UM-7F00A-003-01

Gebruikershandleiding

Elektrische bedrading
Elektrische bedradingafdekking
Aansluitingspunt
Doorvoerbuisje
Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

INLEIDING
• 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).

• Gebruik geen verdunners of dergelijke stoffen voor het reinigen van
de producten. Dergelijke stoffen kunnen de buitenkant beschadigen.
• Zorg ervoor dat er geen water in de aansluiting terechtkomt.
• Bewaar deze op een veilige plaats buiten het bereik van kleine
kinderen om per ongeluk inslikken te voorkomen.
• Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en
verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

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.
• Is er voldoende lading over in de batterij?
• Is de elektrische bedrading zichtbaar beschadigd?

• Dit product niet demonteren of aanpassen.

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

(SM-EW67-A-E)

WAARSCHUWING
• Wanneer de versnellingskeuzeschakelaar bediend wordt, gaat de
motor die de voorderailleur aandrijft werken tot aan de
schakelhendelpositie zonder te stoppen, dus let er op dat uw vingers
niet beklemd raken.
• Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze
op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Elektrische bedradingafdekking
(SM-EWC2)

Elektrische bedrading
(EW-SD50 / SD50-I)

Aansluitingspunt (B)
(SM-JC40)

(SM-JC41)

Batterij-indicator
100 %

Licht groen op (gedurende 2 seconden)

50 %

Knippert groen (5 maal)

25 %

Licht rood op (gedurende 2 seconden)

0%

Knippert rood (5 maal)

* Wanneer het batterijvermogen laag is, zal eerst de voorderailleur
stoppen met functioneren en vervolgens zal de achterderailleur
stoppen met functioneren. Wanneer de batterij volledig uitgeput is,
zullen de derailleurs stoppen in de standen waarin deze het laatst zijn
geschakeld. Als de batterij-indicator rood oplicht, wordt het
aanbevolen de batterij zo spoedig mogelijk op te laden.

* Draai nadat de beveiligingsfunctie geactiveerd is het voorste
kettingwiel tijdens het herstellen van de werking.

Aansluitingspunt (A)

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

Houd beide versnellingskeuzeschakelaars gedurende 0,5 seconde of
langer ingedrukt. U kunt het resterende batterijvermogen controleren
met behulp van de batterij-indicator boven op aansluitpunt (A).

Over de beveiligingsfunctie

Namen van de onderdelen

Belangrijke veiligheidsinformatie

Batterijladingdisplayfunctie

Doorvoerbuisje

Als de fiets een sterke impact ontvangt, treedt de beveiligingsfunctie in
werking en wordt de verbinding tussen de motor en de
stangverbinding tijdelijk onderbroken zodat de achterderailleur niet
langer functioneert. Dit dient om het systeem te beschermen in
gevallen zoals waarbij de fiets omvalt. Houd in dit geval de afsteltoets
voor de achterderailleur op aansluitingspunt (A) van de SM-EW67-A-E
gedurende 5 seconden of langer ingedrukt. Hierdoor wordt de
verbinding tussen de motor en de stangverbinding hersteld en wordt
de beveiligingsfunctie voor de achterderailleur uitgeschakeld. Als de
verbinding niet hersteld is, de kooi met de hand in zijdelingse richting
duwen/trekken of deze naar voren en naar achteren bewegen. Bedien
de versnellingskeuzeschakelaars om te controleren of de verbinding is
hersteld.

(SM-GM01 / GM02)
Aansluitingspunt (A)
Licht op (rood)

Afsteltoets voor
achterderailleur

Opmerking
• Dit is een kleine waterdichte stekker. Herhaal niet het losmaken en
vastmaken ervan. Dit kan zijn werking verminderen.
• De componenten zijn volledig waterdicht geconstrueerd om bestand
te zijn tegen rijden bij nat weer; echter ze mogen niet opzettelijk in
water geplaatst worden.
• De fiets niet reinigen in een hogedruk-autowasinstallatie. Als er
water in een van de componenten terechtkomt, kan dit
werkingsproblemen of roestvorming veroorzaken.
• Behandel de producten voorzichtig en stel deze niet bloot aan sterke
schokken.
• Neem contact op met de plaats van aankoop voor bijwerkingen van
de productsoftware. De meest recente informatie is beschikbaar op
de Shimano website.

Aansluitingen
Toets ingedrukt
houden

Licht op (rood)

Knippert (rood)

Periode van ongeveer 5 seconden

Beveiliging
uitschakelen
Beveiliging
uitgeschakeld

Wanneer de rode LED op aansluitingspunt (A) brandt, kan de
achterderailleur geen versnellingen overschakelen.
Druk op de afsteltoets voor de achterderailleur totdat de rode LED
uitgaat.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

