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Viktigt: 
Spara som framtida referens
Den här bruksanvisningen innehåller information om säker användning av ditt nya hjulset. 
Även om du är fullständigt förtrogen med cykling är det ändå viktigt att du läser den här 
informationen innan du cyklar iväg med ditt nya hjulset! Utöver informationen i den här 
manualen, bör du även läsa cykelns bruksanvisning. Du hittar installationsanvisningar och 
ytterligare information på vår webbplats. Vissa typer av underhållsarbete bör endast utföras av 
din återförsäljare. Dessa framgår av bruksanvisningen.
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Innebörden av säkerhetssymboler och språk
I bruksanvisningen används en säkerhetssymbol, en triangel med ett utropstecken, för att 
uppmärksamma dig på risksituationer som, om de inte undviks, kan leda till personskador.

”VARNING” anger en situation med risk för lätt eller medelsvår personskada.

”FARA” anger en situation med risk för allvarlig personskada eller livsfara.

Korrekt montering och installation av komponenter, bland annat däck och övriga tillbehör, 
är avgörande för funktionen och säkerheten. Om du inte är välbekant med monterings- och 
installationsarbete, är det bäst att överlåta detta till din återförsäljare. Specialverktyg och 
specialkunskaper krävs för att montera hjulsetet och göra de första inställningarna. Det kan 
vara bäst att låta din återförsäljare sätta ihop hjulen och montera dem på cykeln. Om du 
föredrar att göra det själv, var noga med att läsa instruktionerna på vår webbplats innan du 
sätter igång.

Om du har frågor
Det finns många olika hjulmodeller med varierande utrustning. Bruksanvisningen kan därför 
innehålla anvisningar som inte är tillämpliga på ditt hjulset. Kontakta din återförsäljare om du 
har frågor som inte besvaras i bruksanvisningen. Om återförsäljaren inte kan besvara din fråga 
eller utföra en reparation kontaktar du:

Bontrager komponenter

Viktigt: Kundtjänst

801 W. Madison Street

Waterloo, Wisconsin 53594, USA

Webbplats: http://www.trekbikes.com

Telefonnummer (inom USA): 920 478 4678

Kapitel 1: 
Översikt om hjul

Cykelns hjul (fig. 1) gör att cykeln kan rulla fram på vägarna. På många cyklar använder man 
snabbkopplingen (fig. 2) för att fästa hjulen på cykeln. Många cyklar använder också hjulen 
som en del av bromssystemet. Din säkerhet hänger på att hjulen är hela och hållbara. De här 
instruktionerna går igenom hur man använder, justerar och smörjer hjulen på en cykel.

Särskilda anvisningar
Vissa modeller av Bontrager-hjul har speciella egenskaper som gör att de kräver särskilt 
underhåll. Om dina hjul har något av det nedanstående, behöver du läsa de här avsnitten 
extra noga:

• Skivbromsar

• Tubdäck

• Kolfiberfälgar

• Slanglösa däck

• Nav utan frihjul, för användning vid velodromcykling

Figur 1. Cykelhjulets komponenter:

1. Fälg

2. Nav

3. Ekrar

1

2

3

Figur 2. Nav och snabbkoppling

1. Nav

2.  Snabbkoppling  
(du hittar snabbkopplingens 
komponenter i fig. 28)

12



2 3

Hjulens livslängd
Hjul är inte oförstörbara. Precis som med allt annat mekaniskt, har varje komponent i hjulet en 
begränsad livslängd som beror på slitage, belastningar och materialutmattning. Utmattning 
är en lågintensiv belastning som, när den upprepas under ett stort antal cykler, kan göra 
så att materialet spricker eller bryts av. Om du cyklar hårt eller aggressivt, behöver du byta 
ut hjulen och/eller dess komponenter oftare än cyklister som kör mjukt och försiktigt. Ett 
flertal olika faktorer kan påverka hjulens skick: vikt, hastighet, skicklighet, terräng, underhåll, 
klimat (luftfuktighet, salthalt, temperatur, med mera). I och med att variablerna är så många, 
går det inte att sätta upp någon exakt tidtabell för när det är dags att göra ett byte. För 
säkerhets skull, bör du byta ut hjulet eller komponenterna oftare. Kontakta återförsäljaren om 
du är osäker. Lätta hjul och komponenter i hög kvalitet kräver mer omsorgsfull omvårdnad 
och tätare inspektionsintervall, trots att de i vissa fall har en längre livslängd än de tyngre 
varianterna. Med hjul får man komma ihåg att fälgen nöts när du bromsar. Därmed behöver du 
byta ut fälgen ibland.

