
Mechanische schijfremmen

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 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

 • Afhankelijk van het model kan iedere fiets wat anders aanvoelen. Zorg daarom 

dat u de juiste remtechniek (waaronder de druk op de remgreep en de 

controlekenmerken van de fiets) en de bediening van uw fiets leert kennen. Als 

het remsysteem op een onjuiste wijze wordt gebruikt, kan de controle worden 

verloren of de fiets omvallen met ernstig letsel tot gevolg.

 • 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.

 • Let erop dat u uw vingers uit de buurt van de draaiende 

remschijf houdt. De remschijf is scherp genoeg om ernstige 

letsels aan uw vingers toe te brengen als deze in de 

openingen van de bewegende schijf terechtkomen.

 • Raak de remklauwen of remschijf tijdens het rijden of onmiddellijk na het 

afstappen niet aan. De remklauwen en remschijf worden heet wanneer de 

remmen worden gebruikt. U kunt zich dus verbranden als u ze aanraakt.

 • Laat geen olie of vet op de remschijf en remblokken komen. Fietsen met olie of 

vet op de remschijf en remblokken kan verhinderen dat de remmen correct 

werken. Dit zou kunnen leiden tot een valpartij of botsing, met ernstige letsels 

tot gevolg.

 • Controleer de dikte van de remblokken en gebruik ze niet wanneer ze minder 

dan 0,5 mm dik zijn. Doet u dat wel, is het mogelijk dat de remmen niet correct 

werken, wat kan leiden tot ernstige letsels.

* Hoe dik de remblokken zijn als ze nieuw zijn, verschilt per model.

2 mm/2,4 mm 0,5 mm

 • Gebruik de remschijf niet indien deze gebarsten of vervormd is. De remschijf kan 

stukgaan, waardoor u zou kunnen vallen, met ernstige letsels tot gevolg. Vervang 

de remschijf door een nieuw exemplaar.

 • Gebruik de remschijf niet indien de dikte 1,5 mm of minder is. Gebruik de 

remschijf evenmin indien het aluminium oppervlak zichtbaar wordt. De remschijf 

kan stukgaan, waardoor u zou kunnen vallen, met ernstige letsels tot gevolg. 

Vervang de remschijf door een nieuw exemplaar.

 • Gebruik de remkabel niet als hij roest, rafels of barsten vertoont. Anders zullen 

de remmen mogelijk niet goed werken.

 • Rem niet te hard met de voorrem. Doet u dat wel, kan het voorwiel blokkeren en 

de fiets over de kop slaan met ernstige letsels tot gevolg.

 • Omdat de remweg bij nat weer langer zal zijn, moet u uw snelheid beperken en 

de remmen vroeg en voorzichtig bedienen. U kunt vallen of botsen en zich 

ernstig verwonden.

 • Door een nat wegdek kunnen de banden grip verliezen. Voorkom dit door 

langzamer te fietsen en de remmen vroeg en voorzichtig te bedienen. Als de 

banden grip verliezen, kunt u vallen en zich ernstig verwonden.

  LET OP

 • Schijfremmen hebben een inremperiode en de remkracht zal geleidelijk aan met 

het verloop van de inremperiode toenemen. Door verlies van controle over de 

fiets kunnen zich ongevallen of valpartijen voordoen, wat kan leiden tot serieus 

letsel. (Hetzelfde doet zich voor wanneer de remblokken of de remschijf worden 

vervangen.)

Notitie

 • 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.

 • Werken de voorremmen en achterremmen correct?

 • Is de tussenruimte in de remgreep voldoende groot?

 • Heeft de remkabel roest, rafels of barsten?

 • Hebben de remblokken een dikte van 0,5 mm of meer?

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

 • Hoort u ongewone geluiden?
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Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
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