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Framhjulet är jätteviktigt. Det ska alltid sitta helt perfekt. Kontrollera det 
före varje cykeltur. Absolut jätteviktigt. Om du inte är säker på hur du ska 
kontrollera hjulinfästningen finns mer information i det följande (se sid. 50).

Du har bara en hjärna. Hjälmar är verkligen inte dyra i jämförelse med vad 
det skulle kosta dig att krascha utan hjälm. Det är en order: använd hjälm.

Se till att inget kan fastna i framhjulet. Exempelvis: plastkassar som 
dinglar på styret, handväskor, remmarna på ryggsäcken, grenar på 
stigen. Det skulle bli en besvärlig situation om framhjulet helt plötsligt 
tvärbromsas.

Ha cykellamporna tända på alla turer, dag som natt. Lamptekniken är 
otrolig nuförtiden. Ha lamporna tända på alla turer, även i fullt dagsljus. På 
så sätt påkallar du bilisternas uppmärksamhet. På allra bästa sätt.

Om något inte känns rätt, eller låter rätt, ska du se till att det 
kontrolleras. Precis som med flygplan är det lättare att fixa ett fel innan 
turen börjar. Treks återförsäljare finns alltid till din hjälp.

Vi tar hand om problemet. Det lovar vi. Om du skulle råka ut för ett problem 
som din lokala Trek-återförsäljare står frågande inför är du alltid välkommen 
att kontakta Treks kundtjänst eller mejla till Treks VD John Burke direkt på 
j.burke@trekbikes.com.

Läs den här bruksanvisningen. Hela. 40 år på vägar och stigar har lärt oss 
mycket. Det vill vi dela med oss av.

VÅRA BÄSTA 
RÅD TILL DIG,  
EFTER MER ÄN 
40 ÅR  
AV SKOJ  
PÅ CYKEL



2 3

Men först!
Vi vet att du mest av allt vill hoppa upp på cykeln och trampa iväg. Och 
innan du gör det är det viktigt att gå igenom steg 1 och 2 nedan. Det tar 
inte lång stund.

1 Registrera cykeln
Vid registreringen sparas ditt serienummer (och det är viktigt i det fall din cykel skulle 
bli stulen t.ex.) som används bland annat vid kommunikation med Trek i samband 
med eventuella säkerhetsmeddelanden som kan röra din cykel. Om du har frågor 
om din cykel, även efter många års ägande, tar det bara några sekunder innan vi har 
hämtat dina registeruppgifter och vet exakt vilken modell vi pratar om, så att vi kan ge 
dig bästa möjliga service. 

Om du eller din cykelbutik inte redan har registrerat din cykel kan  
du göra det under Kundtjänst nedtill på vår webbplats trekbikes.com/se. 
Det är enkelt och det går fort. 

2 Läs bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation. Även om du är en erfaren 
cyklist sedan många år är det viktigt att du läser och begrundar 
informationen i den här bruksanvisningen innan du börjar cykla på din 
nya cykel. Du kan läsa den här eller online under Kundtjänst nedtill på 
vår webbplats trekbikes.com/se.

Föräldrar eller annan vårdnadshavare! Om cykeln är avsedd för ett barn ska du vara 
noga med att informera barnet om all säkerhetsinformation i bruksanvisningen.

Så här använder du bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen avser alla Treks cykelmodeller. Den innehåller 
värdefull information för dig och din cykel. 

Läs Grunderna
Läs kapitel 1 Grunderna innan du cyklar på din cykel. 

Om du har köpt en elcykel är det viktigt att du även läser tillägget Bruksanvisning för 
elcykel. Den hittar du också under Kundtjänst på  
trekbikes.com/se.

Hitta mer information på webbplatsen
På trekbikes.com/se hittar du den mest aktuella och detaljerade  
informationen, inklusive vanliga frågor, underhållsscheman, 
felsökningsguider och instruktionsvideor. Rulla ned till Kundtjänst som 
visas nedtill på webbplatsen.
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Spara bruksanvisningen för framtida behov
I bruksanvisningen beskriver vi hur du cyklar säkert och hur och när du ska göra 
grundläggande kontroller och underhåll (kapitel 2). Spara den under cykelns hela 
livslängd. Spara också ditt inköpskvitto, gärna tillsammans med bruksanvisningen, 
om du framöver skulle behöva reklamera något. 

Skulle du ha nytta av att läsa bruksanvisningen på något annat språk? Den finns 
översättningar under Kundtjänst på trekbikes.com/se. 

es Puedes consultar este manual traducido en tu idioma en www.trekbikes.com

it Puoi trovare la versione italiana di questo manuale sul sito www.trekbikes.com

pt Você pode consultar este manual traduzidos no seu idioma em  
www.trekbikes.com

da For dansk manual gå da venligst til ww.trekbikes.com

no Du finner denne manualen på norsk på www.trekbikes.com

sv Översättning av denna bruksanvisning till ditt eget språk hittar du på  
www.trekbikes.com

fi Tämän ohjeen löydät omalla kielelläsi osoitteesta www.trekbikes.com

ru Вы можете найти английскую версию этого руководства на этом сайте  
www.trekbikes.com
de Sie können die deutsche Version dieses Handbuchs auf dieser Site finden www.
trekbikes.com

he www.trekbikes.com ניתן למצוא את הגירסה העברית של מדריך זה באתר זה: 
ar ىلع كتغلب مجرتملا ليلدلا اذه نم ققحتلا كنكمي www.trekbikes.com

sl Slovenská verzia tejto príručky nájdete na stránke www.trekbikes.com

Om du hellre vill ha en översatt bruksanvisning som pappersexemplar kan du få hjälp 
med det från butiken där du köpte cykeln. 

Bruksanvisningen uppfyller följande standarder: ANSI Z535.6; AS/NZS 1927:1998, 
CPSC 16 CFR 1512, ISO 4210-2 och ISO 8098. 

Information om varningar
I bruksanvisningen visas ibland grå varningsrutor som ser ut så här:

 VARNING! Texten i den grå rutan med säkerhetssymbolen varnar för en situation eller 
annat som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.

Bakgrunden till dessa varningar är att vi vill förebygga att du eller någon av de dina, 
eller din cykel, skadas. 

Vi vill att du ska ha roligt med din cykel, precis som vi älskar att ha roligt med våra 
cyklar. 

Vi vet hur det känns att välta omkull vid en stoppskylt, få sargade knogar när kedjan 
har hoppat av eller att krascha rätt ner i asfalten. Vi har gjort allt det. Sådana olyckor 
är aldrig roliga. I värsta fall kan du bli skadad. 

Därför är det viktigt att du beaktar varningarna. Det är vårt sätt att visa att vi månar 
om din säkerhet.
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Viktig säkerhetsinformation
Läs igenom den här säkerhetsinformationen innan du använder cykeln.  
Det är viktigt.

Cykeln ger inget skydd  
vid en olycka
Den vanligaste orsaken till skador på 
cykel är omkullkörning. Vid en kollision 
eller stöt är det inte ovanligt att cykeln 
skadas och du faller av den. Bilar 
har stötfångare, säkerhetsbälten, 
krockkuddar och deformationszoner. 
Cyklar har inget av det. Cykeln skyddar 
inte mot personskador. 

Om du råkar ut för någon typ av 
påkänning, krasch eller olycka ska du 
undersöka dig själv noggrant så att du 
inte är skadad. Låt sedan närmaste 
cykelbutik kontrollera cykeln innan du 
använder den igen.

Var medveten om dina 
begränsningar 
En cykel kan vara ett riskfyllt fordon, i 
synnerhet om du cyklar utan hänsyn till 
din förmåga. Känn dina begränsningar 
och cykla inte på annat sätt än att du 
klarar situationen. 

Var medveten om cykelns 
begränsningar
Användningsvillkor

Din cykel är byggd för att tåla 
de belastningar som uppstår vid 
”normal” cykling under angivna villkor 
(se Användningsvillkor ). Om du 
missbrukar cykeln genom att cykla 
under förhållanden som den inte är 
avsedd för kan den skadas genom 
överlast eller utmattning (du kommer 
att se ordet utmattning ofta i den här 
bruksanvisningen. Det innebär att 
materialet försvagas över tid på grund av 
upprepade belastningar eller spänningar). 
Eventuella skador kan drastiskt minska 
livslängden på ramen, gaffeln och andra 
komponenter.

Livslängd 

En cykel är inte oförstörbar och dess 
komponenter varar inte för evigt. 
Våra cyklar är byggda för att tåla de 
påfrestningar som ”normal” cykling 
medför eftersom dessa påfrestningar är 
väl kända. 

Grunderna

7 Viktig säkerhetsinformation
10 Viktig information för elcykel
10 Lär känna din cykelbutik
12 Cykelns anatomi
14 Före din första cykeltur
16 Före varje cykeltur
20 Säkerhetsföreskrifter
24 Användningsvillkor och viktbegränsningar
27 Tips och teknik
33 Cykla med barn

KAPITEL 1:
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Men vi kan inte förutspå vilka krafter 
som kan komma ifråga om du använder 
cykeln i tävlingar, om du cyklar under 
extrema förhållanden, om du råkar ut 
för en olycka, om du använder cykeln till 
uthyrning eller kommersiella ändamål 
eller på något annat sätt som inbegriper 
höga spänningar och materialutmattning. 

Livslängden på en komponent kan 
drastiskt minska om komponenten 
skadas, och den kan gå sönder utan 
minsta förvarning. 

Den säkra livslängden för en komponent 
bestäms av dess konstruktion, material, 
användning, underhåll, cyklistens vikt, 
hastighet, terräng och miljö (luftfuktighet, 
saltinnehåll, temperatur osv.) och det går 
därför inte att ange en exakt tidtabell för 
när det är dags att byta. 

Eventuella sprickor, repor eller 
missfärgningar i kraftigt påfrestade 
områden indikerar att komponenten 
(inklusive ram och gaffel) är i slutet av 
sin livslängd och bör bytas ut. Kontakta 
närmaste cykelbutik om du inte känner 
dig tillräckligt kompetent och trygg med 
att själv kontrollera eller reparera din 
cykel.

I vissa fall kan en lättare ram eller 
komponent ha en längre livslängd än en 
kraftigare. Regelbundet underhåll och 
täta kontroller och komponentbyten är 
nödvändigt på en lätt högprestandacykel.

 VARNING! En cykel utsätts för slitage 
och höga belastningar. Olika material 
och komponenter reagerar på olika sätt 
på förslitning och utmattning. Om den 
avsedda livslängden för en komponent 
överskrids kan den gå sönder utan 
förvarning.

Information om underhållsschema finns i 
avsnittet Ta hand om din cykel.

Hantera den med omsorg 

Vissa komponenter på cykeln kan utgöra 
en risk för personskada om de hanteras 
på fel sätt. Det finns t.ex. skarpa kanter 
på klingornas kuggar och på vissa 
pedaler. Bromsar och bromsdetaljer 
kan bli mycket varma. Snurrande hjul 
kan orsaka hudskador och till och med 
benbrott. Du kan klämma dig när du 
hanterar klämmor, rörliga komponenter 
som t.ex. bromshandtag eller kedjan när 
den greppar tag i kuggarna. 

Elcykelkomponenter är ömtåliga. 
Elkablar, kontakter, batteridockan, 
batteriet och controllern kan lätt ta skada 
om de hanteras på fel sätt.