Kapitel 2: 
Råd för att cykla säkert på väg och i terräng

I det här avsnittet går vi igenom grundläggande information om hur du använder 
hjulsetet på ett säkert sätt. Läs också bruksanvisningen för cykel; där hittar du ytterligare 
säkerhetsinformation.

Använd sunt förnuft när du cyklar
Många cykelolyckor hade kunnat undvikas med hjälp av sunt förnuft.  
Nedan följer några exempel:

• Håll händerna på styret.

• Skjutsa inte någon annan på cykeln.

• Cykla inte med föremål hängande på styret eller på andra delar av cykeln.

• Undvik föremål som kan komma in bland ekrarna.

• Cykla inte när du är påverkad av alkohol eller läkemedel.

• Cyklar som inte är terränganpassade ska bara användas på asfalterade ytor.

• Var särskilt försiktig vid cykling i terrängen. Cykla endast på stigarna. Undvik stenar, 
grenar och sänkor.

• Sänk hastigheten när du närmar dig en utförslöpa, se till att lägga tyngdpunkten lågt 
och bakåt och använd bakbromsen mer än frambromsen.

• Cykla inte överdrivet aggressivt.
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Undvik att cykla för snabbt
Högre hastigheter medför ökade risker och större krafter i händelse av en kollision. Vid 
högre hastigheter ökar risken för att hjulen ska slira eller för att smågupp ska orsaka stora 
påfrestningar på ramen, gaffeln eller hjulen. Cykla alltid kontrollerat och håll alltid en förnuftig 
hastighet.

Håll uppsikt över bilar, fotgängare och andra hinder
En cyklist kan vara svår att upptäcka och det är inte säkert att alla medtrafikanter känner till 
vilka rättigheter en cyklist har och vilken särskild hänsyn som måste tas. Cykla defensivt; håll 
utkik efter bilar, fotgängare och andra som kan röra sig där du cyklar. Var beredd på att vad 
som helst kan hända. Se upp för och undvik hål i vägbanan, gatubrunnar, svaga eller sluttande 
vägkanter och annat som kan påverka väggreppet negativt. Led cykeln om du är osäker på 
underlaget. 

Gör inte några ändringar på hjulsetet 
Om du ändrar eller modifierar hjulsetet på något sätt, upphör tillverkarens garanti att 
gälla. Dessutom är det inte säkert. Montera aldrig ej godkända komponenter på hjulsetet. 
Komponenter som inte är specifikt godkända kan skada hjulsetet och är inte säkra att 
använda. Kontakta din Bontrager-återförsäljare om du är osäker på om någon komponent  
är godkänd.

Följande exempel på felaktig cykling ökar din risk för skador:

• Hoppa med cykeln

• Stunttrick

• Aggressiv terrängcykling

• Downhill-cykling

• Alla avvikande sätt att cykla

Alla dessa sätt att cykla ökar belastningen på samtliga delar av cykeln. Cyklar eller 
komponenter som utsätts för hög belastning kan drabbas av materialutmattning i förtid, så 
att de slutar fungera eller går sönder. Detta ökar i sin tur risken för personskador. Undvik 
felaktig användning av cykeln för att minska risken för personskador.

 FARA

Kontrollera hjulen regelbundet 
Du kan förhindra problem innan de inträffar genom att regelbundet granska dina hjul. Om ett 
hjul inte är i tillfredsställande skick, kan bromskraften och hjulets hållbarhet minska avsevärt. 
Om du byter däck eller slangar, se till så att ett godkänt fälgband sitter ordentligt på plats för 
att undvika punktering eller att luften plötsligt går ur.

