
 <Demontaż>
   1.  Poluzować śrubę mocującą linkę (nakrętkę) na przedniej lub tylnej przerzutce i wyjąć linkę dźwigni w sposób taki 

sam, jak podczas jej zakładania.

   2.  Zdjąć wskaźnik zgodnie z procedurą demontażu, podaną w części "Wymiana wskaźnika". 
(Szczegółowe informacje o przednim lub tylnym systemie napędowym zamieszczono w instrukcji serwisowej).

   3.  Zdjąć pokrętło regulacyjne.

   4.  Zdemontować śrubę mocującą wskaźnik.

   5.  Odkręcić cztery śruby mocujące dźwignię, a następnie zdjąć samą dźwignię, jak pokazano na ilustracji.

   6.  Zdjąć podkładkę sworznia z mechanizmu dźwigni zmiany biegów.

  <Montaż>
   1.  Po zdjęciu płytki ze sworzniem wyrównać mechanizm dźwigni zmiany biegów z obejmą wspornika SM-SL78, 

a następnie zabezpieczyć go za pomocą czterech śrub montażowych, dostarczanych wraz z SM-SL78. 
* Nie pomieszać śrub A i B.

   2.  Tymczasowo zabezpieczyć mechanizm przy użyciu podkładki i nakrętki dołączonej do SM-SL78.

   3.  Założyć pokrętło regulacyjne. 

  ■  Montaż do dźwigni hamulca (BL-M985 / M988 / 
M785 / T785 / T780 / M596 / M666)

   1.  Użyć klucza imbusowego 2 mm w celu otwarcia obejmy 
dźwigni hamulca, jak pokazano na ilustracji.

   2.  Włożyć hak wspornika dźwigni przerzutki do otworu we 
wsporniku dźwigni przerzutki, a następnie tymczasowo 
dokręcić nakrętkę i śrubę specjalną w celu zainstalowania 
dźwigni na kierownicy. 

  ■  Wymiana obejmy wspornika 

  3.  Za pomocą klucza imbusowego 4 mm 
przymocować dźwignię przerzutki do dźwigni 
hamulca.  

  4.  Dokręcić śrubę mocującą mechanizm za pomocą klucza płaskiego 7 mm. 

 Uwaga:
  Nie zakładać nakrętki odwrotnie.
  W przypadku jej odwrotnego założenia nie będzie 
możliwe zamocowanie dźwigni hamulca do kierownicy, 
co może skutkować uszkodzeniami. 

 * 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) 

 * Na rysunku pokazano dźwignię prawą. Wykonać taką 
samą procedurę dla dźwigni lewej. 
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 <Demontaż> 

 Razem z niniejszą instrukcją serwisową 
należy przeczytać instrukcje serwisowe dla 
BR-M785 (SI-8JZ0A). 

 Podkładka dystansowa 
śruby M5 

 Śruba mocująca mechanizmu 
(dołączona do SM-SL78) 

 Podkładka sworznia 

 Śruba mocująca 
mechanizmu (M5 x 9,5 

mm) 

 Pokrętło regulacyjne 
 Śruba montażowa dźwigni zmiany 
biegów (mała) 

 Śruba montażowa dźwigni 
zmiany biegów (duża) 

 Moment dokręcania: 
0,15 Nm 

 Moment dokręcania: 
2,5 Nm  

 Moment dokręcania: 
0,08 Nm 

 <Montaż> 

 Pokrętło regulacyjne 

 Podkładka 

 Klucz płaski 7 mm lub klucz imbusowy 
4 mm 

SM-SL78

  UWAGA 
   Nie luzować tej 
śruby.  

A B

 Moment dokręcania: 2,5 Nm  

 Położenie dźwigni zmiany przełożenia 
można zmienić, przesuwając ją na lewo 
lub na prawo. 


