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Gebruikershandleiding

Naafdynamo
Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

Regelmatige inspecties alvorens met de
fiets te gaan rijden
Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten.
Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden,
contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.
• Zitten de wielen goed vast?
• Staat de lamp aan?

BELANGRIJKE MEDEDELING
• Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op
met de plaats van aankoop of een fietsendealer in uw woonplaats.
Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website
(http://si.shimano.com).

• Maakt de naafdynamo abnormale geluiden?

Namen van de onderdelen

• Dit product niet demonteren of aanpassen.

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

Stekkerafdekking

Aansluiten

Verwijderen

Kabel
Voorvork

Belangrijke veiligheidsinformatie
Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw
leverancier of een fietshandel.

Aansluitpunt van naafdynamo

WAARSCHUWING
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets
te gaan rijden. Als de wielen op een of andere manier loszitten,
kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan
veroorzaken.
• Als het totale gewicht van de fiets (fiets + berijder + bagage) is
aangegeven op het naaflichaam, is de krachtmodulator die een
overmatige remwerking regelt, ingebouwd. Neem het totale
gewicht van de fiets, zoals aangegeven op het naaflichaam in acht.
Als het totale gewicht van de fiets groter is dan het aanbevolen
bereik, kan remmen ontoereikend zijn; als het gewicht kleiner is,
kan remmen te effectief zijn en kan het wiel blokkeren, wat er toe
kan leiden dat u van de fiets valt. Maak uzelf vertrouwd met de
functionele eigenschappen van de krachtmodulator voor deze te
gebruiken. De krachtmodulator is geen anti-blokkeerapparaat van
het wiel.

Naaflichaam

• Controleer bij het fietsen in het donker of de lamp normaal brandt.
• Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze
op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

LET OP
• Door de naafdynamo wordt een buitengewoon hoge spanning
opgewekt. Het aansluitpunt van de naafdynamo nooit tijdens het
fietsen of tijdens het draaien van het wiel rechtstreeks aanraken.
Aanraken van de dynamo-aansluiting kan een elektrische schok tot
gevolg hebben.

Opmerking
• Let er op de naafdynamo aan de voorvork te monteren, zodat de
zijde met de aansluitpunt van de naafdynamo zich aan de
rechterzijde bevindt wanneer u naar de voorzijde van de fiets kijkt.
Als het aansluitpunt van de naafdynamo zich aan de linkerzijde
bevindt, bestaat de kans dat de naafdynamo tijdens het rijden niet
goed draait.
• Controleer of het aansluitpunt van de naafdynamo stevig
aangesloten is alvorens de naafdynamo te gebruiken.
• Zorg ervoor dat u deze gebruikershandleiding samen met de
gebruikershandleiding voor de remmen leest.
• Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en
verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.
* De naafdynamo van 1,5 W is alleen voor LED-gebruik.
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Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