Inför varje åktur
Kontrollera att hjulen är rätt monterade på cykeln. Du hittar instruktioner för användningen av 
snabbkopplingar för hjul i Kapitel 5. Du kan också rådfråga din Bontrager-återförsäljare. När 
det gäller dämpade gafflar, läs informationen som du fick tillsammans med din dämpade gaffel 
eller ramen. Kontrollera att däcken är pumpade till det rekommenderade lufttrycket som står 
angivet på däcksidan. Pumpa emellertid aldrig ett däck på en landsvägsclincherfälg i kolfiber 
till ett högre tryck än 120 psi (8,3 ATM) eller en MTB-clincherfälg i kolfiber till mer än 60 psi (4,1 
ATM). Använd en tryckmätare och en cykelpump om möjligt.

Kontrollera om däcken är slitna eller skadade. Byt ut däcket om det är så pass skadat att du 
kan se in till innerslangen. Om däckmönstret är så slitet att du kan se in till däckkorden eller 
om däckmönstret är slitet eller utjämnat, är det hög tid att byta däcket. Kontrollera att hjulen 
är raka och helt runda. Snurra på fälgen. Om fälgen rör sig uppåt och neråt eller från sida till 
sida, ska du låta din Bontrager-återförsäljare reparera hjulet. Kontrollera att fälgarna är rena. 
Smutsiga eller nedsmorda fälgar gör bromsarna mindre effektiva. Rengör fälgarna med en ren 
trasa, eller tvätta dem med vatten och rengöringsmedel, skölj och låt dem lufttorka.

OBSERVERA: Pumpa inte däcken på bensinmackar. De pumparna använder 
nämligen kompressorer. En kompressor släpper ut en stor luftvolym vid högt tryck, 
vilket gör att däcket kan explodera.
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Varje vecka
Kontrollera att hjulet inte har några lösa, böjda, utnötta eller brutna ekrar. Om ekrarna inte är i 
gott skick, låt din Bontrager-återförsäljare reparera hjulen.

Varje månad
Kontrollera att fälgarna inte är slitna. En del fälgar har markeringar på bromsytan som visar 
slitaget. Vissa aluminiumfälgar har ett kontinuerligt löpande band eller ett flertal små sfäriska 
”gropar” jämnt fördelade över bromsytan. Om markeringarna är nötta eller helt nedslitna, låt 
din återförsäljare byta ut fälgen. Kolfiberfälgar har ett lager vävt material på fälgens bromsyta. 
Under det här lagret är kolfibrerna raka och parallella. Om du kan se raka fibrer genom det 
vävda materialet, be din återförsäljare byta ut fälgen.

Hos fälgbromsar ger bromsklossarna ett visst slitage på fälgen när du bromsar. Om 
bromsarna har slitit bort för mycket material kan fälgen bli svagare och gå sönder, så att 
du kör omkull. Kontrollera fälgarna regelbundet. Byt ut fälgarna när de är slitna.

 FARA

Kontrollera att hjullagren är rätt justerade. Lyft upp cykelns framhjul från marken med ena 
handen och försök att flytta fälgen i sidled. Titta, känn och lyssna efter glapp i lagren. Snurra 
på hjulet och lyssna efter gnissel eller andra ljud. Upprepa samma procedur för bakhjulet. Om 
ett lager glappar eller inte låter som det ska, be din återförsäljare justera lagren.

Ett felaktigt justerat lager kan göra så att du förlorar kontrollen och kör omkull. Kontrollera 
lagren en gång i månaden och åtgärda eventuella problem innan du använder cykeln.

 FARA

Efter 100 timmars användning
Lämna in dina nav för underhåll hos en auktoriserad Bontrager Wheel Works-återförsäljare 
efter 100 timmars eller 6 månaders användning. Hjul som utsätts för större påfrestningar kan 
kräva tätare intervaller mellan underhållstillfällena.

Använda hjul med skivbroms
När det gäller hjul med skivbroms, se till så att bromsskivan (fig. 3 eller fig. 4) sitter åt 
ordentligt:

• Spänn skivbromsbultarna (fig. 3) till 5–6,2 Nm.

