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Gebruikershandleiding

Versnellingsschakelaar
(2-WAY RELEASE)
Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te
vinden op: http://si.shimano.com

Bediening van hendel achterderailleur

Regelmatige controles voor
het fietsen
Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden.
Constateert u problemen met een van de volgende zaken, neem
dan contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.
• Verloopt het schakelen soepel?

• Hendel B: Schakelt van een groter naar een kleiner voorblad

De hendelslag kan worden gevarieerd om het gewenste
aantal versnellingen te schakelen. Voor schakelen met één
versnelling tegelijk zet u de hendel in positie 1 en voor
schakelen met twee versnellingen tegelijk zet u de hendel in
positie 2.
• Hendel A: Schakelt van een kleiner naar een groter
kettingblad (achter).

• Zijn de hendels stevig op het stuur bevestigd?
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U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan te trekken.

• Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

'Trimming' (afstelling ter voorkoming van 'ratelen')
1

BELANGRIJKE MEDEDELING
• Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker
voor informatie over de montage en afstelling van de
producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug
te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en
ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website
(http://si.shimano.com).

Namen van onderdelen
Voor

Beginpositie hendel A

Achter

Hendel B

Hendel B

Beginpositie hendel B
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1: Er wordt één tandkrans
geschakeld
B.v.: van 3e naar 4e

* Afhankelijk van het product, zijn er modellen verkrijgbaar
die geschikt zijn voor trimming. Informeer bij een
fietsenmaker naar geschikte modellen.
Als de voorderailleur in contact komt met de ketting en lawaai
maakt, doet u het volgende om het lawaai te laten stoppen.
Het hangt van de stand van de ketting af welke hendel bediend
moet worden.
* In de afbeelding wordt de situatie met triple voorblad getoond,
maar de methode is hetzelfde voor een dubbel voorblad.
Grootste
kettingblad

• Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Lees voor de veiligheid deze
gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig
door en volg de aanwijzingen daarin op voor
een correct gebruik.

5

2: Snelle schakeling van twee
Hendel A

Hendel A

tandkransen
B.v.: van 3e naar 5e

Positie
ketting

1

Crank

N.B.
• De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage
en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
• Voor een optimale prestatie raden wij ten zeerste de
smeermiddelen en onderhoudsproducten van Shimano aan.
• Reinig carbon hendels met een neutraal
schoonmaakmiddel met behulp van een zachte doek.
Anders kan het materiaal kapot gaan en beschadigd raken.
• Voorkom dat carbon hendels op plaatsen worden
achtergelaten waar de temperaturen hoog zijn. Houd ze
ook ver uit de buurt van vuur.

Bediening
Schakelen

Klik
(slagen)
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U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan
te trekken.
In sommige modellen is het mogelijk om te schakelen in
stappen van twee versnellingen.
B.v.: van 4e naar 3e

Grootste
kettingblad

Middelste
kettingblad

Kleinste
kettingblad

Positie
ketting

4 3

Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Grotere
tandkransen

Pas op
Zowel hendel A als B keert na het schakelen altijd terug
naar de beginstand.

Kleinere
tandkransen

Bediening
remgreep

1
Beginpositie hendel B

Kleinere
tandkransen

Hendel A

WAARSCHUWING

• Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Kleinere
tandkransen

2

Neem voor informatie over vervanging contact op met het
verkooppunt of een fietsenmaker.

• Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig
doorlezen zorgvuldig op een veilige plek, zodat u deze
later kunt raadplegen.

Kleinste
kettingblad
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• Hendel B: Schakelt van een grotere naar een kleinere
tandkrans (achter).

Belangrijke veiligheidsinformatie

Middelste
kettingblad

Bediening van hendels voorderailleur
* In de afbeelding wordt de situatie met triple voorblad getoond,
maar de methode is hetzelfde voor een dubbel voorblad.
• Hendel A: Schakelt van een kleiner naar een groter voorblad

Beginpositie hendel A

Grotere
tandkransen

Grotere
tandkransen

Hendel B
Bediening
remgreep

Klik
(slagen)

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

