drift
Vrid eller tryck växelreglaget för att växla till varje växel.

•• Se till att växla en växel i taget på växelreglaget. Vid växling ska du minska kraften som
tillsätts på pedalerna. Om du tvångsmässigt manövrerar växelreglaget eller utför flera
växlingar när pedalerna trampas hårt kan dina fötter halka av pedalerna och cykeln kan falla,
vilket kan leda till allvarliga skador.
Att manövrera växelreglaget från multiväxling till en lätt växel kan också orsaka att det yttre
höljet hoppar ur växelreglaget. Detta påverkar inte växelreglagets prestanda eftersom
ytterhöljet återgår till ursprungsläge efter växling.

För att växla till en högre växel. (Det blir tyngre
att trampa.)
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Indikator

Siffran på indikatorn blir högre.
Ytterhölje

•• Sätt aldrig foten på växelklockan. Då kanske växlingen inte fungerar ordentligt.
De gula inställningslinjerna på kassettenheten sitter på två
platser. Använd den som är lättast att se.

Obs!

När cykeln står upp

•• Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår under normal
användning.

Ska vara rak

Kontroller innan du använder cykeln
Kontrollera följande innan du använder cykeln. Om du upptäcker något fel ska du kontakta
inköpsstället eller en cykelåterförsäljare.

Ytterhölje
Indikator

Kassettenhetens trissa
För att växla till en lägre växel. (Det blir lättare att
trampa.)

Kassettenhetens
fäste

Gula inställningslinjer

Siffran på indikatorn blir lägre.

•• Fungerar växlingen smidigt?
•• Är kassettenhetens inställningslinjer i rätt läge?
•• Sitter växelklockans tryckstag på rätt plats?
•• Förekommer avvikande ljud under drift?

Överlappningen är
otillräcklig med två
tredjedelar på varje
inställningslinje.

Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

