
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

UM-5NL0A-001-03 Gebruikershandleiding

Voorderailleur

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

 • 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.

Opmerking
 • Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur 
reinigen en alle bewegende onderdelen smeren.

<WEG>

 • Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de 
illustratie, is het mogelijk dat de ketting de voorste kettingringen of de 
voorderailleur raakt en geluid voortbrengt. Als het geluid een problem is, de 
ketting naar het volgende grotere achterste versnellingstandwiel of het 
daaropvolgende tandwiel overbrengen.
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<MTB/Trekking>

 • Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de 
illustratie, is het mogelijk dat de ketting de voorste kettingringen of de 
voorderailleur raakt en geluid voortbrengt. Als het geluid een probleem is, de 
ketting naar het volgende grotere achterste versnellingstandwiel of het 
daaropvolgende tandwiel overbrengen als de ketting zich in de positie bevindt 
welke is aangegeven in Afb. 1. Verplaats de ketting naar het volgende kleinere 
tandwiel of het daaropvolgende tandwiel als deze in de positie is welke is 
aangegeven in Afb. 2.
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Afb. 2

 • 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.

 • Gaat het overschakelen van de versnellingen soepel?

 • Is er enige losheid in het monteerstuk?

 • Hebben de stangverbindingen grote speling?

 • Maken de derailleurs abnormale geluiden?
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