• Spänn en centerlock-mutter (fig. 4) till 40,2 Nm.

Fig. 3. Skivbromsbultar Fig. 4. Centerlockmutter
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Använda hjul för tubdäck 
Granska regelbundet dina tubdäck och håll dem i gott skick. Granska däckets kord och 
mönster så att de inte är skadade. Kontrollera att bastejpen inte har några skador. Viktigast av 
allt, se till att däcket sitter ordentligt på plats.

Ett felaktigt installerat tubdäck kan lossna från fälgen, så att du förlorar kontrollen och 
cyklar omkull. Montera däcken korrekt och granska regelbundet att de sitter fast ordentligt 
och är i gott skick.

 FARA

Rengör däcken med vatten med lite rengöringsmedel i. Använd inte rengöringsmedel som 
innehåller kolväten, lösningsmedel eller frätande ämnen. Förvara tubdäck med eller utan fälg 
på en torr och mörk plats, pumpade till 70–90 psi (5–6 atm).

OBS! Se Kapitel 4 för instruktioner om hur du installerar ett tubdäck.

Använda kolfiberfälgar 
Kolfiberfälgar är väldigt lätta och starka, men de kräver särskild omsorg och speciella 
komponenter. Bromsar fungerar annorlunda på kolfiberfälgar, särskilt i väta, eller när de är 
varma efter en lång utförslöpa. Bromsarna kan skaka i låga hastigheter. Använd endast 
bromsklossarna Bontrager Carbon Stop Cork. Det är inte säkert att andra klossar stoppar 
tillräckligt bra. De kan även överhetta fälgen och få kolfibrerna att flagna. Använd inte 
innerslangar i latex. Kolfiberfälgar kan bli varma vid hårda inbromsningar, och latexslangar 
är inte särskilt värmetåliga. Slangarna kan snabbt tappa luft, så att du får en punktering. 
Utsätt inte sidorna eller ovansidorna av aerofälgar eller skivbromshjul för tryck. Kläm inte fast 
en aerofälg eller ett skivbromshjul i ett cykelställ, en cykelhållare för bil, eller någon annan 
mekanism. Häng inte upp cykeln i aerofälgarna eller skivbromshjulen. Den typen av krafter 
kan skada en aerofälg eller ett skivbromshjul. Rengör inte fälgarna med lösningsmedel, starka 
kemikalier eller slipmedel; detta kan skada fälgarna. Om en lösning av vatten och diskmedel 
inte räcker för att rengöra fälgarna, kan du använda en ren, mjuk duk och en liten mängd 
aceton. Vi rekommenderar användning av fälgband från antingen Bontrager eller Velox.

Överskrid inte det maximala däcktrycket för kolfiberfälgar. Ett alltför högt däcktryck kan  
skada fälgen. 

• MTB-clincherfälgar i kolfiber = max 60 psi (4,1 atm). 

• Landsvägsclincherfälgar i kolfiber = max 120 psi (8,3 atm). 

• Landsvägstubfälgar i kolfiber = maxtrycket anges på däcket.

I förhållande till vikten är kolfiber starkare än stål, aluminium och titan. Men materialet beter 
sig annorlunda när det överbelastas vid en olycka eller kollision. En överbelastad metalldel 
böjs eller deformeras innan den bryts av. Den visar tydliga tecken på att vara överbelastad. 
En överbelastad kolfiberdel varken böjs eller deformeras. En skadad kolfiberdel (med minskad 
hållfasthet på grund av skadan) kan därför se normal ut, till och med efter en belastning som 
skulle ha böjt delen om den var tillverkad i metall. Men när den totala belastningen slutligen 
överskrider kolfiberdelens gränsvärde böjs inte kolfibern utan bryts istället av. Inspektera noga 
dina kolfiberfälgar så att de inte är skadade före och efter varje runda, och efter att de har 
utsatts för hög belastning. Hög belastning omfattar kollisioner, men du behöver inte krascha 
med cykeln för att fälgarna ska utsättas för hög belastning. Om du till exempel råkar cykla 
över ett stort hål i vägbanan eller någon annan skarp ojämnhet, som ett järnvägsspår, kan det 
utsätta fälgarna för hög belastning.