Tänk säkerhet 

Var uppmärksam på din omgivning 
och undvik risksituationer. En del 
är lätta att upptäcka (trafik, hinder, 
trottoarkanter osv.) medan andra inte är 
helt uppenbara. Flera sådana situationer 
beskrivs i den här bruksanvisningen. 

Vissa trick och hopp som man kan se i 
tidningar och på film är mycket farliga och 
även erfarna cyklister drabbas av svåra 
skador när de kraschar (och det gör de). 

Om du gör någon modifiering av cykeln 
kan den bli osäker att använda. Varje 
komponent på din nya cykel är noggrant 
utvald och utprovad. Säkerhetsaspekten 

på tillbehör eller reservdelar, i synnerhet 
infästningar och samverkan med 
andra delar av cykeln, är inte alltid 
uppenbar. Därför ska du endast använda 
originaldelar eller andra godkända 
komponenter vid reparationer. Din 
cykelbutik kan lämna information om 
godkända komponenter. 

Exempel på modifieringar finns i följande 
(ofullständiga) lista: 

• Fysiska ändringar av cykelns 
komponenter (slipa, fila, borra osv.) 

• Reparationer av kolfiberkomponenter 

• Borttagning av säkerhetsutrustning, 
t.ex. reflexer eller sekundära infästningar 

• Användning av bromsadapter 

• Montering av motor 

• Montera tillbehör 

• Komponentbyte
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Kunnig personal 

Personalen i cykelbutiken är inte bara 
försäljare. De är cyklister som använder 
och kan produkterna som de säljer. 

Rätt passform 

I butiken kan de montera ihop och justera 
din cykel så att den passar dig, din åkstil 
och dina önskemål. 

Professionella mekaniker 

Servicepersonalen i butiken ser till 
att din cykel eller elcykel är i topptrim 
säsong efter säsong. 

Garanti & Service 

Om du har problem med någon av 
våra produkter ser cykelbutiken till att 
problemet blir löst. 

Det finns en butik för 
varje cyklist 
Vi samarbetar med mer än 3 000 
lokala cykelbutiker i USA och ytterligare 
tusentals världen över. En del är 
specialister på landsvägscykling, andra 
jobbpendling, några är inriktade på stig 
och många är lite av varje. 

Om du inte redan har hittat din 
favoritcykelbutik kan du söka på Hitta en 
återförsäljare på trekbikes.com/se. 

Viktig information för elcykel
Det är viktigt att läsa både den här bruksanvisningen och tillägget 
Bruksanvisning för elcykel noggrant innan du använder din nya elcykel. 

• Det finns värdefull information om 
elcyklar i båda bruksanvisningarna.

• Vi arbetar för hållbarhet och 
hushållning med jordens resurser och 
du behöver använda, underhålla och 
återvinna elektriska komponenter på 
rätt sätt.

Förutom avsnittet om hur du använder 
din elcykel rekommenderar vi att du läser 
Viktigt att läsa före första cykelturen i 
tillägget.

Lär känna din cykelbutik 
Bästa sättet att säkerställa många härliga, bekymmerslösa timmar på din 
cykel är att ha en god relation med din favoritcykelbutik. 

Den ultimata resursen 
Den här bruksanvisningen innehåller 
mängder med värdefull information om 
din cykel och det finns ännu mer under 
Kundtjänst på trekbikes.com/se.

Men bruksanvisningen eller webbplatsen 
kan inte fixa en punktering, ställa in  

växelmekanismen, rätta till sadelhöjden, 
hälla upp en kopp kaffe eller lyssna 
intresserat när du berättar om den där 
gången när du nästan vann den där 
tävlingen. 

Lokala cykelbutiker är själen och hjärtat 
i cyklingen. Här följer några exempel på 
vad de kan erbjuda: 
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Cykelns delar

1 Sadel

2 Sadelstolpe

3 Sadelstolpsklämma

4 Bakstag

5 Sadelrör

6 Växelmekanism fram

7 Växelmekanism bak

8 Skivbroms fram

9 Skivbroms bak

10 Fälgbroms fram

11 Fälgbroms bak

12 Kassett

13 Kedjestag

14 Kedjekrans

15 Vevarm

16 Fälg

17 Eker

18 Däck

19 Nav

20 Diagonalrör

21 Gaffel

22 Styrhuvud

23 Växelreglage

24 Bromshandtag

25 Styre

26 Styrstam

27 Styrlager

28 Överrör

29 Pakethållare

30 Framskärm

31 Bakskärm

32 Framlampa

33 Baklampa

34 Motor

35 Cykelstöd

36 Controller

37 Batteri

38 Kedjeskydd

39 Länkarm

40 Bakstötdämpare

41 Dämpad gaffel

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

2526
27

28

29

31

33

32

34

35

36

37

38

30

24

23

Bilderna visar allmänna cykelkomponenter. Din cykelmodell behöver inte ha alla delar 
som visas. Besök Kundtjänst på trekbikes.com/se för mer specifik information. 

39

40

41
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Om benet är mer än lätt böjt ska du höja 
sadeln. Om du inte når ned till pedalen 
ska du sänka sadeln.

Ställ inte in sadeln högre än till 
inskjutningsmarkeringen för att undvika 
att sadelstolpen eller sadelmasten tar 
skada (fig. 1.3). Kontakta din cykelbutik 
om du behöver hjälp med att ställa in 
sadeln.

Ställ in styre och styrstam på en 
bekväm höjd 

Styrets position är viktig för din kontroll 
och komfort. Du pekar ut riktningen med 
styret och cykeln följer efter. 

Det behövs specialverktyg för att rikta 
in, justera och momentdra styrstammen 
och det är förstås endast en uppgift 
för din cykelbutik. Försök inte att göra 
korrigeringar på egen hand eftersom 
korrigeringar kan medföra att även 
växelhandtag, bromshandtag och vajrar 
behöver korrigeras.

 VARNING! Felmontering av styrlager 
och styrstam eller felaktigt moment vid 
åtdragning kan ge skador på gaffelns 
styrrör och eventuellt orsaka att styrröret 
går sönder. Om styrröret går sönder 
riskerar du att köra omkull.

Lär känna din cykel

För att få största möjliga nöje med din 
cykeln ska du bekanta dig med:

• Pedalerna (platta, klick eller tåclips och 
remmar)

• Bromsarna (handtag eller fot)

• Växlingen (i förekommande fall)

• Dämpningen (i förekommande fall)

En bekväm och trygg cykel är 
förutsättningen för en riktigt bra cykeltur.

Fig. 1.3: Markering för minsta inskjutning av 
sadelstolpen.

Före din första cykeltur 
Kontrollera att cykeln är helt användningsklar innan du cyklar på den för 
första gången. 

Använd en cykel i rätt storlek 

Din butik kan hjälpa dig med en cykel i 
rätt storlek. 

• För en cykel med vanligt rakt överrör 
ska det vara minst 25 mm utrymme 
mellan dig och överröret när du står 
grensle över cykeln (fig. 1.1)

• För en mountainbike eller cykel med 
damram använder du motsvarande cykel 
i herrmodell med vanligt överrör för att 
kontrollera storleken.

Överskrid inte maxvikten 

Varje cykel har en viktbegränsning. Se 
Användningsvillkor för generella riktlinjer.

Ställ in sadeln på en bekväm höjd 

Kontrollera att höjden är rätt genom 
att sitta på sadeln med hälen på nedre 
pedalen och benet lätt böjt (fig. 1.2).

Fig. 1.1: Rätt överrörshöjd.

Fig. 1.2: Justera sadelhöjden.
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Kontrollera hjulen 

• Kontrollera att fälgar och ekrar är i gott 
skick. Snurra runt hjulet. Det ska rotera 
rakt i gaffeln (fram) eller kedjestagen 
(bak) och får inte komma i kontakt med 
bromsklossarna (fälgbromsar).

• Kontrollera att axlarna sitter helt 
inskjutna i hjulfästena.

• Lyft cykeln och slå ett bestämt slag 
på däckets ovansida. Hjulet får varken 
lossna, glappa eller röra sig i sidled.

• Om hjulet har snabbkoppling ska du 
kontrollera att spaken är ordentligt 
stängd och rätt riktad (i linje med  

kedjestaget eller framgaffeln) och inte 
påverkar vare sig ekrar eller skivbroms 
när du snurrar på hjulet (fig. 1.7).

 VARNING! Du måste ta i med kraft 
för att snabbkopplingen ska sitta säkert! 
Om hjulet inte sitter ordentligt kan det 
lossna och leda till allvarliga personskador. 
Muttern ska vara så hårt åtdragen att du 
behöver ta stöd runt gaffeln för att stänga 
spaken. När du har stängt spaken ska du 
kunna se ett tydligt avtryck i handflatan 
och fastspänningen ska ge intrycksmärken 
på hjulfästet.

Kontrollera däcken 

• Använd en däckpump med mätare 
för att vara säker på att däcktrycket är 
inom det rekommenderade intervallet. 
Överskrid inte den lägsta av de 
tryckgränser som anges på sidan av 
däcket/fälgen.

OBS! Det är bättre att använda en 
hand- eller fotpump än en pump på 
en bensinstation eller en elektrisk 
kompressor. Med de senare riskerar du att 
trycket blir för högt, vilket kan orsaka att 
däcket sprängs. 

Fig. 1.7: En felaktigt riktad snabbkopplingsspak 
kan fastna i bromssystemet.

Före varje cykeltur 
Före varje tur med cykeln ska du göra en säkerhetskontroll. Stå på plan 
mark utan trafik. Om någon komponent inte klarar säkerhetskontrollen ska 
du åtgärda det, eller lämna in cykeln på service, innan du cyklar nästa gång. 

Checklista
Kontrollera styret 

• Kontrollera att styret är 90 grader mot 
hjulet (fig. 1.6). 

• Kontrollera att styret är tillräckligt 
åtdraget så att det inte kan glida snett 
eller vridas runt i styrstammen. 

• Kontrollera att inga vajrar översträcks 
eller kläms när du vrider styret från sida 
till sida. 

Kontrollera sadeln och 
sadelstolpen 

• Kontrollera att sadeln är i linje med 
mittlinjen på cykeln (fig. 1.6). 

• Kontrollera att sadelrails eller 
sadelklämma är tillräckligt åtdragna så 
att inget kan glida eller vinklas uppåt 
eller nedåt.

 VARNING! Hjulinfästningar, t.ex. 
snabbkopplingar, som inte är rätt justerade 
och åtdragna kan lossna och fastna i ekrar 
eller bromsskiva. Det finns också risk för 
att hjulet lossnar eller tvärbromsas och 
att du förlorar kontrollen över cykeln och 
kör omkull. Kontrollera att hjulen är rätt 
monterade och sitter ordentligt fast innan 
du börjar cykla.

90º

Fig. 1.6: Rätt riktning på styre och sadel.
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• Frihjulsbroms: Kedjan ska kunna flyttas 
ca 6 - 12 mm totalt i vertikal riktning vid 
dess mittpunkt (fig. 1.9).

Kontrollera vajrarna 

• Kontrollera att alla vajrar och höljen är 
säkert monterade på ramen och gaffeln 
utan risk för att hindra eller fastna i 
rörliga delar. 

Kontrollera reflexer, lampor och 
tillbehör 

• Kontrollera att reflexerna är rena och 
sitter vinkelrätt mot fälgen. 

• Kontrollera att lamporna fram och bak 
och andra tillbehör är rätt monterade och 
fungerar på avsett sätt. 

• Rikta lamporna parallellt med marken. 
Kontrollera att batterierna är laddade.

