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Gebruikershandleiding

Schakelhendel
(2-WAY RELEASE)
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.

Werking van de achterhendels
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 B : Schakelt van de buiten- naar de
binnenbladzijde
Uitgangspositie
hendel B

• Hendel A : Schakelt van de kleinste naar de grootste
tandkranszijde

• Gaat schakelen soepel?
• Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?

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).

• Worden enige abnormale geluiden gehoord tijdens
werking?
• Zijn er geen abnormale slijtage, geratel en andere
afwijkingen op te merken aan het greepremblok?
(Voor modellen waarbij er een remblok is bevestigd
aan de greep.)

Namen van de onderdelen

• Dit product niet demonteren of aanpassen.

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

Voor

Achter
Hendel B

Hendel B

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

Hendel A

Hendel A

"U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan
te trekken."
Uitgangspositie
hendel A

Bediening (enkele greep/voorzijde)

1 : Voor overschakeling van
enkel één tandwiel
Voorbeeld: van het 3de naar
het 4de.

4 3

Schakelwerking
Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de
hendelwerking.

2 : Voor directe overschakeling
van twee tandwielen
Voorbeeld: van het 3de naar
het 5de.

5

3

Bediening enkele greep
• Hendel C -1 : Schakelt van het binnen- naar het buitenblad

• Hendel B : Schakelt van de grootste naar de kleinste
tandkranszijde

[Enkele greep]

WAARSCHUWING

Bedien één greep.

Hendel C
*Na het schakelen blijft de greep in positie C -2.

Hendel C

• Bewaar na het zorgvuldig lezen van de
gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor
toekomstige naslag.

• Hendel C -2 : Schakelt van het buiten- naar het binnenblad
Hendel C
Uitgangspositie
hendel B

Opmerking

"U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan
te trekken."
Sommige modellen maken schakelen in twee stappen
mogelijk.

• Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de
hendelwerking.
• De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke
slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en
veroudering.

Voorbeeld: van het 4de naar
het 3de.

Krukas

Werking

4 3

"U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan
te trekken."
*Na het schakelen keert de greep terug naar positie C -1.

Werking van de voorhendels
• Hendel A : Schakelt van de binnen- naar de
buitenbladzijde

Schakelwerking
Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de
hendelwerking.

Voorzorgsmaatregel bij gebruik
Zowel hendel A als hendel B keert na het schakelen altijd
terug naar de beginstand.

Uitgangspositie
hendel A

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