Skadade kolfiberdelar kan plötsligt brytas sönder. Kolfibrer kan ha dolda skador efter ett 
slag eller en kollision. Om du misstänker att cykeln har råkat ut för hård belastning eller 
varit med om en kollision ska du genast sluta att använda cykeln. Låt din återförsäljare 
granska cykeln eller läs mer om hur du inspekterar kolfiberdelar på vår webbplats.

 FARA
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Använda hjul för slanglösa däck (TLR)
MTB-hjul: Dina Bontrager TLR-hjul för MTB kan användas med både UST Tubeless-däck och 
Bontrager TLR-däck kombinerat med ett speciellt TLR-fälgband. De kan även användas med 
standarddäck med fälgband och innerslang. Kontrollera så att alla delar av ditt däcksystem är 
kompatibla med varandra.

Fälg
Däck
Tubeless TLR Standard

Standard Kräver fälgband och innerslang.

TLR
Kräver TLR-fälgband 
och TLR-ventil.

Kräver TLR-fälgband 
och TLR-ventil.

Kräver fälgband och 
innerslang.

Landsvägshjul: Dina Bontrager TLR-hjul för landsväg kan användas med både Tubeless-
däck och Bontrager TLR-däck för landsväg kombinerat med ett speciellt TLR-fälgband. De 
kan även användas med standarddäck med innerslang. Kontrollera så att alla delar av ditt 
däcksystem är kompatibla med varandra.

Fälg
Däck
Tubeless för landsväg TLR Standard

Standard Kräver fälgband och innerslang.

TLR
Kräver TLR-fälgband 
och TLR-ventil.

Kräver TLR-fälgband 
och TLR-ventil.

Kräver fälgband och 
innerslang.

Slanglösa system kräver särskilda komponenter och installationstekniker. Ett felaktigt 
monterat däck kan plötsligt släppa ut luft, så att du tappar kontrollen och cyklar 
omkull. Om du inte är säker på att ditt däcksystem är korrekt monterat, ta cykeln till din 
återförsäljare för service.

 FARA

Använda velodromhjul (utan frihjulsnav)
Hos cyklar utan frihjulsnav kontrollerar användaren hastigheten genom att hålla emot 
pedalrörelserna med benen. Detta kräver starka ben, stor skicklighet och snabba reflexer. 
Innan du har bemästrat tekniken för cykling utan frihjulsnav bör du inte använda din cykel utan 
frihjulsnav utan att även använda handbromsar. Även när du har blivit duktig på att hantera 
en cykel utan frihjulsnav ska du inte använda en sådan på allmänna gator eller cykelvägar, 
såvida din cykel också är utrustad med fälgbromsar med handtag på styret; cykling utan 
bromsar lämpar sig endast för velodromer och liknande. Det kan vara olagligt att cykla utan 
handbromsar på allmänna vägar.

När pedalrörelsen plötsligt stannar på en cykel utan frihjulsnav kan det leda till att bakhjulet 
slirar och förlorar greppet, eller att vevpartiet lyfter användaren uppåt och framåt över 
styret, vilket kan göra att du förlorar kontrollen och cyklar omkull. Använd inte en cykel 
utan frihjulsnav vid höga hastigheter eller ute i trafiken förrän du har bemästrat tekniken 
och övat upp reflexerna som krävs för att hantera en sådan cykel.

 FARA

Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt inför varje användning av cykeln. Dra åt axelmuttrarna 
fram (fig. 5) till 20,3–27,1 Nm och bak till 28,2–33,9 Nm.

1

Fig. 5. Nav utan frihjul

1. Axelmuttrar
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Kapitel 3: 
Konfigurera clincher-hjul

Montera konventionellt fälgband
Följande steg används för att förbereda en Bontrager-fälg för användning med ett 
konventionellt clincherdäck med kanttråd och en slang. Vi rekommenderar fälgband från 
antingen Bontrager eller Velox. Installationen av Bontrager-fälgband är enkelt och intuitivt. 
Följande instruktioner beskriver installation av Velox-fälgband.

