
UM-6VC0A-003-03 Bruksanvisning

Växelreglage (Revo-växel)

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

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

UPPMÄRKSAMMA

 • Se till att växla en växelkrans i taget på växelreglaget. Vid växling ska du minska 
kraften som tillsätts på pedalerna. Om du tvångsmässigt manövrerar 
växelreglaget eller utför fl era växlingar när pedalerna trampas hårt kan dina 
fötter halka av pedalerna och cykeln kan falla, vilket kan leda till allvarliga skador. 
Att manövrera växelreglaget från multiväxling till en lätt växel kan också orsaka 
att det yttre höljet hoppar ur växelreglaget. Detta påverkar inte växelreglagets 
prestanda eftersom ytterhöljet återgår till ursprungsläge efter växling.

Observera
 • 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.

 • Växlingen genomföras smidigt?

 • Är inställningslinjerna på kassettknuten i rätt position?

 • Lyssna om något onormalt ljud fi nns under drift?
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Kontrollera vajerjustering

Ställ växelhandtaget från X till Y.

Att cykla på cykeln med inställningslinjerna felinpassade kan orsaka att 
kedjekransarna inte hakar i ordentligt, vilket orsakar avvikande ljud eller fritt 
spinnande pedaler.

Ex.) I fallet av 8 växlar

1 4

Ställ på X Ställ på Y

Observera
X Y

I fallet av 8 växlar ..................1  4

I fallet av 7 växlar ..................1  4

I fallet av 5 växlar ..................1  3
 

De gula 
inställningslijerna

De gula inställningslinjerna på kassettknuten sitter 
på två ställen. Använd de som är lättast att se.

När cykeln står upp

Kassettknutens 
fäste

Kassettknutens 
ledare

Skall vara rakt

Överlappningen är otillräcklig 
med två tredjedelar på varje 
inställningslinje.

Manövrering

Vrid växelhandtaget (Revo-växel) för att byta till varje växel. 

Indikator

Växelreglage
(Revo-växel)

För att växla till en högre växel. 
(Det blir tyngre att cykla.)

Siffrorna på indikatorn rör sig mot högre tal.

För att växla till en lägre växel.
(Det blir lättare att cykla.)

Siffrorna på indikatorn rör sig mot mindre 
tal.

 

Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

Ytterhölje