Kontrollera elcykelbatteri och 
controller 

• På en elcykel kontrollerar du att 
batteriet sitter fast i dockan och att det 
är helt laddat samt att controllern och 
elcykelsystemet fungerar på avsett sätt.

Kontrollera dämpningen  
(i förekommande fall)

• Justera dämpningen så att den 
passar dig och kontrollera att inga 
fjädringskomponenter kan ”bottna ur" 
eller tryckas ihop fullständigt. Den 
finns anvisningar om hur du ställer 
in dämpningen under Kundtjänst på 
trekbikes.com/se.

Kontrollera pedalerna 

• Kontrollera att pedalerna och skorna är 
rena så att det inte finns något som kan 
försämra ditt grepp eller pedalsystemets 
funktion. 

• Greppa pedalen och vevarmen och 
vicka för att kontrollera eventuellt 
glapp. Snurra även runt pedalerna och 
kontrollera att de snurrar fritt.

Kontrollera bromsarna 

• När du står stilla med cykeln ska 
du kontrollera att du kan dra åt 
bromshandtaget helt utan att det vidrör 
styret. (Bromsarna kan behöva justeras 
om handtaget vidrör styret.) 

• Kontrollera att framhjulets broms 
fungerar korrekt. Cykla långsamt och 
prova frambromsen. Cykeln ska stanna 
omedelbart. 

 VARNING! En plötslig eller alltför 
kraftig inbromsning av framhjulet kan få 
bakhjulet att lyfta från marken. Du kan 
förlora kontrollen över cykeln och köra 
omkull. Använd båda bromsarna samtidigt 
för bästa resultat. (Fig. 1.8)

• Upprepa samma kontroll för bakhjulets 
broms om du har fälg- eller skivbromsar. 

• Om du har frihjulsbroms ska du börja 
med den bakre pedalen något högre än 
det horisontella planet. Tryck den bakre 
pedalen nedåt. När pedalen flyttas nedåt 
ska bromsen börja ta. 

Kontrollera kedjan 

• Kontrollera att kedjan eller remmen är 
rätt spänd så att den inte kan hoppa av. 
Kontakta din cykelbutik om du är osäker 
på vad som är rätt spänning.

• Kontrollera att det inte finns rost eller 
andra defekter på kedjan. 

Fig. 1.8: Använd båda bromsarna samtidigt. 
Använder du endast frambromsen finns risk för 
att du voltar framåt.

Fig. 1.9:
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Tänk till 
Känn din förmåga och cykla inte på 
annat sätt än att du vet att du klarar 
situationen.

• Var uppmärksam. Använd inte mobil, 
musikspelare eller liknande som 
distraherar. Det är en olycksrisk. 

• Cykla inte för fort. Med högre 
hastigheter följer större risker och även 
större krafter om det händer en olycka. 
Du kan bli överraskad av hur kraftfull en 
elcykel kan vara.

• Cykla inte utan att hålla i styret. Håll 
alltid minst en hand på styret. 

• Skjutsa inte. Det är bara en 
tandemcykel som är avsedd för två. 

• Cykla inte när du är påverkad av 
alkohol eller använder mediciner som kan 
påverka din uppmärksamhet. 

• Cykla inte i stora klungor. Om du cyklar 
i bredd försämras din sikt över vägen 
och du kan oväntat förlora kontrollen 
över cykeln. Större grupper med cyklister 
kan även vara ett problem för andra 
trafikanter. 

• Använd inte cykeln på annat sätt 
än det avsedda för cykeltypen (se 
Användningsvillkor). 

Om du har en elcykel: Tänk på att andra 
trafikanter kanske inte förväntar sig att 
en elcykel håller högre hastighet än en 
vanlig cykel. Ökad hastighet ökar även 
olycksrisken.

 VARNING! Du utsätter dig för ökade 
risker om du använder cykeln på fel sätt. 
Felanvändning ökar belastningarna på 
cykeln. Hög belastning kan få ramen eller 
andra delar att gå sönder och det ökar 
risken för personskador. Använd cykeln på 
det sätt den är avsedd för. Då minimerar 
du skaderisken.

Säkerhetsföreskrifter 
Iaktta följande viktiga säkerhetsåtgärder för att minska skaderisken under 
cykling. 

Rätt utrustning 
• Använd alltid hjälm för att minska 
risken för huvudskador vid en olycka. 
Kontrollera att hjälmen sitter bra och 
uppfyller gällande säkerhetsstandarder. 

• Använd lämpliga kläder. Löst sittande 
kläder och tillbehör kan fastna i hjulen 
och andra rörliga delar (t.ex. ett byxben 
i kedjekransen) och orsaka att du kör 
omkull . 

• Kontrollera att alla lösa remmar och 
tillbehör är ordentligt fästade (remmarna 
på ryggsäcken, cykelväskorna osv.).

• Öka din synlighet genom att bära 
kläder med reflexer i mörker och 
fluorescerande färger i dagsljus. På 
en cykel är det tramprörelsen som 
uppmärksammar dig som cyklist i 
trafiken. När du cyklar i mörker ska du 
markera fötterna, vristerna och benen 
med produkter i reflekterande material. I 
dagsljus ska du använda fluorescerande 
strumpor, skor, överdrag eller värmare.

• Använd fram- och baklampor, dag som 
natt. Kontrollera att reflexerna är rena 
och sitter på rätt plats.

 VARNING! Reflexer, som endast 
fungerar när de blir belysta, kan inte 
ersätta lampor. Det är mycket riskfyllt 
att cykla i mörker och nedsatt sikt utan 
adekvat belysning.
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Ha respekt för vädret
Var extra försiktig när du cyklar i regn 
eller snö eftersom däckens grepp är 
kraftigt reducerat. 

Bromssträckan ökar i blötväder. Bromsa 
in tidigare och cykla försiktigare än när 
du cyklar i torrt väder. 

Lyssna på din cykel 
Om cykeln inte fungerar som förväntat 
(den kan t.ex. skaka eller vobbla) eller om 
du hör ovanliga ljud ska du omedelbart 
stiga av cykeln och identifiera orsaken till 
problemet. 

Efter en olycka eller påkänning (i 
synnerhet när det gäller kolfibercyklar) 
ska du låta din cykelbutik kontrollera 
cykeln. Skador på cykeln är inte alltid helt 
lätta att upptäcka. Reparera eventuella 
fel innan du börjar cykla igen eller lämna 
in cykeln till cykelbutiken för service. 

Planera 
Det är ett riktigt bottennapp att få 
punktering eller andra mekanikproblem 
när du är ute på en skön cykeltur. Ta med 
pump, reservslang, lagningssats, verktyg 
och reservbatterier eller laddare för dina 
lampor och batterier. Var förberedd så 
att du snabbt kan laga cykeln och cykla 
säkert på hemvägen. 

Följ föreskrifter som gäller 
för väg och terräng
Det är ditt ansvar att känna till de 
förordningar som gäller där du cyklar. 
Observera alla regler och förordningar 
som gäller för elcyklar, cykellampor, 
cykling på vägar och cykelbanor, hjälmar, 
cykelsitsar och trafik. 

Använd den rätt 
Exempel på felaktig användning kan 
vara att hoppa med cykeln, cykla över 
grenar, småsten och andra hinder, göra 
stunttrick, cykla i besvärlig terräng, 
cykla för fort med tanke på omgivningen 
eller cykla på ett ovanligt sätt. Det här 
är endast några exempel på felaktig 
användning som ökar belastningen på 
olika delar av cykeln.

Undvik risker 
Håll uppsikt över bilar, fotgängare och 
andra cyklister. Förmoda alltid att andra 
inte har sett dig och var hela tiden 
beredd på att undvika dem eller det de 
kan göra, t.ex. öppna en bildörr mitt i din 
färdväg. 

Cykla försiktigt när du cyklar i terräng. 
Cykla endast på stigarna. Cykla inte över 
stenar, grenar eller hålor. 

Cykla inte med löst hängande föremål, 
t.ex. hundkoppel, hängande på styret 
eller på andra delar av cykeln. 

Se upp med faror i vägen som t.ex. 
gropar i vägbanan, gatubrunnar, 
farthinder eller småsten som kan skada 
hjulen eller orsaka att hjulen slirar, 
låser sig eller fastnar i ett spår. Sådana 
händelser kan medföra att du förlorar 
kontrollen över cykeln. Om du känner dig 
osäker på rådande vägförhållanden ska 
du leda cykeln. 

När du närmar dig järnvägsspår eller 
gatubrunnar ska du iaktta försiktighet 
och korsa dem vinkelrätt för att undvika 
att hjulet fastnar i spåren (fig. 1.10).

Fig. 1.10 Korsa järnvägsspår.
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Användningsvillkor och 
viktbegränsningar 
På din cykel finns en rametikett som 
indikerar vilka användningsvillkor som 
gäller. Cykla endast på det sätt som är 
lämpligt för cykeltypen. 

Rametikett 

Kontrollera användningsvillkor på 
rametiketten och/eller EPAC-etiketten 
(Electrically Power Assisted Cycles):

Fast Electric Bicycle (Speed 
EPAC) 45 km/h

EU EPAC ISO-etikett,  
CE för respektive modell

US EPAC ISO-etikett,  
klassetikett

1
ISO 4210-2 

Stad/trekking

Klass I
Max 250 W

Max 20 mph

1
ISO 4210-2 

Stad/trekking

1
EN 15194 

Stad/trekking EPAC

Villkor Terräng Maxvikt Cykeltyp eller definition

Barncykel Cyklar och barn. Ett 
barn ska inte cykla 
utan övervakning 
av en vuxen. Barn 
ska inte cykla 
nära sluttningar, 
trottoarkanter, 
trappor, stup eller 
badbassänger, 
och inte heller i 
trafikerade områden.

36 kg Maximal sadelhöjd 635 mm

Vanligtvis en cykel med 12-, 16- 
eller 20-tumshjul, trehjuling eller 
påhängscykel

Inga snabbkopplingssystem för hjulen

Villkor 1

1

Cykling på asfalterat 
underlag där hjulen 
alltid är i kontakt 
med marken.

125 kg Racercykel med bockstyre

Triathlon-, tempolopp- eller bancykel

Långfärdscykel med stora 
26-tumsdäck och bakåtsvept styre

Elcykel av racertyp med bockstyre

136 kg Vanlig elcykel

250 kg Tandem

Villkor 2

2

Cykling under 
samma förhållanden 
som i Villkor 1 plus 
lätta grusvägar och 
banade stigar som 
är relativt plana.

Kanter lägre än 
15 cm.

80 kg Mountainbike eller hybridcykel med 
24-tumshjul

125 kg Cyclocrosscykel: bockstyre, dobbade 
700c-däck och fälg- eller skivbroms

136 kg Hybrid- eller DuoSport-cykel med 
700c-hjul, däck som är bredare än 28c 
och rakt styre

Elcykel av standardmodell

 VARNING! Om du använder cykeln så att den utsätts för större krafter än den är 
avsedd för kan cykeln eller delar på den skadas eller gå sönder. En cykel som har en defekt 
kan få dig att förlora kontrollen och köra omkull. Använd inte cykeln under förhållanden 
som utsätter den för högre belastning än den är avsedd för. Cykelbutiken kan lämna mer 
information om vilka begränsningar som gäller för din cykel.

Viktbegränsning = cyklist + cykel + tillbehör/last.
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Villkor 3

3

Cykling under 
samma förhållanden 
som i Villkor 1 och 
2 med tillägg av 
svåra stigar, mindre 
hinder och enkla 
tekniska avsnitt. 