1. Placera fälgbandet så att det täcker ventilhålet.

2. Fäst början av fälgbandet mitt mellan två ekrar som inte sitter vid ventilhålet (fig. 6).

3. Fäst efter hand fälgbandet i mitten av fälgbottnen (fig. 7). När fälgbandet är korrekt 
placerat, täcker det ekerhålen helt och hållet. Om ett ekerhål är blottat, kan det  
punktera innerslangen.

4. Kapa fälgbandet så att det inte överlappar sig själv (fig. 8). Vid överlapp ökar den effektiva 
fälgdiametern. Det försvårar monteringen av däcket. 

5. Använd en stjärnskruvmejsel eller liknande för att göra hål i fälgbandet genom att bestämt 
trycka in verktyget genom fälgens ventilhål (fig. 9).

6. Montera däcket enligt anvisningarna.

Fig. 6. Fäst början av fälgbandet mitt mellan 
två ekerfästen.

Fig. 7. Placera fälgbandet mitt i fälgen. Fig. 9. Tryck verktyget genom fälgbandet för 
att göra hål för ventilen.

Fig. 8. Överlappa inte fälgbandets ändar.

Montera TLR-fälgband och TLR-ventil
Följande steg används för att förbereda en Bontrager TLR-fälg för användning med ett  
TLR-däck eller ett Tubeless-däck.

1. Kontrollera att TLR-fälgbandet inte har några skador, hål eller deformerade delar i  
närheten av ventilhålet eller kanterna. Använd endast ett TLR-fälgband från Bontrager  
helt utan skador.

2. Passa in fälgens ventilhål med ventilhålet på fälgbandet. Fälgbandets U-form ska följa 
fälgens mittdel, och fälgband med offset ska matcha fälgens offset (fig. 10).

3. För TLR-ventilen genom hålet i fälgbandet och sedan genom fälgen. På MTB-fälgar, 
kontrollera att o-ringen i gummi sitter på plats på ventilen innan du sätter den på fälgen 
(fig. 10).

Fig. 10. Fälgbandets U-form ska ligga ner 
mot fälgens mitt.

Fig. 11. För TLR-ventilen genom fälgbandet 
och fälgen.

MTB-TLR Landsvägs-TLR

O-ring Fälgband Fälgband

Ventilmutter
Ventilmutter

MTB-TLR Landsvägs-
TLR
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4. Kontrollera att fälgen sätter sig på plats under båda kanterna.

5. Passa in ventilbasens avplattade sidor så att de ligger i linje med fälgens sidor  
(fig. 12 och 13).

6. Fäst ventilmuttern över gängorna och spänn åt för hand. Använd inte något verktyg.

7. Utgå ifrån ventilen och tryck fälgbandet på plats åt båda hållen, endast med hjälp av 
tummarna. Använd inte några verktyg; de kan skada fälgbandet.

MTB

Figur 12a Korrekt placering. Ventilens avplattade 
ytor är i linje med fälgens sidor.

Landsväg

Figur 12b Korrekt placering. Ventilens avplattade 
ytor är i linje med fälgens sidor.

MTB

Figur 13a Felaktig placering. Ventilens 
avplattade ytor är inte i linje med fälgens sidor.

Landsväg

Figur 13b Felaktig placering. Ventilens 
avplattade ytor är inte i linje med fälgens sidor.

Montera ett konventionellt däck med slang
Följande steg är nödvändiga för korrekt montering av ett konventionellt däck med slang på ett 
clincherhjul från Bontrager. 

Ett konventionellt fälgband måste sitta på plats innan du fortsätter med de  
här stegen.

1. Fyll på luft i innerslangen tills den börjar ta form.

2. Placera innerslangen i däcket.

3. Stick in ventilstammen i hålet på fälgen.

4. Placera den första däckkanten på fälgen (fig. 14). Börja vid ventilen.

5. Tryck på däcket och innerslangen tills innerslangen vilar på fälgen (fig. 15).

6. Tryck in den andra däckkanten på fälgen. Börja vid ventilen. Var noga med att inte klämma 
innerslangen mellan fälgen och däcket (fig. 16) när du sätter däcket på plats.

