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WAŻNA INFORMACJA

 • Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych.  
Użytkownicy, który nie zostali profesjonalnie przeszkoleni do montażu rowerów, nie powinni samodzielnie zajmować się 
montażem komponentów, używając tego podręcznika sprzedawcy.
Jeśli jakiekolwiek informacje umieszczone w tym podręczniku nie są zrozumiałe, nie należy kontynuować montażu.  
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

 • Pamiętaj, aby przeczytać wszystkie instrukcje obsługi dołączone do produktu.

 • Nie wolno demontować ani modyfikować produktu w sposób inny, niż podano w informacjach znajdujących się w tym 
podręczniku sprzedawcy.

 • Wszystkie podręczniki sprzedawcy i instrukcje obsługi można przeglądać w trybie online na naszej stronie internetowej  
(http://si.shimano.com).

 • Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji prawnych danego kraju lub regionu, w którym prowadzona jest 
działalność jako sprzedawca.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem sprzedawcy 
przed użyciem produktu i przestrzegać go podczas jego użytkowania.

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 szkód, które mogą 
wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.

UWAGA

Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia.
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ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

 • Podczas montażu komponentów należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi.  
Zaleca się korzystanie wyłącznie z oryginalnych części Shimano. Jeśli takie części jak śruby i nakrętki poluzują się lub zostaną 
uszkodzone, może to spowodować nagły upadek z roweru i poważne obrażenia. Ponadto jeśli regulacje nie zostaną wykonane 
prawidłowo, mogą wystąpić problemy i może dojść do upadku z roweru, co może spowodować poważne obrażenia.

 •  
Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, np. wymiany części, należy założyć okulary ochronne, które będą chronić 
oczy.

 • Po uważnym przeczytaniu niniejszego podręcznika sprzedawcy należy zachować go na przyszłość.

Należy również upewnić się, że użytkownikom przekazano następujące informacje:

 • Podczas używania przełącznika zmiany przełożeń silnik napędzający przerzutkę przednią działa bez zatrzymywania w pozycji 
dźwigni zmiany przełożeń. Zawsze przed przystąpieniem do montażu i regulacji odłączyć akumulator — w przeciwnym razie 
może dojść do zablokowania palców.

 • Zamocować w miejscu, gdzie nie będzie utrudniać działania dźwigni hamulca.

UWAGA

Należy również upewnić się, że użytkownikom przekazano następujące informacje:

 • Podczas używania dźwigni przerzutki należy kręcić korbą mechanizmu korbowego.

 • Należy uważać, aby do zacisków nie dostała się woda.

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

 • W celu uzyskania maksymalnych osiągów, zalecamy stosowanie smarów i produktów konserwacyjnych Shimano.

Montaż na rowerze i konserwacja:

 • Górną i dolną śrubę regulacyjną należy ustawiać zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku sprzedawcy ULTEGRA 6770. 
Niewyregulowanie tych śrub może spowodować zaciśnięcie łańcucha między szprychami a dużą zębatką i zablokowanie koła 
albo zsunięcie się łańcucha na małą zębatkę.

 • Podczas demontażu przewodów elektrycznych należy zawsze stosować narzędzie specjalne TL-EW02.

 • Podczas prowadzenia przewodu elektrycznego należy się upewnić, że nie wchodzi on w kolizję z dźwignią hamulca.

 • Jeśli konfiguracja komponentu zmieni się lub wystąpi awaria, należy użyć oprogramowania E-tube Project w celu 
zaktualizowania każdego elementu do najnowszej wersji, a następnie wykonać kontrolę ponownie. Należy się również 
upewnić, że używana jest najnowsza wersja oprogramowania E-tube Project. Jeśli użyta zostanie starsza wersja 
oprogramowania, kompatybilność komponentu może być niepełna lub funkcje produktu mogą nie być dostępne.

Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na rysunku, ponieważ ten podręcznik służy głównie do wyjaśnienia 
procedur użytkowania tego produktu.
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SPECYFIKACJE

 � Przełącznik zmiany przełożeń

Symbol modelu SW-R600

Typ Opcjonalny przełącznik zmiany biegów

 � Komponenty

 � Sposób prowadzenia
Nazwy i rozmieszczenie wszystkich części

 • Podczas prowadzenia przewodu elektrycznego do łącznika (A) zapewnić odpowiedni luz przewodu, tak aby pozycja instalacji 
ST-6770 / SW-R600 mogła być regulowana oraz aby można było skręcać kierownicą do końca w lewo i w prawo. Przewód 
elektryczny do łącznika (A) może być poprowadzony pod taśmą nawiniętą na kierownicę.

SW-R600

ST-6770

Łącznik (A)

A
B

Podkładka gumowa

SW-R600

Opaska kablowa
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 � Przykład podłączeń przewodu (jako odniesienie)

Pamiętaj o zamocowaniu zaślepek na wszystkich nieużywanych wyprowadzeniach za pomocą narzędzia TL-EW02.
* Szczegóły dotyczące zmiany funkcji przełączników zmiany przełożeń można znaleźć na ekranach pomocy E-tube  

Project (aplikacja na komputery PC).

SW-R600

SM-EW67-A-E

Do przerzutki

ST-6770

Zespół przełączników
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  MONTAŻ

 �   Mocowanie do kierownicy
1.  Zaznacz miejsce instalacji przełącznika. 

2.  Zamocuj podkładki gumowe A i B. Tym razem należy się upewnić, że podkładki A i 
B zamocowano w poprawnych położeniach z lewej i prawej strony. 

3.  Przełóż opaskę kablową przez duży kwadratowy otwór w przełączniku. 

4.  Zamocuj przełącznik do kierownicy za pomocą opaski kablowej i za pomocą kombinerek odetnij zbędną długość opaski 
kablowej. 

5.  Obróć opaskę kablową tak, aby kwadratowa część weszła w kwadratowy otwór 
w przełączniku. 

Nie należy umieszczać przewodu 
przełącznika ani pancerza 
hamulcowego pod opaską kablową.  

 A 
 B 



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