
Algemene veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING – Ter voorkoming van ernstig letsel:

 • Dit schoenplaatje is specifi ek bedoeld om SPD-SL/SPD 
compatibele schoenen (met 5 gaten) op SPD-pedalen vast te 
zetten. Gebruik dit schoenplaatje alleen bij geschikte schoenen.

 • Schoenplaten die met deze schoenplaatadapter kunnen 
worden gebruikt zijn SM-SH51 en SM-SH56.

 • Zie alvorens deze schoenplaatadapter aan de schoen te 
bevestigen de montage-instructies voor zowel de schoenen als 
de pedalen.

 • Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking heeft 
en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. 
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de 
berijder ernstig letsel toebrengen. 
Het wordt ten sterkste aanbevolen uitsluitend originele 
Shimano vervangingsonderdelen te gebruiken.

 • Als u vragen heeft in verband met installatie, bijregeling, 
onderhoud of bediening van uw pedalen, gelieve kontakt op te 
nemen met een professionele fi etsenhandelaar.

 • Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en 
bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NAUWKEURIG LEZEN 
EN OPVOLGEN.
Als de waarschuwingen niet worden opgevolgd, zult u uw 
schoenen niet uit de pedalen kunnen losmaken op het 
moment dat u ze wilt losmaken of zullen deze onverwachts 
of per ongeluk worden losgemaakt, hetgeen ernstig letsel 
kan veroorzaken.

OPMERKING:
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of 
veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.
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SM-SH40 Schoenplaatadapter

Technische montage-instructies

Bevestigen van de schoenplaatadapter

Bevestig de schoenplaatadapter aan de onderzijde van de schoen en 
draai deze stevig vast.

Aantrekkoppel:
2,5 - 3,5 N·m 
{25 - 35 kgf·cm}

De schoenplaatadapters 
zijn voor links en rechts 
hetzelfde.

Bevestigingsschroef van 
schoenplaatadapter

Schoenplaatadapter

De schoenplaten aanbrengen

Bevestig de schoenplaatonderdelen provisorisch aan de 
schoenplaatadapter in de volgorde aangegeven in de afbeelding.

Opmerking:
Gebruik bij het bevestigen van de schoenplaten de speciale 
SM-SH40 bevestigingsbouten van de schoenplaat.

Provisorisch aantrekkoppel van de 
bevestigingsbouten van de schoenplaat: 
2,5 N·m {25 kgf·cm}

Plaats het driehoekige 
gedeelte van de 
schoenplaat op de voorkant 
van de schoen.

Schoenplaat: 
SM-SH51/SM-SH56

Voorkant
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Bevestigingsbouten van schoenplaat 
(L = 14 mm)

Schoenplaatadapter

4 mm inbussleutel

Schoenplaattussenring

Schoenplaat

Bijstellen van de positie van de schoenplaten

1. De schoenplaat kan met 15 mm naar voor of naar achter en met 
5 mm naar links of rechts worden bewogen. 
Oefen het op- en afstappen van de pedaal enkele keren met één 
schoen tegelijk nadat u de schoenplaat provisorisch hebt 
bevestigd. Verander de positie tot u de beste stand vindt.

2. Schroef de bevestigingsbouten van de schoenplaten stevig vast 
met een 4 mm inbussleutel wanneer u de ideale positie van de 
schoenplaat hebt gevonden.

Aantrekkoppel:
5 - 6 N·m {50 - 60 kgf·cm}

*  Montage-instructies in andere talen zijn te vinden op: http://si.shimano.com

Let op: specificaties kunnen zonder waarschuwing gewijzigd worden. (Dutch) 

SI-SH40A-002-03


