
 • Upewnij się, że sworzeń łączący nie wystaje 
znad zewnętrznej powierzchni ogniwa od 
strony, od której sworzeń był wkładany. 
Należy to sprawdzić, przesuwając palcem 
nad sworzniem. Sworzeń będzie wystawał 
nieco z tyłu po usunięciu części 
odłamywanej.

  • Jeżeli konieczne jest wyregulowanie długości 
łańcucha z powodu zmiany liczby zębów 
koronek, należy skrócić łańcuch w innym 
miejscu niż miejsce, w którym łańcuch 
został połączony, za pomocą 
wzmocnionego sworznia łączącego. 
Łańcuch zostanie uszkodzony, jeżeli 
zostanie skrócony w miejscu, gdzie 
został połączony za pomocą wzmocnionego sworznia łączącego.

  • Ponownie dopasowując długość łańcucha, należy upewnić się, że 
wzmocniony sworzeń łączący jest wkładany z tej samej strony, z której 
umieszczono wypinacz łańcucha (w tym samym kierunku, co podczas 
skracania łańcucha).

  • Sprawdzić, czy naprężenie łańcucha jest prawidłowe i czy łańcuch nie 
jest uszkodzony. Jeżeli naprężenie jest zbyt małe lub łańcuch jest 
uszkodzony, należy wymienić łańcuch. W przeciwnym razie może dojść 
do zerwania łańcucha i poważnego zranienia. 

• Tarcze i zębatki należy okresowo myć neutralnym środkiem 
czyszczącym i następnie ponownie je smarować. Ponadto czyszczenie 
łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowanie może być 
skutecznym sposobem zwiększenia trwałości tarcz, zębatek i łańcucha.

 "Długość okresów międzykonserwacyjnych zależy od sposobu 
użytkowania i warunków jazdy na rowerze. Łańcuch należy 
czyścić regularnie, używając odpowiedniego środka do 
czyszczenia łańcucha. Nigdy nie stosować rozpuszczalników 
na bazie kwasów lub zasad, takich jak odrdzewiacze. W razie 
użycia takiego typu rozpuszczalnika łańcuch może się zerwać, 
powodując poważne obrażenia ciała".

  • W celu uzyskania dobrego działania przerzutki łańcuch 
posiada stronę przednią i tylną; są one oznaczone w taki 
sposób, że po zainstalowaniu łańcucha będzie on zwrócony 
we właściwym kierunku. Uzyskanie prawidłowego działania 
będzie możliwe po zainstalowaniu łańcucha w odpowiednim 
kierunku. Jeżeli łańcuch zostanie zamontowany w 
przeciwnym kierunku, może spaść, powodując przewrócenie 
się roweru i w konsekwencji poważne obrażenia rowerzysty.

  • Do łączenia łańcuchów o wąskich ogniwach stosować tylko 
wzmocnione sworznie łączące.

  • W przypadku stosowania sworzni innych niż wzmocnione lub kiedy 
stosowany jest sworzeń wzmocniony lub narzędzie niedostosowane 
do typu łańcucha, połączenie łańcucha będzie za słabe, co może 
spowodować rozerwanie lub spadanie łańcucha. 

 Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa 

 OSTRZEŻENIE 

 W celu uzyskania dobrego działania przerzutki 
łańcuch posiada stronę przednią i tylną; są one 
oznaczone w taki sposób, że po zainstalowaniu 
łańcucha będzie on zwrócony we właściwym 
kierunku. 

 Jak przedstawiono na rys.  A , zalecamy umieszczenie 
sworznia łączącego w otworze zewnętrznego ogniwa, 
z przodu w kierunku ruchu 
łańcucha. W porównaniu 
z metodą przedstawioną 
na rys.  B  poziom 
wytrzymałości łańcucha jest 
zwiększony. 

 Uwaga 

 Techniczna instrukcja serwisowa  SI-09L0A-002 

 CN-M980 / CN-HG94 / CN-HG74  / CN-HG54

 * Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:  http://techdocs.shimano.com 
  Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish) 

  ■  Cechy
   W celu zapewnienia większej siły łączenia 

wzmocniony sworzeń łączący ma specjalny 
kształt (na końcach jest grubszy niż w środku). 
Dostarczono także prowadnicę ułatwiającą 
wepchnięcie sworznia do łańcucha. 

  ■  Sposób użycia 

 Wzmocniony sworzeń łączący 

 Sworzeń ogniwa  Sworzeń ogniwa 

 Powierzchnia ogniwa 

 Sworzeń łączący 

 Wzmocniony sworzeń 
łączący 

 (1) Wcisnąć  (2) Nacisnąć  (3) Po wciśnięciu  (4) Odłamać 
wystającą część 

 Przód (strona 
zewnętrzna) 

 Tył (strona 
wewnętrzna) 

 A 

 B 

 Ogniwo wewnętrzne 

 Strona z oznaczeniem pokazanym na rysunku jest stroną przednią 
(strona zewnętrzna). 

 Kierunek ruchu 
łańcucha 

 Ogniwo zewnętrzne 

 Sworzeń łączący 

 Ogniwo wewnętrzne 

 Ogniwo zewnętrzne 

 Sworzeń łączący 

 SI-09L0A-002-03 

 •  Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję.  Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych 
części zamiennych Shimano. Jeżeli komponenty nie zostaną 
prawidłowo wyregulowane, łańcuch może spadać, co prowadzi 
do upadku z roweru i poważnych obrażeń.

  • Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję 
serwisową i zachować ją na przyszłość. 

 Prowadnica 

 Wyciskacz do 
łańcucha 

 Łańcuch  Wzmocniony 
sworzeń łączący 

 Wyciskacz 
do łańcucha 

 Łańcuch 10-rzędowy 
o bardzo wąskich 

ogniwach do rowerów 
górskich 

 z rowkiem (3)  TL-CN32
  TL-CN23
  TL-CN27  z rowkiem (2) 