Hopp som inte 
överstiger 61 cm.

80 kg Mountainbike med 24-tumshjul

136 kg Mountainbike utan bakdämpning är 
avsedd för Villkor 3. Även mountainbike 
som har bakdämpning med kort 
slaglängd är avsedd för Villkor 3.

• Cyklar av typen ”standard”, ”race”, 
”cross country” eller ”singletrack trail” 
med breda, dobbade 26-. 27,5- eller 
29-tumsdäck

• Bakdämpning med kort slaglängd 
(75 mm eller mindre)
El-mountainbike

Villkor 4

4

Cykling under 
samma förhållanden 
som i Villkor 1, 2 
och 3 med tillägg 
av svåra tekniska 
avsnitt och 
medelstora hinder. 
Hopp som inte 
överstiger 120 cm.

136 kg Mountainbike av typen ”heavy-duty”, 
”technical trail” eller ”all-mountain” 
med breda, dobbade 26-, 27,5- eller 
29-tumsdäck och dämpning med 
medellång slaglängd (minst 100 mm)

Villkor 5

5

Cykling med hopp, 
höga hastigheter, 
aggressiv åkning i 
svåra avsnitt eller 
reguljära hopp på 
plant underlag. 

136 kg Cyklar av typen ”freeride”, ”jumping” 
eller ”gravity” med extra robusta ramar, 
gafflar och dämpning med extra lång 
slaglängd (minst 178 mm)

Den här typen av cykling är mycket 
farlig och utsätter cykeln för stora 
krafter. Stora krafter kan ge riskfyllda 
spänningar i ramen, gaffeln eller andra 
komponenter. Om du cyklar i terräng 
enligt Villkor 5 måste du ta ökad 
hänsyn till säkerheten och t.ex. göra 
tätare kontroller och komponentbyten. 
Du bör även använda ett omfattande 
personskydd, t.ex. heltäckande 
cykelhjälm och olika skydd för kroppen.

Tips och teknik 
Dra nytta av följande tips och tekniker för bästa möjliga upplevelser  
på cykel. 

Svänga och manövrera

Se upp för ”tå-däck-kollision”. När 
du vrider styret i mycket långsamma 
hastigheter kan foten komma i kontakt 
med framhjulet eller skärmen. Trampa 
inte när du rullar långsamt med vridet 
styre.

Våta vägbanor, grus eller gropig 
asfalt påverkar manövreringen av 
cykeln. Målade vägmarkeringar 
(övergångsställen, fillinjer) och metallytor 
(gatubrunnar, brunnslock) kan vara 
synnerligen hala när de är våta. 

Försök att undvika skarpa svängar när 
underlaget är besvärligt. 

Aerobar och manövrering 

Framåtriktade förlängningar av styret 
med armstöd kallas aerobar. När 
du cyklar med underarmarna eller 
armbågarna på en aerobar är dina 
möjligheter att styra undan eller stanna 
cykeln begränsade. I situationer då 
större kontroll behövs är det lämpligt 
att byta position så att händerna är 
placerade närmare bromshandtagen och 
du inte stöder dig på armbågarna eller 
underarmarna. 

Använd inte armstöden som handtag 
eftersom de endast är avsedda som stöd 
för underarmarna mitt på stöden. Om du 
stöder dig mot kanten på armstöden kan 
de gå sönder. 

Fig. 1.11: Tå-däck-kollision.
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Stanna 
Håll alltid lämpligt säkerhetsavstånd 
mellan dig och andra fordon eller 
föremål så att du har tillräckligt 
med utrymme för att kunna stanna. 
Justera avstånd och bromskraft efter 
olika användningsförhållanden och 
hastigheter.

Bromsa mjukt och jämnt för att bromsa 
så tryggt som möjligt. Håll uppsikt framåt 
och anpassa hastigheten så att du 
undviker kraftiga inbromsningar. 

Cyklar har olika bromssystem och 
olika bromskraft beroende på deras 
användningsvillkor (se Användningsvillkor 
och viktbegränsningar). Ta hänsyn till 
cykelns bromsförmåga när du cyklar. 
Kontakta närmaste cykelbutik om du 
önskar högre, eller lägre, bromskraft.

Våta vägbanor, grus eller gropig asfalt 
påverkar bromsarnas effekt. Var extra 
uppmärksam när du bromsar om 
underlaget är besvärligt. Bromsa mjukt, 
var förutseende och ta till mer av både 
tid och avstånd för att stanna. 

Frihjulsbroms 

Föräldrar eller vårdnadshavare! Förklara 
följande för barnen. 

Trampa bakåt om cykeln har 
”frihjulsbroms”, dvs. pedalerna används 
för att bromsa. 

Fig. 1.12:

Du får störst bromskraft om vevarmarna 
är horisontella när du börjar bromsa. 
Vevarmen roterar en liten bit innan 
bromsen tar. Tänk därför på att börja 
bromsa när den bakre pedalen är något 
högre än horisontalplanet (fig. 1.12).

Handbroms 

Innan du börjar cykla ska du kontrollera 
vilket bromshandtag som hör till 
respektive broms (fram eller bak).

Om cykeln har dubbla handbromsar ska 
du använda båda bromsarna samtidigt. 

Frambromsen ger större bromskraft än 
den bakre så använd den inte för en 
alltför hård eller abrupt inbromsning. Öka 
bromstrycket gradvis på båda bromsarna 
tills du når lämplig hastighet eller har 
stannat. 

Om du måste stanna snabbt ska du 
flytta kroppsvikten bakåt så mycket om 
möjligt medan du bromsar för att behålla 
bakhjulet på marken. 

 VARNING! En plötslig eller alltför 
kraftig inbromsning av framhjulet kan 
få bakhjulet att lyfta från marken och 
framhjulet att slira. Du kan förlora 
kontrollen över cykeln och köra omkull.

Vissa frambromsar har en ”modulator”, 
en enhet som åstadkommer en mer 
gradvis inbromsning.

Växla 
Med växlar på cykeln kan du trampa 
bekvämt under olika omständigheter, 
t.ex. när du cyklar uppför en backe, i 
motvind eller med hög hastighet på slät 
mark. Välj den växel som passar rådande 
förhållanden bäst så att du hela tiden 
kan trampa med konstant hastighet. 

De flesta cyklar har något av de två 
växelsystemen utanpåliggande växel och 
inbyggd navväxel. Använd lämplig teknik 
för ditt eget växelsystem. 
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Olika växelsystem fungerar på olika sätt. 
Lär känna ditt system. 

Växla med utanpåliggande växel 

 VARNING! Felaktig teknik vid växling 
kan medföra att kedjan kärvar eller hoppar 
av och du riskerar att förlora kontrollen och 
köra omkull.

En utanpåliggande växel flyttar kedjan 
från ett kugghjul till ett annat. Du växlar 
genom att ändra läge på växelhandtaget 
(även kallat växelreglage) som styr 
växelmekanismen. På de flesta cyklar 
styr vänster växelreglage framväxeln och 
höger växelreglage bakväxeln. 

Växla endast medan pedaler och kedja 
rör sig framåt. 

Släpp trycket på pedalerna när du byter 
växel. Med minskad kedjespänning växlar 
du snabbare och smidigare vilket minskar 
förslitningen på kedja, växelmekanism 
och kugghjul. 

Använd endast ett växelreglage i taget. 

Växla inte när du cyklar över ojämnheter 
för att förhindra att kedjan hoppar av 
eller kärvar, eller att du missar en växel. 

Cykla inte med kedjan ”på tvären”. Med 
det menas då du växlar så att kedjan 
går över det största kugghjulet fram till 
det största kugghjulet bak (eller minsta 
kugghjulet fram till minsta kugghjulet 
bak).

I det läget får kedjan en extrem vinkel 
som ger en ojämn funktion, och 
komponenterna utsätts för ett större 
slitage (fig. 1.13).

Främre 
kedjekrans

Liten kedjekrans till 
liten kedjeklinga

Stor kedjekrans till 
stor kedjeklinga

Bakhjulskassett

Fig. 1.13:

Växla med inbyggd navväxel

Rulla medan du växlar (trampa 
inte). Spänning i kedjan hindrar 
växelmekanismen från att fungera 
korrekt och mekanismen kan skadas. 

De flesta system med inbyggd navväxel 
går att växla med cykeln stillastående - 
du kan t.ex. växla till en lägre växel vid 
ett trafikljus för att kunna starta lättare. 

Trampa 
Innan du använder din cykel behöver du 
lära känna ditt pedalsystem och hur du 
trampar smidigt. 

Det finns tre sorts pedaler: Platta, tåclips 
och klick. Med tåclips- och klickpedaler 
fäster du fötterna i pedalerna. Du kan 
använda mer kraft för varje tramptag (dra 
upp och trycka ned) och på så sätt bli 
effektivare. 
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Använd endast skor som är anpassade 
för ditt pedalsystem. Kontakta 
cykelbutiken om du är osäker på om du 
har rätt skor. 

Platta

Platta pedaler är precis som det låter, 
platta. Alla slags skor passar och du kan 
flytta fötterna helt fritt på pedalerna.

Tåclips

Du ska använda skor som fästs med 
clips och remmar i tåpartiet. 

Klick 

Att fästa fötterna i det som kallas 
klickpedaler kräver särskilda cykelskor 
med en kloss som passar till pedalen. 

Klicka i: Passa in klossen mot 
pedalmekanismen och tryck nedåt.

Klicka ur: Vrid hälen utåt tills du känner 
att skon lossnar från pedalen.

Om du använder tåclips- eller 
klickpedaler: Du måste snabbt kunna 
lossa dina fötter från pedalerna. Öva upp 
den färdigheten innan du börjar cykla. 

TIPS! Placera cykeln på en trainer eller 
i en dörröppning där du kan ta stöd mot 
dörramen för att hålla balansen. 

Kontrollera att mekanismen för att lossa 
fötterna fungerar korrekt och justera 
eventuellt innan du ger dig ut på nästa 
cykeltur. 

 VARNING! Dålig teknik, inkompatibla 
skor eller ett pedalsystem som inte 
fungerar korrekt kan oväntat låsa eller 
låsa upp skorna på pedalerna och du kan 
förlora kontrollen över cykeln.

Cykla med barn 
Beakta följande försiktighetsåtgärder för att de unga cyklisterna ska få den 
säkraste och bästa upplevelse som går att få. 

Dra en påhängscykel 
eller skjutsa ett barn i 
cykelsits 
• Om du skjutsar ett barn i en cykelsits 
eller drar en påhängscykel efter din 
cykel måste du vara extra uppmärksam 
på barnets säkerhet. Kontrollera att din 
cykel är lämplig för cykelsits respektive 
påhängscykel. Påhängscykeln ska förses 
med medföljande flagga.

• Normalt sett ska du inte montera en 
cykelsits på en ram eller sadelstolpe i 
kolfiber om cykeln inte är avsedd för det. 
Fråga i cykelbutiken om du känner dig 
osäker.

• Kontrollera monteringen eller 
kopplingen till din cykel inför varje 
cykeltur. 

• Beakta cykelns maxlast när du 
monterar en cykelsits på pakethållaren. 
Elcyklar med batteriet i pakethållaren har 
lägre maxlast beroende på  

batteriets vikt. Maxlasten står angiven 
på pakethållaren eller pakethållarens 
stödkonsol. I många fall rekommenderas 
att en cykelsits monteras på sadelröret 
för att minska belastningen på 
pakethållaren.

