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Instrukcja użytkownika

Mechanizm korbowy
Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na
stronie internetowej:
http://si.shimano.com

UM-1NJ0A-003-04

Naudotojo vadovas

Priekinis žvaigždučių blokas
Naudotojo vadovą kitomis kalbomis rasite interneto adresu:
http://si.shimano.com

SVARBUS PRANEŠIMAS

WAŻNA INFORMACJA
• Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów,
które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się
z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy
dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest
dostępna na naszej stronie internetowej (http://si.shimano.com).
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją użytkownika przed użyciem
produktu i przestrzegać jej podczas jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem
sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE
• Przed jazdą na rowerze sprawdzić, czy ramiona mechanizmu
korbowego nie są popękane. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia,
może dojść do złamania mechanizmu korbowego i upadku z roweru.
• Uważać, aby nie doszło w czasie jazdy do zahaczenia nogawek o
łańcuch, ponieważ może to spowodować wywrócenie roweru.
• Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy
zachować ją na przyszłość.

PRZESTROGA

• Dėl informacijos apie gaminių montavimą ir nustatymą, kuri nėra
pateikta naudotojo vadove, kreipkitės į prekybos arba dviračio pardavimo
atstovą. Pardavimo atstovo vadovą profesionaliems ir patyrusiems
mechanikams rasite mūsų interneto adresu (http://si.shimano.com).
• Šio gaminio neišmontuokite ir nekeiskite.

Prieš naudojimą, būtina įdėmiai perskaityti šį naudotojo
vadovą bei laikytis jame pateiktų instrukcijų teisingam
ir saugiam naudojimui.

Svarbi informacija apie saugumą
Dėl keitimo nurodymų kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių
pardavėją.

PERSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar švaistiklio
pečiuose nėra įtrūkimų. Jei įtrūkimų esama, švaistiklio petys gali
sulūžti ir jūs galite nuo dviračio nukristi.
• Saugokitės, kad važiuojant grandinė nepagautų kelnių atvartų, nes
galite nukristi nuo dviračio.
• Įdėmiai perskaitę naudotojo vadovą, jį laikykite saugioje vietoje
naudojimui ateityje.

ĮSPĖJIMAS
• Dėl žvaigždžių bloko dantukų ašmenų kyla pavojus susižeisti.

• Istnieje ryzyko powstania obrażeń spowodowanych przez zęby tarcz.

Uwaga
• Do czyszczenia mechanizmu korbowego i osi suportu używać
neutralnego środka czyszczącego. Używanie środków zasadowych
lub kwasowych może spowodować odbarwienia.
• Dodatkowo, jeżeli pedały działają gorzej niż zwykle, należy dokonać
ponownego sprawdzenia.
• Nie wolno myć osi suportu za pomocą wodnych myjek ciśnieniowych.
• Tarcze należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym. Ponadto
czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowanie
może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości tarcz i łańcucha.
• Podczas jazdy nogawki ubrania mogą ulec zabrudzeniu.
• Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia
działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą
Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące
elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi elementami
należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.
• Czy na mechanizmie korbowym są jakiekolwiek pęknięcia?
• Czy części mocujące są właściwie zamocowane?
• Czy części łożyskowe są właściwie zamocowane?
• Czy słychać jakieś nieprawidłowe dźwięki?

Pastaba
• Švaistiklio petį ir apatinį kronšteiną valykite neutralia valymo
priemone Šarminių ir rūgštinių valymo priemonių naudojimas gali
paveikti spalvą.
• Be to, jei spaudžiant pedalus jie veikia nenormaliai, tai taip pat
būtina patikrinti dar kartą.
• Apatinio kronšteino neplaukite didelio slėgio vandens srove.
• Žvaigždžių bloką būtina reguliariai plauti neutraliomis valymo priemonėmis.
Be to, valant žvaigždžių bloką neutraliomis valymo priemonėmis ir jį
sutepus, tai gali prailginti žvaigždžių ir grandinės naudojimo laiką.
• Važiuojant dviračiu jūsų drabužių atvartai nuo grandinės gali išsipurvinti.
• Normaliai naudojamiems gaminiams nuo natūralios amortizacijos,
fizinio susidėvėjimo ir senėjimo garantija neteikiama.

Reguliarus dviračio patikrinimas prieš važiavimą
Prieš važiuodami dviračiu patikrinkite šiuos dalykus. Jei pastebėjote
gedimų, susijusių su šiais dalykais, kreipkitės į dviračio pardavėją arba
prekybos atstovą.
• Ar švaistiklio petyse nėra įtrūkimų?
• Ar tvirtinimo dalys tinkamai pritvirtintos?
• Ar guolių dalys tinkamai pritvirtintos?
• Ar sklinda neįprastas triukšmas?

Nazwy części / Detalių pavadinimai
Ramię mechanizmu
korbowego / Švaistiklio petys

W przypadku ułożyskowania suportu Hollowtech II / W przypadku innego ułożyskowania suportu /
Esant guoliams
Esant nekorpuso guoliams

Tarcze / Žvaigždutės
Część mocująca /
Tvirtinimo dalis
Część łożyskowa (Oś suportu) /
Guolio dalis (Apatinis kronšteinas)

Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)
Pastaba: specifikacijos gali būti atnaujintos be papildomo pranešimo. (Lithuanian)

