Algemene veiligheidsinformatie

3. <SL-1056-8>
A en draai vervolgens
Draai de hendel in de richting van F
de hendelbevestigingsbout zodanig vast dat de hendel niet
meer door de kracht van de veer
terug getrokken wordt.

Montage van de hendel
(voor achterzijde)

WAARSCHUWING
• Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig
alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de berijder letsel
toebrengen. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van
originele Shimano vervangingsonderdelen.
• Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig
alvorens de onderdelen te monteren.
Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit
kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een
veilige plaats voor toekomstige referentie.

1. Monteer de hendel aan het frame.

<SL-R400>
Gebruik de hendelbevestigingsbout voor
het monteren van de hendel.

Monteer de hendel met het uitsteeksel
naar de balhoofdbuis gericht.
Lijn het ▼ SIS merkteken en
het rode ▲ merkteken met
elkaar uit en stel vervolgens
zodanig af dat de merktekens
naar de balhoofdbuis gericht
staan.

A

Aantrekkoppel:
2.5 - 3 Nm {25 - 30 kgfcm}

Hendelbevestigingsbout

Opmerking (SL-1056-8) :
Opmerking
• De ring niet draaien voordat de hendel aan het
hendelhuis bevestigd is.
• Maak voor een soepele werking gebruik van de
voorgeschreven buitenkabel en trapaskabelgeleider.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de
buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er
voor te zorgen dat deze goed glijden.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten
zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel
draait.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als
gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende
de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.

• Let er op de hendel in de richting van
F
A te draaien. Als de hendel in de
tegenovergestelde richting gedraaid
wordt, bestaat de kans dat het interne
mechanisme beschadigd wordt.
• Met het oog op het bedieningsgemak
is de voorhendel zodanig ontworpen
dat de hendel 30° ten opzichte van het
frame omhoog komt te staan wanneer
de hendel in de laagste stand gezet
wordt.

Aantrekkoppel:
2.5 - 3 Nm {25 - 30 kgfcm}

SIS schakeling

Montage van de hendel
(voor voorzijde)
1. Monteer de hendelaskap aan de aangelaste schroeftap.

Technische montage-instructies

SL-1056-8
SL-R400

SIS

Frictie

Schakelhendel

Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het aanbevolen gebruik te
maken van de onderstaande combinatie.
Serie

Monteer de hendel met het
uitsteeksel naar
de balhoofdbuis
gericht.

SI-6CW0B-001

Verdraai de ring voor het kiezen van SIS of frictieschakeling.
(De SL-R400 is niet uitgerust met dit mechanisme.)
Bij het kiezen van SIS, de ring zodanig draaien dat het rode
▲ merkteken correct uitgelijnd is met het ▼ SIS merkteken.
Bij het kiezen van frictie, de ring volledig linksom draaien.

105

SORA

Schakelhendel

SL-1056-8

SL-R400

Buitenkabel

SIS SP40

SIS SP40

Versnellingen

16

16

Voorderailleur

FD-A551

FD-3300

Achterderailleur

RD-A551

RD-3300-SS

Ketting

CN-HG50

CN-HG50

Trapas-kabelgeleider

SM-SP17

SM-SP17

Ring

2. Monteer de hendel.
<SL-1056-8>

<SL-R400>

Let er op de ring na
het kiezen van de
schakeling steeds
naar beneden te
klappen.
Goed

Niet goed

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

