
 Üldine ohutusinfo 

  Tehnilise hoolduse juhised  SI-8H20C  

 SM-BH59 

 • Kui ilmneb leke, lõpeta koheselt pidurite kasutamine ning teosta 
vajalikud remonttööd. Kui sa jätkad jalgrattaga sõitmist samal 
ajal kui lekib vedelikku, on oht, et pidurid võivad järsku lõpetada 
töötamise.

  • Enne lisaseadmete kinnitamist loe põhjalikult ja saa aru 
hooldusjuhenditest. Lahtised, kulunud või kahjustunud osad 
võivad põhjustada sõitjale tõsiseid vigastusi.

   Me soovitame tungivalt kasutada üksnes ehtsaid Shimano 
varuosasid.

  • Loe neid tehnilise hoolduse juhiseid põhjalikult ning hoia alati 
edasipidiseks kasutamiseks kindlas kohas. 

 • Lõika voolikut nii, et lõigatud ots oleks vooliku pikkusega risti. Kui 
voolik lõigatakse nurga all, võivad tulemuseks olla vedeliku lekked. 

 • Pärast SM-BH59 vooliku paigaldamist piduriseadmele, 
pidurivedeliku lisamist ja õhumullide väljutamist, vajuta 
piduriheeblit taas mõned korrad, et kontrollida pidurite 
normaalset töötamist ja veenduda pidurivedeliku lekete 
puudumises voolikus või süsteemis.

  • SM-BH59 vooliku ühenduspoldi komplekt (ühenduspolt, oliiv 
ja konnektori sisetükk) ei ole ühilduv BR-M755/M555/C901 
ketaspiduritega, seega ära kasuta neid koos.

  • Ära kasuta uuesti paigaldamisel uuesti sama oliivi ega konnektori 
sisetükki. Kahjustunud või uuesti kasutatud oliiv või konnektori 
sisetükk ei pruugi tagada kindlat vooliku liitmist, võivad põhjustada 
vooliku lahti ühendumist pidurisadulatelt 
või piduriheeblilt. Kui voolik 
tuleb lahti, on oht, 
et pidurid võivad 
lõpetada äkitselt 
töötamise. 

  3.  Selleks, et kontrollida, kas vooliku otsad on kindlalt sobitunud 
pidurisadulate ja piduriheebli voolikuühendustesse, tee 
eelnevalt voolikule märgistus nagu näidatud joonisel. 
(Juhindumiseks peaks kinnituste sees oleva vooliku pikkus 
olema umbes 14 mm, mõõdetult vooliku lõigatud otsast.) 

  5.  Pärast seda, kui oled kontrollinud, et oliiv oleks 
paigaldatud nii nagu joonisel, kanna ühenduspoldi 
keermetele määret ja seejärel kinnita voolikud 
piduriheeblile ja pidurisadulatele nagu näidatud 
joonisel. 

 Umbes 14 mm 

 Märgistus 

 Ühenduse 
sisetükk 

 Oliiv 

 Voolik  Ühenduspolt 

 Parima tulemuse saamiseks soovitame me kasutada 
järgnevat kombinatsiooni. 

 • Kui lõikad voolikut, käsitse nuga ettevaatlikult ima vigastusi 
tekitamata.

  • Jälgi, et sa ei vigastaks end oliiviga. 

Pane tähele
•  Detailid ei ole kaitstud loomuliku kulumise või tavapärase 

kasutamise tõttu halvemaks muutumise eest.
  • Loe neid hooldusjuhiseid koos BR-M525 hooldusjuhistega. 

 ETTEVAATUST 

  2.  Lükka voolik läbi ühenduspoldi ja oliivi nagu 
näidatud joonisel. 

 Lõigatud ots  Sisestamise suund 

 Oliiv 

 Voolik  Ühenduspolt 

 90 kraadi 

 Märgistus 

 Kruustangid 

  TL-BH61  

 Konnektori 
sisetükk 

 Voolik 

 Oliiv 

 Oliiv 

 Ühenduspolt  Ühenduspolt 

 Ühenduspolt 

 8 mm 
mutrivõti 

 Konnektori 
sisetükk 

 Lõigatud ots 

 Paigaldamine 
  1.  Kasuta vooliku lõikamiseks vaibanuga 

või muud sarnast tööriista. 

 * Jälgi, et sa käsitseksid vaibanuga 
ohutult ja vastavalt vaibanoaga 
kaasasolevatele juhenditele. 

 Kinnita piduriheebli 
ühenduspoldile ümbris. 

 Ümbris 

 Oliiv 

 Voolik 
 4 mm 

 Oliiv 

 Voolik 

 Konnektori sisetükk 

 5 mm 

 Piduriheebel 

 Pidurisadul 

  Ära lase voolikul väänduda.
   Veendu, et pidurisadulad ja heeblid oleksid joonisel näidatud asendites. 

 < Vasaku heebli jaoks >  < Parema heebli jaoks > 

 Oliiv 

 Määre 

  Kanna oliivi 
välispinnale määret.  

 Pidurivoolikut lükates kinnita 
samaaegselt ühenduspolt. 

  6.  

  Kinnitusmoment: 
5 - 7 Nm      

  * Teistes keeltes olevad hooldusjuhendid on saadaval veebilehel  http://techdocs.shimano.com 
  Pane tähele: spetsifikatsioonid võivad arenduse jooksul ilma ette teatamata muutuda. (Estonian) 
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  4.  Kasuta eset, nagu näiteks nõel, et siluda vooliku lõigatud otsa sisemust, ja 
seejärel paigalda konnektori sisetükk. Paigalda voolik detailile TL-BH61 
nagu näidatud joonisel ning seejärel kinnita TL-BH61 
kruustangide vahele. Seejärel kasuta haamrit või muud 
sarnast tööriista, et koputada konnektori 
sisetükk sisse kuni konnektori 
sisetüki põhi puutub vooliku otsa. 
Kui vooliku ots ei puutu kokku 
konnektori sisetüki põhjaga, 
võib voolik tulla lahti või võivad 
ilmneda pidurivedeliku lekked. 