• Tänk på att oskyddade sadelfjädrar 
utgör en skaderisk för ett barn som sitter 
i en cykelsits. Täck över fjädrarna eller 
använd en sadel utan fjädrar. 

• Lämna aldrig barnet utan uppsikt i 
cykelsits eller påhängscykel. Cykeln kan 
välta och barnet skadas.

• Barnet måste bära personskydd, i 
synnerhet en godkänd, rätt justerad 
hjälm. 

• Kontrollera ofta att barnet på 
påhängscykeln (med pedaler) är pigg och 
vaken. 

• Cykla långsammare. Läs och iaktta alla 
anvisningar som medföljer cykelsitsen 
eller påhängscykeln.
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Gör barnet sällskap när 
han/hon cyklar på sin 
egen cykel 
• Kontrollera att barnet är lämpligt klädd 
för cykling, i starka färger som syns bra. 

• Kontrollera att barnet har rätt storlek 
på sin cykel och att sadel och styre 
är inställda för maximal komfort och 
kontroll. 

• Barn har sämre möjligheter än vuxna 
att värdera risker och beter sig inte alltid 
logiskt i nödsituationer. Du måste alltid 
ha ett vakande öga och hjälpa till att 
förutse risker. 

• Barn ska inte cykla nära sluttningar, 
trottoarkanter, trappor, stup eller 
badbassänger, och inte heller i 
trafikerade områden. 

• Lär ditt barn trafikregler och betona 
vikten av att följa dem. 

• Sätt egna och tydliga gränser för ditt 
barns cykling, t.ex. var, när och hur länge 
barnet får cykla. 

 VARNING! Stödhjul gör det omöjligt 
att luta cykeln i en sväng. Om barnet 
svänger för snabbt kan cykeln välta och 
barnet skadas. Barn som cyklar med 
stödhjul ska inte cykla eller svänga snabbt.

• Kontrollera barnets cykel före varje tur 
(se Före varje cykeltur). 

• Var extra uppmärksam på handtagen 
och skydden över styret på barnets cykel. 
Vid en olycka kan ett styre utgöra en 
skaderisk. 

 VARNING! En styrände utan plugg 
eller skydd utgör en skaderisk för cyklisten 
i händelse av en olycka. Föräldrar ska 
regelbundet kontrollera barnets cykel och 
se till att handtagen är monterade och i 
gott skick.

Skötsel av din cykel

36 Skydda din cykel
40 Underhåll
42 Kontroller
47 Fem enkla åtgärder som alla cyklister bör kunna
53 Skötsel av kolfiber

KAPITEL 2
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Skydda din cykel
Vi bygger cyklar som håller länge, med bara lite hjälp från dig. Följ följande 
anvisningar för att hålla din cykel i gott skick och öka livslängden. 

Håll den ren 
Rengör cykeln med vatten eller en mild 
tvättmedelslösning och en mjuk svamp 
om cykeln är mycket smutsig. Spruta 
aldrig direkt på lager eller elektriska 
komponenter på elcyklar. Använd aldrig 
högtryckstvätt. Använd aldrig starka 
kemikalier eller torkdukar med alkohol 
för att torka ren cykeln. Se Fem enkla 
åtgärder för mer information om hur du 
ska tvätta din cykel.

Byta komponenter 
Om du behöver byta någon del på  
cykeln (t.ex. slitna bromsklossar 
eller någon trasig del efter en olycka) 
konsulterar du din butik eller Tillbehör  
på trekbikes.com/se.

Använd endast originaldelar vid 
byten. Om du använder något annat 
än originalreservdelar kan du riskera 
säkerheten, prestanda eller cykelns 
garanti. 

En varning om service

Specialverktyg och specialutbildning 
krävs för service av cykeln. Om 
en reparation eller inställning inte 
uttryckligen beskrivs i den här 
bruksanvisningen ska du för din egen 
säkerhets skull låta cykelbutiken göra 
jobbet.

Verktygsförslag 

Alla verktyg i följande lista behövs inte till 
alla cyklar. 

• Insexnycklar 2, 4, 5, 6, 8 mm 

• Fasta nycklar 9, 10, 15 mm 

• Ringnyckel 15 mm 

• Hylsnyckel, 14, 15, 19 mm 

• Torx-skruvmejsel T25 

• Stjärnskruvmejsel nr 1 

• Reparationssats för innerslang, pump 
med mätare och däckjärn 

• Momentnyckel

 VARNING! Många serviceåtgärder 
och reparationer kräver specialkunskap 
och specialverktyg. Påbörja inte justeringar 
eller service innan du har fått information 
från din cykelbutik om hur åtgärden ska 
utföras. Det är lämpligt att lämna viktiga 
mekanikreparationer till kvalificerade 
cykelmekaniker. Fel inställningar eller 
service kan resultera i skador på cykeln 
eller leda till olyckor med risk för svåra 
personskador eller livsfara.

Ett korrekt underhåll av din cykel är en 
förutsättning för din säkerhet. Om en 
reparation, inställning eller uppdatering 
av programvara inte uttryckligen beskrivs 
i den här bruksanvisningen ska du låta 
cykelbutiken göra jobbet. 

Efter en reparation eller montering av 
tillbehör ska du kontrollera cykeln på det 
sätt som beskrivs i Före varje cykeltur. 

Parkera, förvara och 
transportera din cykel 
Förhindra stöld 

När du parkerar cykeln ska du låsa fast 
den vid ett orubbligt objekt med ett 
cykellås som klarar klippverktyg och såg. 
Lås fast batteriet på elcykeln och ta bort 
controllern, om det är möjligt.

Registrera din cykel online (se Registrera 
din cykel). Notera serienumret i den 
här bruksanvisningen och spara 
bruksanvisningen på en säker plats.
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Parkera eller förvara din cykel 
på en säker plats 

Parkera cykeln så att den inte kan välta 
eller rulla iväg. Om den välter kan såväl 
cykeln som dess omgivning skadas. 

Cykelställ kan om de används felaktigt 
medföra att hjulen blir skeva, vajrar 
skadas eller elcyklar får skador på 
elsystemet.

Lägg inte ned cykeln med 
växelmekanismerna mot marken. De 
bakre klingorna kan böjas eller drivlinan 
bli smutsig. 

Skydda cykeln från vädrets påverkan när 
så är möjligt. Regn, snö, hagel och även 
direkt solljus kan skada cykelns ram, 
lack och komponenter. 

Om du tänker ställa undan cykeln en 
längre tid ska du rengöra och serva 
den samt skydda den med rampolish. 
Häng upp cykeln med ungefär halva det 
rekommenderade däcktrycket i däcken. 

Mer information om förvaring av batteriet 
finns i tillägget Bruksanvisning för 
elcykel.

Skydda cykelns lack 

Lacken eller färgen på cykeln kan 
skadas av kemikalier (inklusive vissa 
sportdrycker) eller skavning. Smuts kan 
repa eller skava av lacken (och till och 
med rammaterial) i synnerhet om någon 
vajer skaver eller ett buntbant har fästs 
runt ett rör. Använd självhäftande kuddar 
som skydd mot nötning vid kritiska 
punkter. 

Undvik hög värme 

Hög värme kan skada limmet i 
kolfibermaterialet eller fogarna i ramen. 
Utsätt inte cykeln för högre temperaturer 
än 65 °C. Kupén i en bil som är parkerad 
i direkt solsken kan nå upp till dessa 
höga temperaturer.

Hantera cykelhållare, 
reparationsställ, påhängscyklar 
och trainers försiktigt 

Klämmor som sitter på reparationsställ, 
cykelhållare, trainers eller påhängscyklar 
kan skada cykelramen. Följ anvisningarna 
för det aktuella tillbehöret för att undvika 
att cykeln skadas. Kläm inte fast något 
tillbehör på ett kolfiberrör om ramen inte 
är speciellt konstruerad för att klara 
det. Alla cyklar är inte kompatibla med 
pakethållare, påhängscykel osv. Din 
cykelbutik kan lämna information om du 
känner dig osäker.

Förpacka cykeln noggrant om 
den ska transporteras 

En felaktigt förpackad cykeln kan lätt 
skadas under transport. Förpacka 
alltid cykeln i en hård ytterförpackning 
eller kartong inför transport. Använd 
stoppning i t.ex. skumgummi runt ram 
och gaffelrör samt gaffelblock för att 
skydda gaffelspetsarna och undvika att 
gaffelbenen böjs. 

Det finns även särskilda regler att beakta 
inför en transport av elcykel. Om du inte 
känner dig säker på hanteringen finns 
mer information i tillägget Bruksanvisning 
för elcykel på trekbikes.com/se. Din 
cykelbutik kan också vara behjälplig inför 
transport.
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Underhåll
Tekniska framsteg har ökat komplexiteten hos cyklar och cykelkomponenter, 
och innovationshastigheten ökar. Det är omöjligt att i den här 
bruksanvisningen lämna all information som behövs för att kunna reparera 
och/eller underhålla alla cykelmodeller.

För att minimera risken för en olycka som 
eventuellt kan medföra personskador 
är det viktigt att du låter cykelbutiken 
utföra reparationer eller underhåll som 
inte är uttryckligen beskrivet i den här 
bruksanvisningen.

Många faktorer påverkar 
underhållsbehovet, allt ifrån din åkstil 
till geografiska förhållanden. Eftersatt 
underhåll kan vara kritiskt. Din cykelbutik 
kan hjälpa dig att bedöma aktuellt 
underhållsbehov.

En ny cykel ska kontrolleras efter en 
inkörningsperiod. Till exempel sträcks 
vajrar ut efter en tids användning 
och det kan påverka växlingen och 
bromsförmågan. När du har använt din 
nya cykel i ungefär två månader är det 
lämpligt att låta din cykelbutik göra en 
fullständig översyn. Fullservice hos din 
cykelbutik är lämpligt årligen även vid 
måttlig användning av cykeln. 

Före varje tur ska du göra de kontroller 
som anges i Före varje cykeltur.

Du hittar ett omfattande 
underhållsschema med 
rekommendationer för kontroller 
och service efter cykelsträcka och 
cykeltimmar under Kundtjänst på 
trekbikes.com/se.

Underhållsschemat förutsätter normal 
användning. En intensivare användning 
än vad som indikeras av sträckor och 
timmar kräver ett mer frekvent underhåll 
än rekommenderat. Kontrollera och 
åtgärda genast komponenter som 
uppvisar felfunktion eller kontakta 
cykelbutiken. Om en del är utsliten eller 
skadad ska du byta ut den innan du 
använder cykeln igen.

Om en kontroll visar att cykeln behöver 
underhåll finns anvisningar och 
instruktionsvideor under Kundtjänst på 
trekbikes.com/se till din hjälp. Du kan 
också kontakta närmaste cykelbutik för 
service. Om du behöver smörja din cykel 
kan din cykelbutik ge information om 
det mest lämpliga smörjmedlet för din 
cykelmiljö (med hänsyn till klimat osv. 
kan olika smörjmedel rekommenderas).
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Kontroller
Utför följande kontroller och underhåll i enlighet med underhållsschemat. 

Kontrollera 
åtdragningsmoment 
När du hämtade din nya cykel i 
cykelbutiken var alla skruvar och 
anslutningar korrekt åtdragna, men med 
tiden kan de behöva efterdras. Det är 
normalt. Det är viktigt att kontrollera 
och dra åt dem till rätt moment enligt 
specifikationerna. 