7. Skjut in ventilstammen i däcket så att den inte fastnar mellan däckkanten och fälgen 
(fig. 17).

Fig. 14. Placera den första däckkanten på 
fälgen.

Fig. 15. Tryck den första däckkanten åt sidan 
och för in innerslangen.

Fig. 16. Kläm inte innerslangen mellan däcket 
och fälgen.

Fig. 17. Kontrollera att innerslangen inte 
fastnar under däckkanterna.
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8. Pumpa däcket till 20–30 psi (1,5–2 atm).

9. Kontrollera innerslangen. Tryck lätt på däcksidan för att kontrollera att innerslangen inte 
sitter i kläm mellan fälgkanten och däckkanten. Fortsätt runt hela fälgen, på båda sidor.

10. Kontrollera att däckkanten sitter ordentligt på plats i fälgen (fig. 18 och 19). De flesta däck 
har en gjuten linje som löper nära däckkanten där den sitter fast i fälgen. Avståndet mellan 
den gjutna linjen och fälgens överkant måste vara lika stort hela vägen runt fälgen. Om 
avståndet inte är lika stort, töm däcket och upprepa proceduren.

11. Fyll på luft till det tryck som finns angivet på däcksidan. Överskrid inte det maximala 
däcktrycket på 120 psi (8,3 atm) på landsvägsclincherfälgar i kolfiber och 60 psi  
(4,1 atm) på MTB-clincherfälgar i kolfiber. 

12. Kontrollera återigen att däckkanten sitter ordentligt på plats i fälgen.

x x xx x

Fig. 18. Korrekt. Kontrollera att däckets gjutna 
linje har samma avstånd (X) till fälgen hela  
vägen runt.

x

Fig. 19. Fel. Däckets gjutna linje löper inte helt 
parallellt med fälgen.

Pumpa inte däcket för hårt. Ett alltför högt däcktryck kan skada fälgen. Överskrid inte 
maxtrycket på 120 psi (8,3 atm) på landsvägsfälgar i kolfiber. 

 FARA

Montera ett TLR-däck på ett TLR-hjul för MTB
Följande steg är nödvändiga för korrekt montering av ett TLR-däck på ett TLR-hjul från 
Bontrager. Innan du sätter igång behöver du sätta fast ett TLR-fälgband och en TLR-ventil,  
se sidan 13.

1. Börja mitt emot ventilstammen och tryck in den första däckkanten i fälgen.

2. Börja mitt emot ventilstammen och tryck in den andra däckkanten på fälgen tills ungefär 
75 mm av däckkanten är kvar på utsidan av fälgen, så att du får en öppning mellan däck 
och fälg.

3. Häll in tätningsmedlet i den öppna delen av däcket (fig. 20). Den rekommenderade 
mängden står angiven på tätningsmedlets behållare.

4. Var försiktig så att du inte spiller tätningsmedel, medan du trycker in den sista delen av 
den andra däckkanten på fälgen.

5. Håll hjulet i båda händerna och vagga det fram och tillbaka och snurra på det för att 
fördela tätningsmedlet runt däckets hela insida (fig. 21).

Fig. 20. Häll in tätningsmedlet i öppningen 
mellan däck och fälg.

Fig. 21. Snurra/skaka på hjulet.
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Montera ett TLR-däck på ett TLR-hjul för landsväg
Följande steg är nödvändiga för korrekt montering av ett TLR-däck på ett TLR-hjul från 
Bontrager. Innan du sätter igång behöver du sätta fast ett TLR-fälgband och en TLR-ventil. 

Se sidan 13.

1. Börja mitt emot ventilstammen och tryck in den första däckkanten i fälgen.

2. Börja mitt emot ventilstammen och tryck in den andra däckkanten i fälgen.

3. Avlägsna ventilkärnan (fig. 24).

4. Häll in tätningsmedlet genom ventilen (fig. 25). Den rekommenderade mängden står 
angiven på tätningsmedlets behållare. 

Fig. 24. Vrid nyckeln moturs för att avlägsna 
kärnan.

