
UM-1NJ0A-002-03 Bruksanvisning

Främre kedjedrev
Nedre fäste

Bruksanvisningar på andra språk fi nns på :
http://si.shimano.com

VIKTIGT MEDDELANDE

 • Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten 
för ytterligare upplysningar om montering och justering. Det 
fi nns också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt 
(http://si.shimano.com).

 • Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

För säkerhets skull skall du vara noga med att 
läsa hela denna bruksanvisning före användning 
och följa anvisningarna för korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation
Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.

VARNING

 • Kontrollera att det inte fi nns några sprickor i vevarmarna innan 
du börjar cykla. Om det fi nns några sprickor, kan vevarmen 
brytas av och då kan du falla av cykeln.

 • Var försiktig så att slagen på dina byxor eller andra kläder inte 
fastnar i kedjan under cykling. Annars kan du falla av cykeln.

 • När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du 
förvara den på lämplig plats för framtida användning.

UPPMÄRKSAMMA

 • Det fi nns risk för personskador från kuggspetsarna på 
kedjedrevet.

Observera
 • Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra vevarmen och 
bottenfästet. Användning av alkaliska eller syrabaserade 
rengöringsmedel kan orsaka missfärgning.

 • Dessutom skall du kontrollera detta en gång till, om det inte 
känns som vanligt när du cyklar.

 • Tvätta inte pedalaxelns lager med vatten med högt tryck.

 • Du skall regelbundet tvätta kedjedreven med ett neutralt 
rengöringsmedel. Dessutom kan en rengöring av kedjan med ett 
neutralt rengöringsmedel och efterföljande insmörjning vara ett 
effektivt sätt att förlänga kedjedrevens och kedjans livslängd.

 • Slagen på dina byxor kan bli smutsiga av kedjan när du cyklar.

 • Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och 
försämring som har med ålder och normalt användande att göra.

Vanliga inspektioner före cykling
Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du 
upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären 
för inköpet eller en cykelhandlare.

 • Finns det några sprickor i vevaxeln?

 • Är låsdelarna säkert fästa?

 • Är de bärande delarna säkert fastsatta?

 • Finns det några onormala ljud?
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Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish)


