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

UM-67R0A-000-03 Bruksanvisning

Växelreglage
(1-WAY RELEASE)

Typ av SL

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

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

Observera
 • Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.

 • Läs bruksanvisningen för den främre och den bakre 
derailleuren tillsammans.

 • 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.

 • Växlingen genomföras smidigt?

 • Spakarna sitter ordentligt på handtaget?

 • Lyssna om något onormalt ljud fi nns under drift?

Delarnas namn

Fram Bak

Vev

Handtag B  

Handtag A  Handtag Handtag A  

Handtag B  

Manövrering

Växelspak
Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.

Observera om manövreringen
Både handtag A  och handtag B  går alltid tillbaka till 
startpositionen när de släpps upp efter växling.

Manövrering av bakväxelns handtag
Du kan växla önskat antal steg genom att variera reglagets
intryckning. Tryck in reglaget till läge 1  för att växla endast 
ett steg, eller tryck in reglaget till läge 2  för att växla två 
steg.

 • Handtag A  :  Växlar från ett mindre till ett större bakre
drev.
(Det blir lättare att cykla.)

Utgångsläge för 
handtag A

1  : Växlar ett drev
Ex.: från 3 till 4

4 3

2  : Snabbväxling av två drev
Ex.: från 3 till 5

35

 • Handtag B  :  Växlar från ett större till ett mindre bakre
drev.
(Det blir tyngre att cykla.)

Utgångsläge
för handtag B

Ex.: från 4 till 3 34

Manövrering av framväxelns handtag

 • Handtag A  :  Växlar från en mindre till ett större främre
kedjedrev.
(Det blir tyngre att cykla.)

Utgångsläge
för handtag A

 • Handtag B  :  Växlar från det största kedjedrevet till det
mellanliggande kedjedrevet.
(Det blir lättare att cykla.)

Utgångsläge
för handtag B  