Kontrollera 
momentspecifikationerna 

Åtdragningsmomentet är ett mått på hur 
hårt en skruv eller bult är åtdragen. 

För högt moment kan sträcka, deformera 
eller dra sönder bulten (eller detaljen den 
fäster). Med ett för lågt moment sitter 
inte detaljen fast, utan kan röra sig. Det 
kan leda till materialutmattning och att 
bulten går sönder (eller detaljen den 
fäster). 

En momentnyckel är det enda 
tillförlitliga verktyget för att åstadkomma 
rätt åtdragning. Om du saknar en 
momentnyckel och därmed inte kan 
kontrollera att åtdragningsmomentet är 
rätt kontaktar du din cykelbutik. 

Åtdragningsmomentet är ofta angivet på 
eller nära bulten eller detaljen. Om det 
inte finns någon specifikation angiven på 
en detalj kan du söka under Kundtjänst 
på trekbikes.com/se eller fråga i 
cykelbutiken. Det tar inte lång stund att 
kontrollera följande infästningar och om 
det behövs justerar du till rätt moment:

• Bultar till sadelklämman 

• Bultar till sadelstolpklämman 

• Styrstamsbultar 

• Bultar till växelhandtaget 

• Bultar till bromshandtaget 

• Bromsbultar, fram och bak, inklusive 
eventuella bultar som fäster höljstopp 

• Fäst- och pivotbultar till dämpningen

Styre 

Kontrollera:

• Att handtagen sitter ordentligt fast på 
styret (de ska inte kunna röra sig eller 
rotera). 

• Styrlindan (i förekommande fall) och 
byt om den sitter löst eller är sliten. 

• Att eventuella styrförlängningar, 
styrändar och styrändspluggar sitter 
ordentligt. 

 VARNING! En styrände utan plugg 
eller skydd utgör en skaderisk för cyklisten 
i händelse av en olycka. Föräldrar ska 
regelbundet kontrollera barnets cykel och 
se till att handtagen är monterade och i 
gott skick.

Ram och gaffel 

Undersök ramen och gaffeln, i synnerhet 
nära anslutningar och platser för 
klämmor och tillbehör. 

Titta och känn efter om det finns tecken 
på utmattning: intryckningar, sprickor, 
repor, deformationer, missfärgningar, 
ovanliga ljud (t.ex. om kedjan skrapar 
eller bromsen gnisslar vid acceleration). 
Om du upptäcker något fel ska du 
kontakta cykelbutiken innan du använder 
cykeln nästa gång.

Bromsar 

Kontrollera förslitningen av 
bromsklossarna. 

• Fälgbromsar: Byt ut bromsklossarna 
om spårdjupet är mindre än 2 mm (eller 
1 mm för V-bromsar). 

• Skivbromsar: Byt ut bromsklossarna 
om de är tunnare än 1 mm.

• Bromsskivor: Kontrollera tjockleken/
förslitningen på bromsskivan. 
Minimitjockleken finns ofta angiven på 
bromsskivan.
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Hjul och däck 

Kontrollera om däcken har skador eller 
områden med slitage. När däcken slits 
blir de tunnare och mer utsatta för 
punktering. Om en skärskada har skurit 
igenom korden eller om kordtrådar är 
synliga ska du byta däck. 

Cykelbutiken kan reparera eller byta ut 
lösa eller skadade ekrar.

Lite info om fälgförslitning. När du 
bromsar ger bromsklossarna ett visst 
slitage på fälgen. När bromsarna har slitit 
bort så mycket material att fälgen har 
blivit försvagad uppstår risk för fälgbrott. 
Slitageindikatorer på aluminiumfälgar: 

• Ett grunt spår runt fälgens omkrets (fig. 
2.1). Byt fälg om det finns områden där 
spåret inte längre går att skönja. 

• En punkt på fälgen – vanligtvis nära 
ventilen. Byt fälg om den här indikatorn 
är så nedsliten att punkten inte längre 
syns 

Kolfiberfälgar: Ett vävt material täcker 
de enkelriktade fibrerna på insidan. Byt 
fälg om dessa fibrer är exponerade. Din 
cykelbutik kan lämna information om du 
känner dig osäker.

Om navet känns glappt eller gnisslar 
kan lagren behöva service. Endast en 
cykelbutik får justera lager. 

Växlar 

Växla igenom alla 
kugghjulskombinationer för att vara 
säker på att växelmekanismerna fungerar 
smidigt och korrekt utan risk för att 
kedjan kan hoppa av. 

Fig. 2.1 Slitageindikator på aluminiumfälg.

Pedaler 

Rucka på pedalerna för att försäkra dig 
om att de sitter fast på vevarmarna. 
Snurra pedalerna på vevarmen. Om 
pedalerna inte snurrar smidigt ska du 
kontakta cykelbutiken och beställa 
service av pedallagren.

Dra fast pedalerna om det behövs. 
Höger pedal är gängad i normal riktning. 
Vänster pedal är vänstergängad. Låt 
cykelbutiken dra fast pedalerna till rätt 
åtdragningsmoment. 

Vevparti 

Rucka försiktigt på vevarmarna och vrid 
vevarmen (kedjekransen) när du har lyft 
bakhjulet från marken. 

Om vevarmen känns eller låter som att 
den glappar eller om det gnisslar när 
du vrider vevarmen ska du inte använda 
cykeln. Vevlagret (det lager som gör 
att vevarmarna kan rotera) kan behöva 
justeras.

Om en kontroll visar att cykeln behöver 
underhåll finns anvisningar och 
instruktionsvideor under Kundtjänst på 
vår webbplats. Du kan också kontakta 
närmaste cykelbutik för service. Endast 
en cykelbutik får justera lager. 

Kedja 

Kontrollera om det finns stela länkar eller 
slitage och smuts på kedjan. Rengör och 
smörj kedjan (se Fem enkla åtgärder).

Tillbehör 

Kontrollera alla tillbehör så att du är 
säker på att de sitter rätt och ordentligt 
fast. 

Vissa cyklar säljs utrustade med 
tillbehör som t.ex. cykelstöd, och du 
kan också ha monterat egna. Läs vidare 
under Kundtjänst på vår webbplats för 
ytterligare anvisningar om åtgärder och 
underhåll, och följ anvisningarna som 
medföljde tillbehöret.
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Vajrar 

Kontrollera om det finns problem med 
vajrarna: knäckar, rost, trådbrott, 
fransiga ändar. Vajrar ska ha ändhylsa för 
att förhindra att de fransas. Kontrollera 
även vajerhöljena så att det inte finns 
lösa trådar, böjda ändar, revor eller 
slitage. Använd inte cykeln om du 
upptäcker fel på en vajer eller dess hölje. 
Låt en cykelbutik justera vajrarna om du 
känner dig osäker på området.

Elcyklar

Kontrollera om det finns skador på 
ledningar och kontakter. Kontrollera 
systemets funktion. Kontrollera om 
det finns skador på controllerdockan. 
Kontrollera att alla lampor och 
ringklockor (i förekommande fall) 
fungerar.

Fem enkla åtgärder som alla cyklister 
bör kunna 
Vi vet att alla inte känner sig hemma på mekanik… men  
alla cyklister bör klara av dessa fem enkla åtgärder. Vi går 
igenom det viktigaste nedan, men om du behöver lite djupare 
kunskaper finns instruktionsvideor på Trek Bikes YouTube-
kanal: youtube.com/user/trekbikesusa.

1. Kontrollera däcken 
Rätt däcktryck gör cykelturen bättre. 
Kontrollera däcktryck och slitage som ett 
första steg.

Kontrollera däcktrycket 

Använd en däcktrycksmätare, eller en 
pump som är försedd med mätare, för att 
kontrollera däcktrycket. 

Pumpa (eller släpp ut luft ur) 
däcken 

Använd en handpump för att pumpa 
däcken till det rekommenderade lufttryck 
som står angivet på däcksidan eller  

fälgen. Använd det däcktryck som är 
lägst. Kontrollera att pumpen passar 
ventilen: Presta, Schrader eller Dunlop/
Woods (se fig. 2.2).

På en Presta-ventil måste du lossa 
ventiltoppen två varv innan du kan 
pumpa däcket.

Fig. 2.2.

Dunlop Presta Schrader
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Pumpa inte för hårt. Släpp ut luft och 
kontrollera trycket på nytt om däcktrycket 
överstiger det rekommenderade. 

OBS! Det är bättre att använda en 
hand- eller fotpump än en pump på 
en bensinstation eller en elektrisk 
kompressor. Med de senare riskerar du att 
trycket blir för högt, vilket kan orsaka att 
däcket sprängs. 

PSI BAR kPA PSI BAR kPA

35 2,41 241 80 5,52 552

40 2,76 276 85 5,86 586

45 3,10 310 90 6,21 621

50 3,45 345 95 6,55 655

55 3,79 379 100 6,89 689

60 4,14 414 105 7,24 724

65 4,48 448 110 7,58 758

70 4,83 483 115 7,93 793

75 5,17 517 120 8,27 827

2. Tvätta cykeln 
Det känna helt enkelt bättre att cykla 
på en ren cykel. Inte bara för att den ser 
snyggare ut, utan också för att du ökar 
livslängden på cykeln. Med konstant 
uppmärksamhet på cykelns detaljer 
håller du dig också uppdaterad om 
underhållsbehovet.

Allt som behövs är en vattenslang, en 
hink, milt rengöringsmedel, en mjuk 
borste och en torktrasa. 

Blöt cykeln med vatten från 
vattenslangen och arbeta sedan med 
borsten uppifrån och ned. Använd 
rikligt med tvättvatten (vatten med lite 
rengöringsmedel i). Skölj av tvättvattnet 
och torka uppifrån och ned.

OBS! Högt vattentryck kan skada 
cykelkomponenterna. Använd inte 
högtryckstvätt när du tvättar cykeln. Med 
en högtryckstvätt kan vatten tränga in i 
kontakter, motorn, controllern och andra 
delar i elsystemet.

3. Avfetta och smörj 
kedjan 
Rätt smörjning gör att kedjan löper 
smidigt och tyst och förlänger kedjans 
livslängd. Det är lämpligt att rengöra 
(avfetta) kedjan innan du smörjer den. 

Avfetta

Det är ett smutsigt jobb så lämna dina 
bästa kläder i garderoben. Du behöver 
ett cykelanpassat avfettningsmedel (ett 
biologiskt nedbrytbart alternativ är att 
föredra). Det finns särskilda verktyg för 
att rengöra kedjan, men det går också 
bra med en tandborste. 

Applicera avfettningsmedlet med 
specialverktyget eller tandborsten 
längs nedre delen av kedjan och rotera 
pedalerna bakåt. Tvätta kedjan med en 
mild tvättmedelslösning och en borste 
efter avfettningen. Skölj rent och låt den 
sedan torka. 

 VARNING! Var noga med att inte få 
smörjmedel på fälgsidor eller bromsskiva. 
Smörjmedel på bromsytorna ger sämre 
bromsfunktion, vilket ökar risken för 
olyckor och skador. Torka av eventuellt 
smörjmedel på bromsytorna.

Smörj

Använd ett särskild smörjmedel avsett för 
cykelkedjor. Smörj varje länk samtidigt 
som du roterar pedalen långsamt bakåt. 
Torka av eventuellt överskott.

Fig. 2.3. Smörj nedre delen av kedjan.
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TIPS! Smörj nedre delen av kedjan medan 
du håller en trasa under kedjan. Det 
förhindrar att smörjmedel droppar på 
kedjestagen (ramen) eller hjulet och du 
håller även omgivningen ren (fig. 2.3). 

