
UM-1NJ0A-002-03 Gebruikershandleiding

Kettingwiel
Trapas

Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact 
op met de plaats van aankoop of een fi etsendealer in uw 
woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op 
onze website (http://si.shimano.com).

 • Dit product niet demonteren of aanpassen.

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

Belangrijke veiligheidsinformatie
Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met 
uw leverancier of een fi etshandel.

WAARSCHUWING

 • Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens 
met de fi ets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn, bestaat de kans 
dat de crankarm breekt en dat u van de fi ets valt.

 • Wees voorzichtig dat tijdens het fi etsen de uiteinden van uw 
kleding niet tussen de ketting beklemd raken, anders bestaat de 
kans dat u van de fi ets valt.

 • Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding 
deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

LET OP

 • Er bestaat gevaar voor letsel door de uiteinden van de tanden op 
de kettingringen.

Opmerking
 • Gebruik voor het reinigen van de crankarm en het trapashuis een 
neutraal reinigingsmiddel. Gebruik van alkalische of zure 
reinigingsmiddelen kan verkleuring veroorzaken.

 • Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit 
nogmaals controleren.

 • Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.

 • U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal 
reinigingsmiddel schoon te spoelen. Bovendien kan het reinigen 
van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren 
ervan een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de 
kettingringen en de ketting te verlengen.

 • Tijdens het rijden kunnen uw broekspijpen door de ketting vuil 
worden.

 • Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en 
verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de 

fi ets te gaan rijden
Controleer alvorens met de fi ets te gaan rijden de volgende 
punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden 
gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een 
fi etsdealer.

 • Zijn er enige scheurtjes in de crankarm?

 • Zitten de bevestiginsonderdelen goed vast?

 • Zit het steungedeelte goed vast?

 • Is er sprake van vreemde geluiden? 

Namen van de onderdelen

In het geval van lager units
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In het geval van niet-lager units
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Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)


