UM-5Y40A-002-06

Manual do usuário

Câmbio traseiro
Manuais de usuário em outros idiomas estão
disponíveis em : http://si.shimano.com

Inspeções regulares antes de andar
com a bicicleta
Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se
encontrar problemas com os seguintes itens, contate o local da
compra ou uma loja de bicicletas.
• A troca de marchas é realizada suavemente?
• Os elos têm muita folga entre eles?

AVISO IMPORTANTE
• Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre
em contato com a loja onde efetuou a sua compra ou uma
loja de
bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também
está em nosso website (http://si.shimano.com).

• As polias têm muitas folgas nelas?
• Os câmbios estão fazendo ruídos anormais?
• Há algum dano perceptível na corrente?

Nomes das peças

• Não desmonte nem altere este produto.

Por razões de segurança, assegure-se de ler
atentamente as instruções deste manual
do usuário antes do uso, e siga-as para o
uso correto.

Polias
Elos

Informações gerais de segurança
Entre em contato com o estabelecimento de compra ou uma
revenda de bicicletas para instruções sobre trocas.

ADVERTÊNCIA
• O intervalo da manutenção depende do uso e das condições
em que andar. Limpe regularmente a corrente com um
limpador de correntes apropriado. Nunca use solventes de
base alcalina ou ácida como, por exemplo, os removedores
de ferrugem. Se estes solventes forem usados, a corrente
pode quebrar e causar ferimentos graves.
• Verifique se a corrente apresenta algum dano (deformação
ou rupturas), falhas ao girar ou outras anormalidades tais
como a mudança de marcha involuntária. Se forem
encontrados problemas, consulte um revendedor ou uma
oficina. A corrente pode se quebrar e você pode cair.
• Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em
um lugar seguro para consulta posterior.

Nota
• Se as operações de mudança de marcha não puderem ser
realizadas suavemente, limpe o câmbio e lubrifique todas as
partes móveis.
• Você deve lavar periodicamente as coroas com um detergente
neutro. Além disso, a limpeza da corrente com um detergente
neutro e sua lubrificação podem ser uma maneira eficiente
de aumentar a vida útil das coroas e da corrente.
• Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e
pelo uso e envelhecimento normal.

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos
sem notificação prévia. (Portuguese)