4. Ta bort och montera 
hjulen

 VARNING! Om du har en elcykel eller 
om din cykel har navbroms, eller inbyggd 
navväxel, ska du inte försöka ta bort hjulet. 
Borttagning och montering av de flesta 
navbromsar och inbyggda navväxlar kräver 
specialkunskap. Felaktig borttagning eller 
montering kan resultera i att bromsen eller 
växeln inte fungerar, vilket är en olycksrisk.

OBS! Om cykeln har skivbroms ska du 
tänka på att inte trycka in bromshandtaget 
efter att du har tagit bort hjulet. Det kan 
sluta bromsklossarna så mycket att det 
blir svårt att få in bromsskivan mellan 
bromsklossarna igen.

Ta bort bakhjulet

1. Växla ned till det minsta 
kassettdrevet. Om cykeln har fälgbroms 
ska du öppna bakbromsvajerns 
snabbkoppling och sedan öppna 
bromsarmarna. 

2. Lossa hjulets snabbkoppling, muttrar 
eller genomgående axel. 

3. Ta tag om växelmekanismen och tryck 
nedåt, sedan bakåt och lossa hjulet från 
hjulfästena. 

4. Luta hjulet och ta bort kedjan från 
kassetten. Lägg ned hjulet och cykeln 
med växlarna uppåt.

Montera det nya bakhjulet

1. Ställ dig bakom cykeln med 
hjulet mellan knäna. Ta tag i 
bakväxelmekanismen med höger hand, 
dra bakåt och skjut ned så att övre 
delen av kedjan placeras över det första 
(eller minsta) kedjedrevet i kassetten. 
Kontrollera att hjulaxeln passas in hela 
vägen in i cykelramen. 

2. Spänn snabbkopplingen och se till att 
den sitter på rätt sätt i hjulfästena och är 
stängd. Om snabbkopplingens spak inte 
är rätt riktad (i linje med kedjestaget) kan 
den fastna i bromsskivan (fig. 2.4).

3. Montera bakbromsvajerns 
snabbkoppling (fälgbroms) och allt är 
klart. 

 VARNING! En snabbkopplingsspak 
som inte är rätt riktad och stängd kan glida 
och fastna i ekrar eller bromsskiva. Det 
finns också risk för att hjulet lossnar eller 
tvärbromsas och att du förlorar kontrollen 
över cykeln och kör omkull. Kontrollera 
att snabbkopplingsspaken sitter på rätt 
sätt i hjulfästena och är stängd innan du 
använder cykeln.

Fig. 2.4.
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5. Ta bort och montera 
däcken
Följande anvisningar avser standarddäck 
med slang. För andra typer av däck kan 
du rådfråga din cykelbutik läsa vidare 
under Kundtjänst på vår webbplats.

Ta bort däcket från hjulet 

1. Släpp ut lufttrycket ur innerslangen 
och lossa ventilmuttern (Presta- eller 
Dunlop-ventiler).

2. Lossa däcket från fälgen. 

3. Använd händerna eller däckjärn och 
ta bort däcket från ena sidan av fälgen. 
Använd inte något vasst föremål som 
t.ex. en skruvmejsel för att ta bort 
däcket. 

4. När du har lossat ena sida av däcket 
kan du lirka ut och ta bort innerslangen. 

5. Ta bort även däckets andra sida från 
fälgen. Använd händerna eller däckjärn.

Montera däcket på hjulet 

1. Passa på att kontrollera om det finns 
skador på däck, fälgband eller fälg. 

2. Pumpa upp innerslangen bara så 
mycket att den formar sig. 

3. Placera innerslangen i däcket så att 
den omsluts helt av däcket. Stick in 
ventilstammen i hålet på fälgen. 

4. Använd händerna och tryck fast 
den ena sidan av däcket på fälgen. 
Kontrollera att slangen sitter inuti fälgen. 

5. Tryck fast även den andra sidan av 
däcket på fälgen. 

6. Dra upp ventilstammen genom fälgen 
från utsidan av däcket. 

7. Fyll på luft till det tryck som finns 
angivet på däcksidan. Pumpa inte däcket 
för hårt. 

8. Se till att däckkanten sitter på plats 
runt hela fälgen.

Skötsel av kolfiber
Säkerhet på cykel är av högsta prioritet för oss och vi vill underlätta för 
cyklister att byta ut en skadad ram eller komponent i kolfiber. Det gör vi 
genom Carbon Care, ett program enbart för ägare av Trek-cyklar. Genom 
Carbon Care kan ägare av Trek-cyklar få bra rabatt när de byter ut en 
skadad kolfiberram, kolfibergaffel eller andra kolfiberkomponenter.

Vad är kolfiber?

Kolfiber är ett lätt och starkt material 
som lämpar sig enastående väl 
för tillverkning av högpresterande 
cykelramar, gafflar och andra 
komponenter. Kolfiber används också av 
flera andra industrier, bland annat bil- 
och rymdindustrin.

Kolfiber är inte oförstörbart

Precis som alla andra material kan 
kolfiber få skador. Och det är inte alltid 
som en kolfiberskada är helt uppenbar. 
(Fig. 2.5.) Jämför en kolfiberkomponent med en 

metallkomponent. En metallkomponent 
som skadas blir böjd eller deformerad. 
På en kolfiberkomponent kanske skadan 
inte syns för blotta ögat, men det är ändå 
inte säkert att använda den.

Fig. 2.5. Vänster: En metallgaffel böjs när den 
överbelastas. Höger: En kolfibergaffel klarar 
större belastning, men bryts av helt när den 
överbelastas.
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Hur kan kolfiberkomponenter 
skadas?

Det är omöjligt att räkna upp alla 
tänkbara scenarier där skador på 
kolfiberkomponenter kan förekomma, 
men vi har samlat några exempel 
nedan. Om du har varit med om något 
av följande ska du inte använda cykeln, 
utan ta med den till en auktoriserad Trek-
återförsäljare för att byta ut den skadade 
komponenten.

• Du kör in i en trottoarkant, ett 
skyddsräcke, en grop, en parkerad bil 
eller något annat som gör att cykeln 
tvärstannar.

• Ett föremål fastnar i framhjulet så att 
cykeln tvärstannar.

• Du blir påkörd av ett motorfordon.

• Du har råkat ut för en olycka med 
cykeln och den känns onormal eller låter 
konstigt.

• Du glömmer kvar cykeln på bilens 
takräcke och kör in i ett garage. 

Om ramen, gaffeln eller någon annan 
komponent i kolfiber kan ha blivit skadad 
och du känner dig tveksam till att den är 
helt intakt ska du byta ut den.

Om du misstänker att din cykel är 
skadad

1. Sluta att använda cykeln.

2. Ta med cykeln till en auktoriserad 
Trek-återförsäljare. 

3. Byt ut den skadade ramen eller 
komponenten genom Trek Carbon Care.

 VARNING! En detalj i kolfiber som har 
råkat ut för en skada kan oväntat brytas 
av och utsätta dig för livsfara eller risk 
för allvarliga personskador. Kolfiber kan 
dölja skador på cykelkomponenter. Om du 
misstänker att cykeln har råkat ut för hård 
belastning eller varit med om en kollision 
ska du genast sluta att använda cykeln. 
Byt ut komponenten innan du börjar cykla 
eller lämna in cykeln till cykelbutiken för 
service.

Referenser

56 Fler resurser
58 Ordlista med cykeltermer
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Fler resurser 
Den här bruksanvisningen innehåller det mest grundläggande. Här nedan 
finns mer information som kan förgylla ditt liv på cykel. 

Instruktionsvideor 
Trek Bikes har en egen  
YouTube-kanal: youtube.
com/user/trekbikesusa 
som gäller för alla cyklar 
och alla modeller.

Socialt engagemang
PeopleForBikes

https://peopleforbikes.org/

PeopleForBikes har som målsättning 
att skapa bättre cykling för alla. Genom 
sitt samarbete med miljontals enskilda 
cyklister, samhällsföreträdare och valda 
representanter förenar de människor 
och skapar en kraftfull, enhetlig röst för 
cyklingen och dess fördelar.

World Bicycle Relief

https://worldbicyclerelief.org

Den här organisationen tillhandahåller 
specialanpassade, lokalt monterade 
cyklar på den afrikanska landsbygden 
genom hållbara bidragsprojekt med 
motprestation.

DreamBikes

https://dream-bikes.org/

DreamBikes är en 
välgörenhetsorganisation som anställer 
och utbildar ungdomar i utsatta 
områden för att iordningsställa och sälja 
begagnade cyklar.

Trek 100

https://www.trek100.org

Trek 100 är en årlig välgörenhetscykling 
vid Trek Bicycles globala huvudkontor i 
Waterloo, Wisconsin, USA. Insamlade 
medel går till Midwest Athletes Against 
Childhood Cancer (MACC-fonden).

NICA

https://www.nationalmtb.org

National Interscholastic Cycling 
Association (NICA) utvecklar 
mountainbike-program för idrottande 
skolelever och ger råd och vägledning till 
kommuner och tränare. 

Garanti
Trek Care begränsad garanti

Vårt ansvar 

Varje ny Trek-cykel omfattas av 
branschens bästa garanti- och 
lojalitetsprogram - Trek Care. När en 
Trek-cykel registreras utfärdar Trek 
Bicycle Corporation en garanti som gäller 
cykelns första ägare. Garantin omfattar 
material- och tillverkningsfel. Kompletta 
garantivillkor finns på https://www.
trekbikes.com/us/en_US/trek_bikes_
warranty.

Men först! 

Kontakta en auktoriserad Trek-
återförsäljare eller distributör för 
att inleda ett reklamationsärende. 
Inköpskvitto måste uppvisas. 
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Ordlista med cykeltermer
Aerobar
Framåtriktad förlängningar av styret som 
cyklisten kan vila armbågarna på för att 
förbättra aerodynamiken. 

Däckkant
Den del av däcket som kläms mot 
hjulfälgen.

Styrändar
Vinkelräta förlängningar i ytterkanterna 
på raka styren som ger fler möjliga 
handpositioner.

Lånecykelsystem
Ett roligt, enkelt och billigt system för att 
ta sig fram i städer. Användarna hyr cyklar 
för korta turer och hämtar och lämnar vid 
dockningsstationer.

Biomotion eller biologiska rörelser
Cyklistens rörliga kroppsdelar, dvs. fötterna 
och benen, markeras med kontrastfärger 
för att öka cyklistens synlighet. Använd 
fluorescerande färger på dagen och reflexer 
i mörker.

Kadens
En cyklists trampfrekvens (varv per minut).

Pilot
Den cyklist på en tandemcykel som styr 
(växlar, bromsar) cykeln. Även Captain.

Kolfiber
Starkt, lätt och vävt material som 
används vid tillverkning av cykelramar och 
komponenter som är mycket lätta, styva 
och tåliga.

Kedjeskydd
Ett skydd runt kedjan.

Drivsidan
Hänvisar till den sida av cykeln där kedjan 
och komponenter som hör till drivlinan 
sitter. 

Drivlina
Systemet som överför kraften från 
pedalerna till hjulen. De ingående 
komponenterna är vevarmar, kedjekrans 
och kedja (eller drivrem) samt framväxel och 
kassett på växlade cyklar. 

Hjulfäste
Ett litet urtag i cykelramen där 
bakstaget möter kedjestaget. Bakhjulets 
snabbkoppling eller axel vilar i hjulfästena.

