
Przerzutka tylna

WAŻNA INFORMACJA

 • Aby uzyskać informacje dotyczące montażu, regulacji i wymiany 

produktów, które nie zostały opisane w tym podręczniku 

użytkownika, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub 

dystrybutorem. Podręcznik sprzedawcy dla doświadczonych i 

zawodowych mechaników rowerowych jest dostępny na naszej stronie 

internetowej (https://si.shimano.com).

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszym „podręcznikiem 
użytkownika” przed użyciem produktu, przestrzegać 
go podczas jego użytkowania i przechowywać w 
dostępnym miejscu.
Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu 

zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. 

Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem 

niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych uszkodzeń, które mogą 

wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji skutkuje śmiercią albo 

poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji może skutkować śmiercią 

albo poważnymi obrażeniami.

PRZESTROGA

Niezastosowanie się do podanych 

instrukcji może skutkować 

obrażeniami albo uszkodzeniami 

wyposażenia i otoczenia.

Istotne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE

 • Nie demontować ani nie modyfikować produktu. W przeciwnym razie 

może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, co może 

doprowadzić do nagłego upadku, a w konsekwencji poważnych 

obrażeń.

 • Nigdy nie stosować rozpuszczalników zasadowych lub 
kwasowych, np. środków do usuwania rdzy. Użycie takiego 
rozpuszczalnika może spowodować zerwanie łańcucha i w 
konsekwencji poważne obrażenia.

 • Łańcuch należy czyścić regularnie, używając odpowiedniego 
środka do czyszczenia łańcucha. Odstępy między 
konserwacjami zależą od użytkowania i warunków jazdy.

 • Sprawdzić, czy łańcuch nie jest uszkodzony (odkształcenia lub 

pęknięcia), czy przeskakuje lub czy występują inne nieprawidłowości, 

np. samoistna zmiana przełożeń. W przypadku występowania 

problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub 

dystrybutorem. Łańcuch może się zerwać, powodując upadek 

rowerzysty.

Uwaga

 • W przypadku przerzutki SHADOW RD+ przed rozpoczęciem jazdy na 

rowerze należy sprawdzić, czy zamontowano osłonę zespołu płytki i 

nakładkę zespołu płytki.

 • Jeżeli zmiana przełożeń nie jest płynna, oczyścić mechanizm zmiany 

przełożeń i nasmarować wszystkie części ruchome.

 • Przełożenia należy co jakiś czas myć neutralnym detergentem. 

Ponadto czyszczenie łańcucha neutralnym detergentem i smarowanie 

może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości przełożeń i 

łańcucha.

 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani pogorszenia 

działania wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się.

Regularne kontrole przed rozpoczęciem 
jazdy na rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić poniższe 

elementy. W przypadku występowania problemów należy skontaktować 

się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

 • Czy zmiana biegów odbywa się płynnie?

 • Czy w elementach łączących zwiększył się nadmierny luz?

 • Czy w kółkach zwiększył się nadmierny luz?

 • Czy w przerzutce słychać jakieś nietypowe dźwięki?

 • Czy da się zauważyć jakieś uszkodzenie łańcucha?

Nazwy części

* Kształt różni się w zależności od modelu.

Niektóre modele nie są wyposażone w nakładkę.

Kółka

Osłona zespołu płytki

Nakładka

Linki

Kółka

Przełącznik dźwigni

Sposób obsługi

Przed zdjęciem tylnego koła, przestawić przełącznik dźwigni w pozycję 

wyłączoną.

Podczas jazdy zaleca się przestawić przełącznik dźwigni w pozycję 

włączoną, aby ograniczyć uderzenia łańcucha, co pomoże zapobiec 

spadnięciu łańcucha z zębatek.

* Kształt i położenie przełącznika dźwigni różni się w zależności od 

modelu.

Dźwignia zwalniająca osi

UM-5XZ0A-006 Podręcznik użytkownika

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. (Polish)


