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Instrukcja użytkownika

Przewód elektryczny
Osłona przewodu elektrycznego
Łącznik
Przelotka

• Należy ostrożnie obchodzić się z produktami i unikać narażania ich
na silne wstrząsy.
• Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania produktu, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży. Najnowsze informacje są
dostępne na stronie internetowej Shimano.
• Nie należy używać rozpuszczalników lub podobnych substancji do
czyszczenia produktów. Substancje tego typu mogą uszkodzić ich
powierzchnię.

Wskaźnik naładowania akumulatora
Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej pół sekundy jeden
z przełączników zmiany przełożeń.
Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą
wskaźnika akumulatora, znajdującego się na górze łącznika (A).
Wskaźnik akumulatora

• Należy uważać, aby do zacisku nie dostała się woda.
Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na
stronie internetowej: http://si.shimano.com

WSTĘP
• Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów,
które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się
z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy
dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest
dostępna na naszej stronie internetowej (http://si.shimano.com).

100 %

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby
uniknąć zagrożenia przypadkowego połknięcia.
• Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia
działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą
Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące
elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi
elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub
sprzedawcą roweru.

• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika
przed użyciem produktu i przestrzegać jej
podczas jego użytkowania.

OSTRZEŻENIE
• Podczas używania przełącznika zmiany biegów silnik napędzający
przerzutkę przednią działa bez zatrzymywania, należy więc zachować
szczególną ostrożność, aby nie doszło do skaleczenia palców.

Nazwy części

Łącznik (A)

(SM-EW67-A-E)

• Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy
zachować ją na przyszłość.

Osłona
przewodu
elektrycznego
(SM-EWC2)

0%

* Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, najpierw przestaje
działać przednia przerzutka, a następnie tylna przerzutka. Gdy
akumulator jest całkowicie rozładowany, przerzutki zatrzymują się
w ostatnio ustawionych pozycjach. Jeżeli wskaźnik akumulatora
świeci się na czerwono, zaleca się, aby możliwie jak najszybciej
naładować akumulator.

Funkcja ochronna działa w momencie silnego uderzenia roweru i
powoduje chwilowe odcięcie połączenia między silnikiem a ogniwem,
co unieruchamia przerzutkę tylną. Służy to ochronie układu
w przypadku upadku roweru. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk
regulacji przerzutki tylnej na łączniku (A) elementu SM-EW67-A-E przez
co najmniej 5 sekund. Spowoduje to przywrócenie połączenia między
silnikiem a ogniwem oraz zresetowanie funkcji ochronnej przerzutki
tylnej. Jeśli połączenie nie zostało przywrócone, popchnij/pociągnij
wózek w bok lub przesuń go ręką do przodu i do tyłu. Aby sprawdzić,
czy połączenie zostało przywrócone, włączać przełączniki przełożeń.

• Nie wolno myć roweru w wysokociśnieniowych myjniach
samochodowych. Jeśli do któregokolwiek z komponentów roweru
dostanie się woda, może to spowodować problemy z prawidłowym
użytkowaniem lub występowaniem rdzy.

Świeci (na
czerwono)

Przelotka

Łącznik (B)
(SM-JC41)

(SM-GM01 / GM02)

Uwaga

• Komponenty zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby
zachować pełną wodoodporność i zapewnić swoją funkcję w mokrym
terenie. Nie wolno jednak celowo umieszczać ich w wodzie.

Przycisk wciśnięty

Świeci (na
czerwono)
Około 5 sekund

Zaciski

Miga na czerwono (5 razy)

Przycisk regulacji
przerzutki tylnej

(EW-SD50 / SD50-I)

• To jest małe, wodoodporne złącze. Nie należy powtarzać podłączania
i rozłączania. Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność
elementu.

Świeci się na czerwono (przez 2 sekundy)

Łącznik (A)

Przewód
elektryczny

(SM-JC40)

25 %

* Podczas operacji przywracania połączenia po uruchomieniu funkcji
ochronnej należy obrócić mechanizm korbowy.

• Czy widoczne są uszkodzenia przewodów elektrycznych?

Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem
sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

Miga na zielono (5 razy)

Informacje o funkcji ochronnej

• Czy akumulator ma jeszcze wystarczająco dużo energii?

Istotne informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Świeci się na zielono (przez 2 sekundy)

50 %

Miga (na
czerwono)

Procedura
resetowania ochrony
Ochrona
zresetowana

Gdy świeci się czerwona dioda LED na łączniku (A), zmiana przełożeń
przez przerzutkę tylną nie jest możliwa.
Nacisnąć przycisk regulacji przerzutki tylnej, aż czerwona dioda
LED zgaśnie.
Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