Navdynamo
En liten elgenerator som är inbyggd i 
hjulnavet och som vanligtvis används för 
ström till lamporna.

Elassistans
På en elcykel förstärks din trampkraft med 
hjälp av en elmotor och ett batteri. När du 
cyklar hjälper elmotorn till enbart medan du 
trampar. 

Fatbike
En robust och kompetent mountainbikecykel 
med plats för extrabreda däck. Den är 
avsedd för cykling på alla typer av underlag, 
t.ex. snö, sand, stenar och i stort sett 
överallt där du vill cykla.

Ramset 
Cykelram plus framgaffel.

Hardtail 
En mountainbikecykel utan bakdämpning.

High Vis
Förkortning av High Visibility, dvs. 
fluorescerande färger. Med High Vis-kläder 
och utrustning ökar cyklisten sin synlighet. 

Hybrid 
En mångsidig typ av cykel som 
kombinerar fördelarna med racer- och 
mountainbikecyklar. Lika lämplig för 
stadsgator som grusvägar, men inte avsedd 
för krävande terrängcykling.

Lockout 
Möjligheten att låsa funktionen i en dämpad 
gaffel så att gaffeln blir stel, vilket ökar 
pedaleffektiviteten på slät mark.

Cykelväska 
En väska eller liknande som fästs på ramen, 
styret eller pakethållaren.

Snabbkoppling (QR)
En mekanism för att fästa hjulen på en 
cykel. Den består av en stång som är 
gängad i ena änden och har en spakförsedd 
expander i den andra.

Ride Tuned
Inställning för optimal åkkänsla.

Asfaltsvurpa
På asfalt kan det bli ordentliga skrapsår vid 
en omkullkörning.

Sadelmast
En sadelstolpe integrerad i ramen som en 
förlängning av sadelröret.

Singlespeed 
En underbart enkel cykel utan växlar.

Singletrack
En stig som är tillräckligt bred för en cykel 
men inte mer. 

Styrrör
Den del av gaffeln som sitter i styrhuvudet 
på ramen. Används för att koppla gaffeln till 
ramen via ett styrlager.

Damcykelgeometri
En typ av ram i klassisk damcykelmodell 
med ett lägre överrör (kan även kallas öppen 
ram eller Lowstep).

Stoker
Den cyklist på en tandemcykel som inte styr.

Tandem
En cykel som är byggd för två personer.

Genomgående axel
Ett alternativ till snabbkoppling. En 
genomgående axel löper genom hål i 
hjulfästen med stängt utförande. Det ger en 
starkare och styvare axel och har länge varit 
standard på montainbikehjul.

Wheelie
När man lyfter upp cykelns framhjul i luften 
och cyklar endast på bakhjulet.
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Unik livstidsgaranti
Cykeln omfattas av en begränsad livstidsgaranti. Mer information finns på 
webbplatsen www.trekbikes.com/se.

ZH  有限终生保修
	 您的自行车受有限终生保修政策保护。如需详细信息，	
	 请访问我们的网站：trekbikes.com。

CS CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA S OMEZENÍM

  Na vaše kolo se vztahuje celoživotní záruka s určitými 
omezeními. Podrobnosti najdete na webových stránkách 
trekbikes.com.

DE   EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE

  Ihr Fahrrad ist durch eine eingeschränkte lebenslange 
Garantie abgedeckt. Einzelheiten finden Sie auf unserer 
Website unter trekbikes.com.

ES  GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

  Su bicicleta esta cubierta por una garantía limitada de 
por vida. Visite nuestro sitio web en trekbikes.com para 
obtener información detallada.

FR GARANTIE A VIE LIMITEE

  Votre vélo est couvert par une garantie à vie limitée. Pour 
en connaître les détails, rendez-vous sur trekbikes.com.

IT GARANZIA A VITA LIMITATA

  La bicicletta è coperta da garanzia a vita limitata.  
Per maggiori dettagli, visitare il sito internet ufficiale 
trekbikes.com.

JA 限定付生涯保証
	 	お使いの自転車には限定付生涯保証が付いています。	詳	

しくは、弊社Webサイト	trekbikes.com	をご覧ください。

KO 제한 수명 보증
	 	구매한 자전거는 제한 수명 보증의 적용을 받습니다.	자세한	

내용은 당사 웹사이트	(trekbikes.com)를 참조하십시오.

NL  BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE

  Op je fiets zit een LEVENSLANGE beperkte levenslange 
garantie. Bezoek onze website trekbikes.com voor de 
details.

PL  DOŻYWOTNIA OGRANICZONA GWARANCJA

  Rower jest objęty dożywotnią ograniczoną gwarancją. 
Odwiedź naszą stronę pod adresem trekbikes.com, aby 
uzyskać szczegółowe informacje.

PT  GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

  Sua bicicleta é coberta por uma garantia vitalícia limitada. 
Para detalhes, acesse nosso site na web, trekbikes.com.

RU  ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ СРОК 
СЛУЖБЫ

  На ваш велосипед распространяется гарантия, 
предоставляемая на весь срок службы. Подробности  
смотрите на нашем сайте на trekbikes.com.

SV  BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

  Din cykel omfattas av en begränsad livstidsgaranti. Mer 
information finns på vår webbplats trekbikes.com.

FI  RAJOITETTU KÄYTTÖAJAN PITUINEN TAKUU

  Pyörälläsi on rajoitettu takuu koko käyttöiän ajan. Käy 
katsomassa takuutietoja kotisivuillamme trekbikes.com.

DA  BEGRÆNSET LIVSTIDSGARANTI

  Din cykel er dækket af en begrænset livstidsgaranti. Besøg 
vores hjemmeside på trekbikes.com, hvis du vil vide mere.

NO  LIVSTIDSGARANTI

  Sykkelen din har en livstidsgaranti. Se vårt nettsted 
trekbikes.com for mer informasjon.

HE

AR

SL   Na bicykel sa vzťahuje obmedzená doživotná záruka. Pre 
viac detailov, navštívte oficiálnu webovú stránku  
www.trekbikes.com.

Treks huvudkontor
USA 
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison St
Waterloo, WI 53594, USA
800-585-8735
www.trekbikes.com

Europa
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederländerna

Australien
Trek Bicycle Corporation
(Australien) Pty Ltd
PO Box 1747
Fyshwick, ACT 2609

 םייחה לכל תלבגומ תוירחא
 רקב ,םיטרפל .םייחה לכל תלבגומ תוירחא י”ע םיסוכמ ךינפוא

.trekbikes.com תבותכב ,ונלש טנרטניאה רתאב

ةايحلا ىدم دودحم نامض
 نم ديزمل .ةايحلا ىدم دودحم نامضب ةجاردلا ةيطغت متي

  يمسرلا عقوملا ةرايزب مق ، ليصافتلا
www.trekbikes.com.
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ZH  该手册的	PDF	版本载于	CD。若您无法访问计算机或希望获取该手册的
打印版本，请按本页下方所示地址发送索取请求。

CS  Elektronickou verzi této příručky najdete na CD ve formátu PDF. 
Pokud nemáte k dispozici počítač a chcete získat příručku v tištěné 
podobě, odešlete žádost na adresu uvedenou dole na této stránce.

DE  Eine Version dieses Handbuchs ist auf der CD als PDF-Datei zu 
finden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben und eine 
Druckversion des Handbuchs erhalten möchten, fordern Sie diese bitte 
unter der unten auf dieser Seite stehenden Adresse an.

ES  En el CD, encontrará una versión de este manual en formato PDF. Si no 
tiene acceso a un ordenador y desea adquirir un manual impreso, envíe 
una solicitud a la dirección que aparece en la parte inferior de esta 
página.

FR  Ce manuel est disponible en version électronique au format PDF sur 
le CD. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur et que vous souhaitez 
acquérir la version imprimée du manuel, veuillez envoyer votre demande 
à l’adresse indiquée en bas de cette page.

IT  Una versione PDF di questo manuale si trova sul CD. Se non disponete 
di un computer e desiderate acquistare un manuale stampato, inviate 
una richiesta all’indirizzo riportato in basso su questa pagina.

JA  このマニュアルのPDF版がCDの中に収められています。コンピューター
を利用できないため印刷版のマニュアルが必要な方は、このページの下
の方に記載されている住所にお申し込みください。

KO  본 버전의 매뉴얼은	CD에	PDF	포맷으로 저장되어 있습니다.	사용할 수	
있는 컴퓨터가 없거나 인쇄된 매뉴얼을 희망하시는 경우,	본 페이지 아래에	
나와 있는 주소로 요청해주시기 바랍니다.

NL  Op de CD is een PDF-versie van deze handleiding te vinden. Heb je 
geen beschikking over een computer en wil je een gedrukt exemplaar 
van de handleiding ontvangen, stuur dan een verzoek naar het adres dat 
onderaan deze pagina staat vermeld.

PL  Na płycie CD znajduje się wersja PDF tego podręcznika. Jeśli nie 
masz dostępu do komputera, a chcesz uzyskać wersję drukowaną, 
wyślij prośbę pod adres podany w dolnej części tej strony.

PT  Uma versão deste manual está disponível em CD e em PDF. Se você 
não tem acesso a computador e deseja adquirir um manual impresso, 
envie uma solicitação para o endereço exibido na parte inferior desta 
página

RU  Вариант этого руководства в формате PDF имеется на компакт-диске. 
Если вы не имеете доступа к компьютеру и хотите приобрести 
отпечатанное руководство, направьте заявку по адресу, указанному 
внизу страницы.

SV  Bruksanvisningen finns som PDF-fil på CD-skivan. Kontakta adressen 
längst ned på sidan om du inte har tillgång till en dator och vill ha 
bruksanvisningen som trycksak.

FI  Tämän oppaan versio on saatavana CD-levyllä PDF-muodossa. Jos 
sinulla ei ole käytössäsi tietokonetta tai haluat painetun oppaan, lähetä 
pyyntö osoitteeseen, jonka löydät tämän sivun alalaidassa.

DA  Denne manual findes også som en PDF-fil på cd'en. Hvis du ikke 
har adgang til en computer, men ønsker at få en trykt manual, er du 
velkommen til at bede om den på den adresse, der ses nederst på 
denne side.

NO  Det finnes en versjon av denne håndboken på CD-en i PDF-format. 
Dersom du ikke har tilgang til datamaskin og vil ha en trykket versjon, 
kan du sende en forespørsel til adressen nederst på denne siden.

HE 

AR 

SL  Na CD nájdete verziu tejto príručky vo formáte PDF. Ak nemáte prístup 
k počítaču a chcete získať vytlačenú príručku, pošlite žiadosť na adresu, 
ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky.

ًرادصإ دجتس ، طوغضملا صرقلا ىلع  مل اذإ .PDF قيسنتب ليلدلا اذه نم ا
 ، عوبطم ليلد ءارش يف بغرتو رتويبمك زاهج ىلإ لوصولا قح كيدل نكي

ًبلط لسرأف .ةحفصلا هذه لفسأ يف رهظي يذلا ناونعلا ىلإ ا

.PDF ץבוקכ רוטילקתה יבג לע הנימז הז ךירדמ לש הסרג
 לא השקב חלש אנא ,ספדומ ךירדמ לבקל ךנוצרבו בשחמל השיג ךל ןיא םא.

הז דומע תיתחתב העיפומה תבותכה

On the CD, you will find a version of this manual in PDF format. If you do not have 

access to a computer and want to purchase a printed manual, send a request to the 

address that appears at the bottom of this page.
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