
Przewód elektryczny

WAŻNA INFORMACJA

 • Aby uzyskać informacje dotyczące montażu, regulacji i wymiany produktów, 

które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika, należy skontaktować 

się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem. Podręcznik sprzedawcy dla 

doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępny na naszej 

stronie internetowej (https://si.shimano.com).

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się 
z niniejszym „podręcznikiem użytkownika” przed użyciem 
produktu, przestrzegać go podczas jego użytkowania i 
przechowywać w dostępnym miejscu.
Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia 

obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. Instrukcje zostały 

sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych 

uszkodzeń, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji skutkuje śmiercią albo 

poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji może skutkować śmiercią albo 

poważnymi obrażeniami.

PRZESTROGA

Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji może skutkować obrażeniami 

albo uszkodzeniami wyposażenia i 

otoczenia.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE

 • Nie demontować ani nie modyfikować produktu. W przeciwnym razie może to 

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, co może doprowadzić do 

nagłego upadku, a w konsekwencji poważnych obrażeń.

Uwaga

 • Podczas usuwania i wstawiania przewodów elektrycznych należy zawsze stosować 

oryginalne narzędzie SHIMANO. Kompatybilne oryginalne narzędzie SHIMANO 

różni się w zależności od modelu przewodu elektrycznego.

 • Podczas wstawiania i usuwania przewodów elektrycznych nie należy zginać 

wtyku przy użyciu siły. Może to skutkować złą jakością połączenia.

 • Złącza są małe i wodoszczelne, dlatego nie należy podłączać i odłączać 

przewodów elektrycznych, jeśli nie jest to konieczne. W przeciwnym razie może 

to niekorzystnie wpłynąć na wodoszczelność.

 • Podczas podłączania przewodów elektrycznych, należy się upewnić, że do wtyku 

lub gniazda E-TUBE nie dostaną się żadne zanieczyszczenia. Podłączenie w 

obecności zanieczyszczeń może spowodować nieprawidłowe działanie.

 • Jeżeli wtyk jest odsłonięty podczas przechowywania, transportu lub prac 

konserwacyjnych i istnieje ryzyko dostania się do wewnątrz zanieczyszczeń, 

należy zabezpieczyć wtyk za pomocą taśmy maskującej lub podobnego materiału.

 • Jeżeli podczas podłączania przewodu elektrycznego nie wystąpi wyczuwalne 

kliknięcie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Regularne kontrole przed rozpoczęciem jazdy na 
rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić poniższe elementy. W 

przypadku występowania problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży 

lub dystrybutorem.

 • Czy widoczne są uszkodzenia przewodów elektrycznych?

Podłączanie i odłączanie przewodu elektrycznego

 �EW-SD300

Podczas podłączania lub odłączania EW-SD300 należy używać oryginalnego 

narzędzia SHIMANO TL-EW300.

* Podczas podłączania lub odłączania EW-SD300 należy używać metody 

przedstawionej na rysunku. Podczas podłączania wcisnąć go prosto, aż do 

wyczucia kliknięcia.

Gniazdo E-TUBE

TL-EW300

Wtyk

 • Podczas podłączania EW-SD300 można używać także poniższej metody.

* Podczas odłączania EW-SD300 można używać także poniższej metody. 

Przesunąć narzędzie TL-EW300 do góry, tak jak przedstawia (A), albo użyć 

narzędzia TL-EW300 jako dźwigni, tak jak przedstawia (B).

(A)

(B)

 �EW-SD50

Podczas podłączania lub odłączania EW-SD50 należy używać oryginalnego 

narzędzia SHIMANO TL-EW02. Podczas podłączania wcisnąć go prosto, aż do 

wyczucia kliknięcia.

* Podczas podłączania EW-SD50 należy używać metody przedstawionej na 

rysunku.

Gniazdo E-TUBE

Wtyk

TL-EW02

* Podczas odłączania EW-SD50 przesunąć narzędzie TL-EW02 do góry, tak jak 

przedstawia (A), albo użyć narzędzia TL-EW02 jako dźwigni, tak jak 

przedstawia (B).

(A)

(B)

Rozwiązywanie problemów

Szczegóły Przyczyny / możliwości Rozwiązanie

Podczas podłączania 
przewodu 
elektrycznego nie jest 
wyczuwalne 
kliknięcie.
Nie można do końca 
podłączyć przewodu.

Czy wewnątrz wtyku lub 

gniazda E-TUBE znajdują 

się zanieczyszczenia?

Skontaktować się z 

punktem sprzedaży.

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)
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