
QUICK-LINK (11 / 12 
versnellingen)

BELANGRIJKE MEDEDELING

U kunt de service-instructies raadplegen op de volgende locatie.

https://si.shimano.com

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze 
“onderhoudsinstructies” zorgvuldig door, volg de 
aanwijzingen daarin voor correct gebruik op en 
bewaar ze zodat u ze altijd kunt raadplegen.
De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om 

persoonlijke letsels en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. 

De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het 

gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt 

gebruikt.

GEVAAR
Als de instructies niet in acht worden 

genomen, zal dit leiden tot ernstige 

letsels of de dood.

WAARSCHUWING
Als de instructies niet in acht worden 

genomen, kan dit leiden tot ernstige 

letsels of de dood.

LET OP

Als de instructies niet in acht worden 

genomen, kan dit leiden tot 

persoonlijke letsels of materiële schade 

aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

  WAARSCHUWING

 • Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat 

ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling 

vallen en ernstige letsels oplopen.

 • Gebruik een QUICK-LINK nadat deze is verwijderd niet opnieuw. 
Als de QUICK-LINK wordt hergebruikt, bestaat de kans dat deze 
losraakt, waardoor u een ongeluk kunt veroorzaken.

 • Gebruik nooit alkalische of zure oplosmiddelen, zoals 
roestverwijderaars. Als u dergelijke oplosmiddelen gebruikt, 
kan de ketting of de QUICK-LINK breken en ernstige letsels 
veroorzaken.

 • Reinig de ketting en de QUICK-LINK regelmatig met een 
geschikte kettingreiniger. Onderhoudsintervallen hangen af van 
het gebruik en de rijomstandigheden.

 • Controleer de ketting en QUICK-LINK op schade (vervormingen of 

barsten), overslaan of andere abnormale omstandigheden zoals 

onbedoeld schakelen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan 

uw plaats van aankoop of een distributeur. Er bestaat een risico dat de 

ketting breekt of dat de QUICK-LINK loskomt, wat ervoor kan zorgen 

dat u van de fiets valt.

 • Wanneer u de ketting vervangt door een nieuwe, zorgt u ervoor dat u 

de QUICK-LINK ook vervangt door een nieuwe. Als de QUICK-LINK niet 

wordt vervangen, kan deze worden beschadigd en kunt u van de fiets 

vallen.

 • Wanneer u de QUICK-LINK monteert, zorgt u ervoor dat de QUICK-

LINK-pennen stevig worden geplaatst, zo ver als ze kunnen.

Notitie

 • U moet de versnellingen periodiek reinigen met een neutraal 

schoonmaakmiddel en dan smeren. Het reinigen van de ketting en 

QUICK-LINK met een neutraal schoonmaakmiddel en het smeren ervan 

kan tevens een effectieve manier zijn om de levensduur van de ketting 

en de QUICK-LINK te verlengen.

 • Er is origineel SHIMANO-gereedschap vereist om de QUICK-LINK te 

verwijderen. Raadpleeg uw verkooppunt of een distributeur.

 • Bij gebruik van de QUICK-LINK monteert u deze zo dat de pijl op het 

oppervlak wijst in de draairichting van de crank wanneer u deze vanaf 

de voorzijde bekijkt.

 • Elke QUICK-LINK is compatibel met de kettingen gespecificeerd in 

onderstaande tabel.

QUICK-LINK Ketting

SM-CN-910 CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900 CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / 

CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / 

CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / 

CN-LG500

 • De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en 

kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen 

worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een 

distributeur.

 • Zijn er vervormingen of barsten aanwezig in de ketting of QUICK-LINK?

 • Treedt er overslaan van de ketting of onbedoeld schakelen op?

 • Wijst de pijl in de draairichting van de crank wanneer u deze vanaf de 

voorzijde bekijkt?

Namen van onderdelen

QUICK-LINK

Pijl

Crank

De QUICK-LINK monteren

1. Plaats de QUICK-LINK-pennen tussen de binnenschakels van beide 

zijden, zoals wordt getoond in de figuur.

Pijl

Draairichting 
crank

Crank

QUICK-LINK

2. Gebruik het originele SHIMANO-gereedschap TL-CN10 om de pennen te 

schuiven en om ze stevig vast te zetten.

Zorg ervoor dat beide zijden van de QUICK-LINK stevig worden geplaatst 
zoals wordt getoond in de figuur.

De QUICK-LINK verwijderen

Stel het originele SHIMANO-gereedschap TL-CN10 op zoals wordt getoond 

in de figuur en verschuif vervolgens de pen voor verwijdering.

RE
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Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)


