
Achterderailleur

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.

 • Gebruik nooit oplosmiddelen op alkalische basis of zuurbasis, 
zoals roestverwijderaars. Als u dergelijke oplosmiddelen 
gebruikt, kan de ketting breken en kan er ernstig letsel 
ontstaan.

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

 • Controleer de ketting op beschadigingen (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. De ketting kan breken en u 

kunt vallen.

Notitie

 • Als het schakelen niet soepel aanvoelt, moet de schakeleenheid 

worden schoongemaakt en moeten alle bewegende delen worden 

gesmeerd.

 • Reinig de tandkransen periodiek met een neutraal 

schoonmaakmiddel. Het reinigen van de ketting met een neutraal 

schoonmaakmiddel en het smeren ervan kan ook een effectieve 

manier zijn om de levensduur van de tandkransen en de ketting te 

verlengen.

 • De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en 

kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

 • Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en 

onderhoudsproducten van SHIMANO.

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?

 • Is er meer te veel aan speling tussen de verbindingsstukken?

 • Is er meer te veel aan speling tussen de derailleurwieltjes?

 • Komt er abnormaal geluid uit de derailleur?

 • Is de ketting duidelijk beschadigd?

Namen van onderdelen

Verbindingsstuk

Derailleurwieltje

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