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Gebruikershandleiding

Versnellingsschakelaar
Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden
op: http://si.shimano.com

Voorkant
Hendel B

Achterkant

Voorkant (links)

Achterkant (rechts)

Type 1

Hendel A

Hendel A

Type 2

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

Duw de hendel in de richting van de pijl om te schakelen.

Hendel B

Type 1

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).
• Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Wanneer u zwaarder wilt trappen

Namen van onderdelen

Beginpositie hendel A

Beginpositie hendel B

Type 2

Hendel A

Hendel B

Hendel B

Hendel A

Belangrijke veiligheidsinformatie

Beginpositie hendel A

Beginpositie hendel B

Positie ketting

Neem voor richtlijnen over onderdelen die moeten worden vervangen contact op met
het verkooppunt of een fietsenmaker.

WAARSCHUWING
• U moet begrijpen hoe het remsysteem op uw fiets werkt. Als u het remsysteem op een
onjuiste wijze gebruikt, kunt u de controle over de fiets verliezen of vallen met ernstig
letsel tot gevolg. Aangezien iedere fiets anders aanvoelt, moet u de juiste remtechniek
(waaronder druk op de remgreep en de fietskenmerken) en de bediening van uw fiets
leren. Dit kunt u doen door contact op te nemen met uw professionele fietsenmaker,
aan de hand van de handleiding bij de fiets en door uw fiets- en remtechniek te
oefenen.
• Als u te hard remt met de voorrem, kan het voorwiel blokkeren en de fiets over de kop
slaan met ernstig letsel tot gevolg.
• Controleer altijd of de voor- en achterremmen correct werken voordat u gaat fietsen.
• De benodigde remafstand is langer bij nat weer. Fiets langzamer en bedien de remmen
vroeg en gelijkmatig.
• Als het wegdek nat is, zullen de wielen sneller slippen. Als de wielen slippen, kunt u
van de fiets vallen. Fiets daarom langzamer en bedien de remmen vroeg en
gelijkmatig.
• Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige
plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

Wanneer u lichter wilt trappen
Duw de hendel in de richting van de pijl om te schakelen.
Voorkant (links)

Bediening

Type 1

Remmen
Beginpositie hendel B

N.B.

Beginpositie hendel A

Type 2

• Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.
• Lees tevens de dealerhandleiding voor de voorderailleur, achterderailleur en rem.
• De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies
door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige controles voor het fietsen
Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen
met een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een
fietsenmaker.
•
•
•
•

Achterkant (rechts)

Crank

Werken de voor- en achterrem correct?
Verloopt het schakelen soepel?
Zijn de hendels stevig op het stuur bevestigd?
Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Beginpositie hendel B

Beginpositie hendel A

Schakelen
Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Pas op

Positie ketting

Hendel A en hendel B moeten altijd naar de beginpositie terugkeren wanneer ze na
het schakelen worden losgelaten.
Knijp hendels A en B niet tegelijkertijd samen. Doet u dit wel, dan wordt er niet
geschakeld.
Als u niet van een groot kettingblad naar een kleiner blad kunt overschakelen, gebruik
dan hendel A.

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

