
UM-46R0A-001-03 Gebruikershandleiding

Plat pedaal

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

 • Raadpleeg een verkooppunt of agentschap als u niet zeker weet 
hoe de pinnen op de pedalen aan te passen.

 • Verwijder de afstandhouders als de ineengrijping van de pinnen en 
de schoenen (de kracht die het opzij wegglijden van de schoenen 
verhinderd) niet voldoende is. Dit zal de ineengrijping vergroten. 
Indien de ineengrijping op de schoenen vergroot is, zal het niet 
mogelijk zijn uw voeten uit de pedalen los te maken door deze in 
zijdelingse richting te schuiven, tenzij u eerst uw voeten uit de 
pedalen optilt. Om van de fi ets vallen en ernstige verwondingen te 
voorkomen, oefen met één voet stevig op de grond het vastmaken 
en losmaken van de andere voet van het pedaal, totdat u aan deze 
methode gewend raakt. Installeer de afstandhouders als u niet aan 
deze methode gewend kunt raken.

 • Als gevolg van de lengte van de pinnen kunnen deze verwondingen 
veroorzaken als deze in rechtstreekse aanraking met uw huid 
komen. Zorg ervoor juiste kleding en beschermende uitrusting te 
dragen die geschikt is voor de manier waarop de fi ets gebruikt 
wordt.

 • Monteer refl ectors aan de fi ets wanneer u in het donker rijdt. Blijf 
niet doorfi etsen als de refl ectors verontreinigd of beschadigd zijn, 
anders zult u voor tegemoetkomend verkeer moeilijker zichtbaar 
worden.

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

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

 • Als u moeilijkheden ondervindt met de draaiende gedeelten van de 
pedaal, is de pedaal mogelijk aan bijregelen toe. Neem contact op 
met de plaats van aankoop of een fi etsdealer.

 • Een refl ectorset is in optie verkrijgbaar. Raadpleeg een verkooppunt 
of agentschap.

 • 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.

 • Zitten de bevestiginsonderdelen goed vast?

 • Is er sprake van vreemde geluiden? 

Namen van de onderdelen
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Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)


