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Łańcuch

Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na 
stronie internetowej: http://si.shimano.com

WAŻNA INFORMACJA

 • Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów, 
które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się 
z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy 
dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest 
dostępna na naszej stronie internetowej (http://si.shimano.com).

 • Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika 
przed użyciem produktu i przestrzegać jej podczas 
jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa
Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem 
sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE

"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 ani zasad, 
takich jak odrdzewiacze. W razie użycia takiego typu rozpuszczalnika 
łańcuch może się zerwać, powodując poważne obrażenia ciała".

 • Sprawdzić, czy łańcuch jest uszkodzony (deformacje lub pęknięcia), 
czy przeskakuje lub czy występują inne nieprawidłowości, np. 
samoistna zmiana przełożeń. W przypadku występowania 
jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą 
lub punktem sprzedaży. Łańcuch może pęknąć, powodując upadek 
rowerzysty.

 • 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 łańcucha.

 • Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy 
zachować ją na przyszłość.

Uwaga
 • 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 łańcucha.

 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia 
działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą
Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące 
elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi 
elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub 
sprzedawcą roweru.

 • Czy występują deformacje i pęknięcia łańcucha?

 • Czy występuje przeskakiwanie łańcucha lub samoistna zmiana 
przełożeń?

Nazwy części

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. (Polish)
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