
Vlakke pedalen

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem contact op met het verkooppunt 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 is 

verkrijgbaar 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.

 • Als u twijfelt over de manier waarop u de pennen op de pedalen 
afstelt, raadpleegt u uw verkooppunt of een distributeur.

 • Til uw voeten van de pedalen en schuif ze dan zijwaarts om uw 
voeten los te klikken van de pedalen. Met één voet stevig op de grond 
oefent u met de andere voet het vast- en losklikken op het pedaal net 
zolang tot u aan deze handeling gewend bent. Anders zou u kunnen 
vallen en zich ernstig verwonden. Als u niet aan deze handeling 
gewend kunt raken, gebruikt u het product met de vulstukken 
gemonteerd of de korte pennen vervangen.

 • Zorg dat u beschermende kleding en spullen draagt die geschikt zijn 
voor de manier waarop de fiets gebruikt gaat worden. Aangezien de 
pennen lang zijn, kunnen ze letsel veroorzaken als ze direct contact 
maken met uw huid.

 • Van zodra er op de openbare weg wordt gereden, moeten er altijd 
reflectoren op de fiets zijn gemonteerd.

 • Stop met fietsen als de reflectoren vuil of beschadigd zijn. 
Tegemoetkomend verkeer kan u in dat geval minder goed zien.

Notitie

 • Als de pedaalbeweging niet normaal aanvoelt, voer dan weer een 

inspectie uit.

 • Als er problemen zijn met de draaiende onderdelen van het pedaal, 

moet het pedaal mogelijk worden afgesteld. Raadpleeg uw 

verkooppunt of een distributeur.

 • Er zijn optionele reflectorensets verkrijgbaar. Raadpleeg uw 

verkooppunt of een distributeur.

 • 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.

 • Zitten de bevestigingsdelen goed vast?

 • Hoort u ongewone geluiden?

Namen van onderdelen

* De vorm en het type van het meegeleverde vulstuk verschillen 

naargelang het model.

Bevestigingsdeel

Reflector

Vulstuk

Pen

Korte pen Lange pen

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