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Příručka uživatele

Zadní měnič převodů
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Příručky uživatele v dalších jazykových verzích najdete na:
http://si.shimano.com

Pravidelná prohlídka před jízdou
Před jízdou na bicyklu zkontrolujte tyto součásti. Pokud je na kterékoli
z nich patrný jakýkoli problém, poraďte se v místě zakoupení, nebo se
obraťte na zastoupení výrobce.
• Je řazení převodů hladké?
• Je výrazná vůle v čepech mechanismu?
• Mají kladky výraznou vůli?
• Jsou měniče převodů abnormálně hučné?

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
• Podrobnosti pro montáž a nastavení komponentů, které nejsou
uvedeny v příručce uživatele, žádejte v místě zakoupení, nebo
u zastoupení výrobce. Odborná příručka pro profesionální
cyklistické mechaniky je rovněž dostupná na našich stránkách
(http://si.shimano.com)

• Jsou patrná jakákoli poškození řetězu?

Označení součástí
Kladky

• Produkt nerozebírejte ani neupravujte.

Pro zaručení bezpečnosti se před používáním
důsledně seznamte s touto příručkou a při
používání postupujte podle ní.

Čepy

Důležité bezpečnostní pokyny
Při potřebě výměny návodu se obraťte se na svého cykloprodejce
nebo dodavatele.

VAROVÁNÍ
• Interval údržby závisí na způsobu používání a jízdních podmínkách.
Řetěz je nutné pravidelně čistit vhodnými prostředky na čištění
řetězu. Nikdy nepoužívejte zásaditá rozpouštědla nebo kyseliny a
odstraňovače rzi. Tyto prostředky by mohly poškodit řetěz a
následně způsobit pád a zranění jezdce.
• Všímejte si poškození řetězu (deformací či trhlin), přeskakování
nebo jiného nestandardního chování jako např. samovolného řazení.
Při zjištění problému se obraťte na svého cykloprodejce nebo
dodavatele. Mohlo by dojít k rozpojení řetězu a pádu jezdce.
• Po důsledném seznámení s touto příručkou ji uložte na vhodné
místo pro pozdější potřebu.

Pozn.
• Pokud řazení převodových stupňů neprobíhá hladce, vyčistěte měnič
a na veškeré pohyblivé spoje aplikujte mazivo.
• Pastorky by měly být v pravidelných intervalech čištěny neutrálním
prostředkem. Čištění řetězu pomocí neutrálního čistícího prostředku
a jeho mazání je účinná cesta k prodloužení životnosti řetězu i
pastorků.
• Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním
používáním a stárnutím .

Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)

