
Schakelversteller

(Duimschakelversteller 
plus / 

Duimschakelversteller)

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor 

informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten 

die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een 

dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u 

op onze website (https://si.shimano.com).

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

persoonlijk letsel 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.

Notitie

 • Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

 • Lees eveneens de gebruikershandleidingen voor de voorderailleur en 

achterderailleur.

 • 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.

 • Gaat schakelen soepel?

 • Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?

 • Zijn er sporen van barsten of afpellen op de hendels?

 • Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

 

SL-TX

SL-FT

SL-TZ

Voor Achter

Knop Greep

Duimschakelversteller 
plus

Duimschakelversteller

Crank

Bediening (Duimschakelversteller plus SL-TX/
SL-FT)

 �Probeer te schakelen

Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Bediening linkergreep
Druk de greep in de richting van de pijl in om van één versnelling te 

veranderen.

 • Om het trappen lichter te maken: Schakelen naar een kleiner 

kettingblad

Greep

 • Om het trappen zwaarder te maken: Schakelen naar een groter 

kettingblad

Bij LN (het frictietype) wordt de versnelling traploos geschakeld in 

plaats van één versnelling tegelijk.

Greep

Bediening rechtergreep
Druk de greep of knop in de richting van de pijl om één versnelling te 

veranderen.

 • Om het trappen lichter te maken: Schakelen naar een grotere tandkrans

4 3 Greep

 • Om het trappen zwaarder te maken: Schakelen naar een kleinere 

tandkrans

Bij LN (het frictietype) wordt de versnelling traploos geschakeld in 

plaats van één versnelling tegelijk.

 

  

  

  

  

34

Knop (drukken)

Bediening (Duimschakelversteller plus SL-TZ)

 �Probeer te schakelen

Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Bediening linkergreep
Druk de greep in de richting van de pijl in om van één versnelling te 

veranderen.

 • Om het trappen lichter te maken: Schakelen naar een kleiner 

kettingblad

Greep

 • Om het trappen zwaarder te maken: Schakelen naar een groter 

kettingblad

Bij LN (het frictietype) wordt de versnelling traploos geschakeld in 

plaats van één versnelling tegelijk.

Greep

Bediening rechtergreep
Druk de greep in de richting van de pijl in om van één versnelling te 

veranderen.

 • Om het trappen lichter te maken: Schakelen naar een grotere tandkrans

4 3

Greep

 • Om het trappen zwaarder te maken: Schakelen naar een kleinere 

tandkrans

Bij LN (het frictietype) wordt de versnelling traploos geschakeld in 

plaats van één versnelling tegelijk.
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Greep

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