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Dealershandleiding
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BELANGRIJKE MEDEDELING
••Deze dealershandleiding is in de eerste plaats bedoeld om gebruikt te worden door profesionele fietsmonteurs.
Gebruikers die niet profesioneel getraind zijn voor het monteren van fietsen, moeten niet proberen de onderdelen zelf te
installeren door gebruik te maken van de dealershandleiding.
Als enig deel van de informative in de handleiding onduidelijk is, ga dan niet verder met de installatie, neem in plaats daarvan
contact op met uw verkooppunt of een plaatselijke fietsdealer voor hun assistentie.
••Zorg ervoor dat u alle instructiehandleidingen leest die bij het product toegevoegd zijn.
••Demonteer of wijzig het product niet anders dan zoals vermeld in de informatie in de dealershandleiding.
••Alle dealershandleidingen en instructiehandleidingen kunnen on-line bekeken worden op onze internetpagina (http://
si.shimano.com).
••Let op de juiste regels en voorschriften van het land, staat of regio waarin u uw zaken doet als een dealer.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze dealershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct
gebruik op.

De volgende instructies dienen steeds in acht genomen te worden ter voorkoming van letsel en schade aan apparatuur en
omgeving.
De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de beschadiging welke zich kan voordoen
als dit product verkeerd gebruikt wordt.

GEVAAR
Wanneer de instructies niet in acht genomen worden zal dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

LET OP
Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot letsel of materiële schade aan apparatuur en
omgeving.
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VOOR VEILIG RIJDEN
WAARSCHUWING
••Zorg ervoor dat u de instructies volgt die in de instructiehandleiding gegeven zijn, wanneer u onderdelen installeert.
Het wordt aangeraden alleen originele Shimano onderdelen te gebruiken. Als onderdelen zoals bouten en moeren los komen te
zitten of beschadigd raken, kan de fiets plotseling omvallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
Bovendien kunnen er problemen voorkomen, als de afstellingen niet correct uitgevoerd worden. De fiets zou plotseling kunnen
vallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
••

Om tijdens onderhoudswerkzaanheden, zoals tijdens het vervangen van onderdelen, moet u om uw ogen te beschermen
een normale of rondom afsluitende veiligheidsbril dragen.

••Bewaar na het grondig lezen van deze dealershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

OPMERKING
Zorg ervoor dat u gebruikers tevens op de hoogte brengt van het volgende:
•• Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de hendelwerking.
•• Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Voor Installatie aan de Fiets en Onderhoud:
•• Voor een vlotte werking gebruikt u de aangegeven buitenkabel (OT-SP41) en de bottom bracket kabelgeleider (SM-SP17/SP18).
•• Gebruik de hiervoor bestemde binnenste kabel (PTFE binnenste kabel
of roestvrijstalen kabel).

ɸ 1,2 mm

ɸ 4,5 mm
4,5 mm

•• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze
goed glijden. Zorg dat zich geen stof vastzet op de binnenkabel. Als het vet van de binnenkabel afgeveegd is, raden wij u aan
SIS SP41-vet (Y04180000) te gebruiken.
•• De schakelhendel kan gemonteerd worden op sturen met diameters van 19,0 – 22,0 mm.

Het werkelijke product kan afwijken van de illustratie omdat deze handleiding hoofdzakelijk bedoeld is voor het
uitleggen van de procedures voor het gebruik van het product.
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MONTEREN
Controleer in het geval van het monteren van onderdelen aan een koolstof frame/stuurdelen de aanbeveling van de fabrikant van
het koolstof frame/delen omtrent het aantrekkoppel om beschadiging van het koolstof materiaal door een te hoog aantrekkoppel
en/of het losraken van onderdelen als gevolg van een te laag aantrekkoppel te voorkomen.

Opmerking:
In de illustratie wordt nadere uitleg gegeven van het geval waarbij de schakelhendel aan een race-stuur gemonteerd wordt.
Monteer de voorhendel op dezelfde manier.

1. Monteer het hendelhuis aan het stuur en draai vervolgens de
bevestigingsbout van het hendelhuis vast door deze met een 5 mm
inbussleutel naar links te draaien.

Bevestigingsbout hendelhuis

Aantrekkoppel:
5,0 - 6,0 N·m {50 - 60 kgf·cm}

Hendelhuis
5 mm inbussleutel

2. Monteer de hendelas aan het hendelhuis.

Hendelas

3. Monteer de hendel aan het hendelhuis.

Monteer met het
uitsteeksel naar beneden
gericht.
Handgreep

Aantrekkoppel:
2,5 - 3,0 N·m {25 - 30 kgf·cm}
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Rechts: Dikte (groot)
Links: Dikte (klein)

4. Monteer de kabelaanslag aan de aangelaste schroeftap.
Aangelaste schroeftap (M5)

Aanslagbevestigingsbout
3 mm inbussleutel

Kabelaanslag (SM-CS50)

Aantrekkoppel:
1,5 - 2,0 N·m {15 - 20 kgf·cm}

5. Voer de buitenkabel langs het stuur en bedek de buitenkabel met de buitenkabelgeleider en gebruik tape of soortgelijk
materiaal om de kabelgeleider provisorisch aan het stuur te bevestigen.

Buitenkabelgeleider

Tape

6. Omwikkel het stuur met stuurtape.
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Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

