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Gebruikershandleiding

Schakelhendel (Revoshift)
Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan
rijden

De gele afstelstreepjes op de cassettekoppeling zijn
op twee plaatsen aangebracht. Gebruik de plaats die
het gemakkelijkste zichtbaar is.
Wanneer de fiets rechtop staat

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.
• Gaat schakelen soepel?

Moet zijn uitgelijnd

Gele afstelstreepjes

• Staan de afstelstreepjes op de cassettekoppeling in de juiste positie?

Cassettekoppelingsteun

• Worden enige abnormale geluiden gehoord tijdens werking?

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).

Cassettekoppelingpoelie

Namen van de onderdelen

• Dit product niet demonteren of aanpassen.
LOCK

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor
gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op
voor een correct gebruik.
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CJ-8S

AN
JAP

Het overlappende gebied is minder dan
tweederde van iedere instellijn.
Cassettekoppeling

Schakelhendel
(Revoshift)

Belangrijke veiligheidsinformatie

Werking

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

Draai de schakelhendel (Revoshift) voor het overschakelen van elk van de
versnellingen.

WAARSCHUWING

Om naar een hogere versnelling te schakelen.
(Trappen wordt zwaarder.)

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

Het getal op de indicator wordt groter.

LET OP
• Schakel steeds slechts één versnelling. Verminder tijdens het schakelen de kracht
op de pedalen. Als u probeert de versnellingsschakelaar te forceren of meerdere
versnellingen in één keer te schakelen terwijl er hard op de pedalen wordt
geduwd, kunnen uw voeten van de pedalen schieten en kunt u vallen met ernstig
letsel als gevolg.
Als u de schakelversteller met meerdere versnellingen tegelijk naar een lichtere
versnelling verzet, kan de buitenkabel uit de schakelversteller springen. Dit is niet
van invloed op de werking van de versnellingsschakelaar, omdat de buitenkabel
na het schakelen weer naar de originele positie terugschuift.

Opmerking
• Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als
gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Controleren kabelafstelling

Indicator

Wijzig de stand van de schakelversteller van X naar Y.
Om overschakelen te voorkomen, wijzigt u de instelling geleidelijk en met minimale
kracht. Na wijzigen van de instelling controleert u of de gele instellijnen op de
cassette joint-steun en de poelie elkaar overlappen. Neem contact op met een
dealer of agentschap als het overlappende gebied korter is dan tweederde van
iedere instellijn. Als u overschakelt, keert de instellijn niet terug naar de correcte
positie en zijn de instellijnen wellicht niet uitgelijnd op de correcte positie. Als u op
de fiets rijdt terwijl de instellijnen niet op één lijn staan, kan het zijn dat de
versnellingen tijdens het trappen niet goed aangrijpen, waardoor er abnormaal
geluid te horen is of de pedalen vrij gaan ronddraaien.

B.v.) Voor 8-versnellingen

Schakelhendel
(Revoshift)
Buitenkabel

Om naar een lagere versnelling te schakelen.
(Trappen wordt lichter.)
Het getal op de indicator wordt kleiner.

Opmerking
1

Instellen op
stand X

4

Instellen op
stand Y

X Y
Voor 8-versnellingen ............. 1

4

Voor 7-versnellingen ............. 1

4

Voor 5-versnellingen ............. 1

3

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

