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Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

Dane techniczne
Piasta tylna

OSTRZEŻENIE
• Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo
zamocowane. Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób poluzowane,
mogą wypaść z roweru, powodując w konsekwencji poważne
zranienie.
• Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą
doprowadzić do wywrócenia roweru, co może spowodować
poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych
części zamiennych Shimano.
• Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję
serwisową i zachować ją na przyszłość.

Kaseta
zębatek

Model nr

Biegi

Liczba otworów na
szprychy

Odległość między nakrętkami

FH-5700

8 / 9 / 10

32 / 36

130 mm

Koronki oznaczone symbolem

są zabezpieczone.

Model nr

CS-5700
11T-25T

Kombinacja zębów
kasety

11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T,

11T-28T

11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 24T, 28T,

12T-25T

12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T,

12T-27T

12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 24T, 27T,

Uwaga

• W przypadku modelu CS-5700 nie należy korzystać z innych
łańcuchów niż superwąski łańcuch 10-rzędowy. Inne rodzaje
łańcuchów mają nieodpowiednie rozmiary.
• Nakrętki kaset 11T i 12T przeznaczone są do CS-5700. Należy
stosować nakrętki kaset pasujące do konfiguracji koronki.
• Zębatki należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym
i następnie ponownie je smarować. Dodatkowo czyszczenie
łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowanie
może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości zębatek
i łańcucha.
• Jeżeli łańcuch w czasie użytkowania nadal spada z zębatek, należy
wymienić zębatki i łańcuch.
• Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub
pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Montaż koronek HG
W przypadku każdej koronki,
powierzchnia z oznaczeniem
grupy powinna być
skierowana na zewnątrz
i ustawiona tak, aby szerokie
występy na każdej koronce
i część A (na której rowek
jest szeroki) główki piasty,
były w jednej linii.

11T-25T, 11T-28T

Podkładka
dystansowa

Podkładka
dystansowa koronki

Podkładka dystansowa
nakrętki kasety

Nakrętka kasety

Podkładka
dystansowa koronki

Podkładka dystansowa
nakrętki kasety

Nakrętka kasety

12T-25T, 12T-27T

A Rowek jest szeroki

Techniczna instrukcja serwisowa

tylko w jednym
miejscu.
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Szeroki wypust
ac -14T

CS-5700

Podkładka
dystansowa

• Podczas montowania koronek HG zastosować narzędzie specjalne
(TL-LR15) do dokręcenia nakrętki kasety.
• Aby wymienić koronki HG zastosować narzędzia specjalne
(TL-LR15) i TL-SR21, aby odkręcić nakrętkę kasety.

* Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:
http://techdocs.shimano.com
Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

Nakrętka kasety

Moment dokręcania: 30 - 50 Nm

TL-LR15

Demontaż

Narzędzie
(TL-SR21)

