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 SM-BB90 

 Dane techniczne 

 Montaż miski 

 • Przed jazdą należy dokładnie sprawdzić korbę, w celu upewnienia się, że nie ma 
pęknięć, a w przypadku znalezienia śladów pęknięcia lub innych nietypowych 
warunków, NIE wolno korzystać z roweru.

  • Uważać, aby nie doszło w czasie jazdy do zahaczenia nogawek o łańcuch, ponieważ 
może to spowodować wywrócenie roweru.

  • Sprawdzić, czy naprężenie łańcucha jest prawidłowe i czy łańcuch nie jest 
uszkodzony. Jeżeli naprężenie jest zbyt małe lub łańcuch jest uszkodzony, należy 
wymienić łańcuch. Jeżeli nie zostanie to zrobione, może dojść do zerwania łańcucha 
ipoważnego zranienia.

  • Jeśli wewnętrzna tuleja nie jest zainstalowana prawidłowo, oś może zardzewieć oraz 
zostać uszkodzona i może dojść do wywrócenia roweru, co może spowodować 
poważne obrażenia.

  •  Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.  
Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia 
roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie 
oryginalnych części zamiennych Shimano.

  •  Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.  
Jeżeli regulacja nie zostanie przeprowadzona właściwie, łańcuch może spaść i może 
spowodować upadek roweru, który może prowadzić do poważnych obrażeń.

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

  
  Uwaga
  • Upewnić się, analizując tabelę danych technicznych produktu, czy kombinacja zębów 

tarczy odpowiada konfiguracji zębów na 
mechanizmie korbowym. W przypadku 
zastosowania innych kombinacji odległość 
między tarczami będzie niewłaściwa, a łańcuch 
może spaść i zostać uwięziony między 
tarczami.

  • Kiedy łańcuch jest w położeniu pokazanym 
na rysunku, może dojść do kontaktu łańcucha 
z przednimi tarczami lub przednią przerzutką 
i generowania hałasu. Jeżeli problemem jest hałas, przerzucić łańcuch na kolejne, 
większe tarcze lub następne.

  • Jeśli korpus osi suportu nie jest ustawiony równolegle, spadnie efektywność zmiany 
biegów.

  • Przed jazdą na rowerze, sprawdzić, czy nie ma luzu w połączeniu. Pamiętać również 
o okresowym dokręcaniu śruby mocującej ramienia korby. (BB-FC, FC-PD)

  • Jeśli słyszalne jest piszczenie w okolicach osi suportu i połączenia z lewym ramieniem 
korby, nałożyć smar na połączenie, a następnie dokręcić ją do zalecanego momentu.

  • W przypadku wyczucia jakiegokolwiek luzu w łożyskach, należy wymienić oś suportu.
  • Dodatkowo jeżeli działanie pedałów nie wydaje się normalne, należy dokonać 

ponownego sprawdzenia.
  • Nie wolno myć osi suportu za pomocą wodnych myjek ciśnieniowych.
  • Podczas instalacji lewej i prawej miski pamiętaj, aby założyć także wewnętrzną tuleję. 

W przeciwnym wypadku zmniejszone zostaną właściwości wodoodporne.
  • Lewą i prawą miskę nasmarować przed zamontowaniem.
  • W celu zapewnienia optymalnego działania pamiętać o stosowaniu tylko określonego 

typu łańcucha. Nie wolno stosować łańcucha o szerokich ogniwach.
  • Jeżeli łańcuch w czasie użytkowania nadal spada z tarcz, wymienić tarcze i łańcuch.
  • Tarcze należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym, a po umyciu 

ponownie nasmarować. Ponadto czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem 
czyszczącym i smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości 
tarcz i łańcucha.

  • Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani pogorszenia parametrów roboczych 
wynikających z normalnego użytkowania.

  • Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi 
prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów. 

 Za pomocą specjalnego narzędzia TL-FC32/36 zamontuj prawą 
miskę (gwint lewy), wewnętrzną tuleję i lewą miskę (gwint prawy).

  Moment dokręcania: 35 - 50 Nm 

 • Pamiętać o przeczytaniu razem z niniejszą instrukcją serwisową, 
instrukcji systemu napędu przedniego. 

 Przednia 
tarcza 

 Tylna koronka 

  ■  Sposób montażu podkładki 
dystansowej

  

   1  Sprawdzić, czy szerokość mufy osi suportu 
wynosi 68 mm czy 73 mm.

   2  Następnie zamontować miskę, zgodnie 
z ilustracją poniżej. 

 68 mm (na obejmę)  68 mm (z mocowaniem przerzutki pod oś) 

 73 mm (na obejmę)  73 mm (z mocowaniem przerzutki pod oś) 

 (2,5 mm) 

(2,5 mm)

 (2,5 mm) 

 Typ pod oś
  Zamocować jak 
pokazano na ilustracji. 

 Śruba 

 Łącznik  Łącznik 

 Przerzutka przednia 

 Lewa miska 

 Mechanizm korbowy 

 Moment dokręcania: 
35 - 50 Nm   

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

 Prawa miska  Tuleja 
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 OSTRZEŻENIE 

 68 mm
  73 mm 

 Odpowiedni mechanizm korbowy  FC-M970 / FC-M770 

 Szerokość mufy osi suportu  68, 73 mm 

 Rozmiar gwintu  BC1,37 (68, 73 mm) 

(2,5 mm)
(2,5 mm)

Przerzutka E-typ