Fig. 25. Häll in tätningsmedel genom ventilen.

6. Fyll på luft till det tryck som finns angivet på däcksidan.

7. Kontrollera att däckkanten sitter ordentligt på plats i fälgen (fig. 22 och 23). De flesta däck 
har en gjuten linje som löper nära däckkanten där den sitter fast i fälgen. Avståndet mellan 
den gjutna linjen och fälgens överkant måste vara lika stort hela vägen runt fälgen. Om 
avståndet inte är lika stort, töm däcket och upprepa steg 6 och 7.

8. Studsa hjulet mot marken medan du snurrar på det. Detta gör att tätningsmedlet fördelas 
över däckets hela insida.

9. Kontrollera däcktrycket igen och justera det vid behov.

10. Kontrollera återigen att däckkanten sitter ordentligt på plats (fig. 22 och 23).

Kontrollera tätningsmedlet vid intervaller på 3–4 månader. Tillsätt mer vid behov.

Fig. 22. Korrekt. Kontrollera att däckets 
gjutna linje har samma avstånd (X) till fälgen 
hela vägen runt.

x x x

Fig. 23. Fel. Däckets gjutna linje löper inte 
helt parallellt med fälgen.

x x x
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5. Sätt tillbaka ventilkärnan.

6. Håll hjulet i båda händerna och vagga det fram och tillbaka och snurra på det för att 
fördela tätningsmedlet runt däckets hela insida (fig. 26).

7. Fyll på luft till det tryck som finns angivet på däcksidan.

8. Kontrollera att däckkanten sitter ordentligt på plats i fälgen (fig. 27 och 28). De flesta däck 
har en gjuten linje som löper nära däckkanten där den sitter fast i fälgen. Avståndet mellan 
den gjutna linjen och fälgens överkant måste vara lika stort hela vägen runt fälgen. Om 
avståndet inte är lika stort, töm däcket och upprepa steg 7 och 8.

9. Studsa hjulet mot marken medan du snurrar på det. Detta gör att tätningsmedlet fördelas 
över däckets hela insida.

10. Kontrollera däcktrycket igen och justera det vid behov.

11. Kontrollera återigen att däckkanten sitter ordentligt på plats (fig. 27 och 28).

Kontrollera tätningsmedlet vid intervaller på 3–4 månader. Tillsätt mer vid behov.

Fig. 26. Snurra/skaka på hjulet.

x x x

Fig. 27. Korrekt. Kontrollera att däckets 
gjutna linje har samma avstånd (X) till fälgen 
hela vägen runt.

x x x

Fig. 28. Fel. Däckets gjutna linje löper inte 
helt parallellt med fälgen.

Kapitel 4:
Tubhjulskonfiguration

Den här proceduren tar flera dagar. Den första dagen sträcker du ut däcket utan lim. De 
följande dagarna tillsätter du lager av lim som måste torka helt och hållet (det tar oftast en hel 
dag för varje lager att torka) när du ska förbereda fälgen och montera däcket.

Nödvändiga verktyg:
• Riktställ

• Sandpapper eller smärgelduk med en kornstorlek på 120

• Syrapensel

• Aceton

• Rena dukar

• Golvpump

• Kniv eller spackelspade

• Skyddshandskar

• Tubdäckslim – vi rekommenderar användning av ett Strada-lim eller 
landsvägsanpassat lim. Använd inte Pista-lim eller velodromanpassat lim. Använd inte 
fälgband eller lim som inte är särskilt avsedda för användning med tubhjul på cyklar.

Limmet och rengöringsmedlen som används i den här processen innehåller giftiga och 
lättantändliga kemikalier. Läs produkternas etiketter innan du går vidare.

 FARA

Sträcka ut däcket
1. Montera ditt nya tubdäck utan lim på fälgen som du tänker använda med däcket.

2. Pumpa däcket till 10–20 psi (1–1,24 atm) mindre än det angivna maximala däcktrycket. 
Detta gör att däcket sträcks ut, så att det blir lättare att montera, samtidigt som du  
kan kontrollera att det verkligen passar på fälgen. Det kan vara bra att upprepa den  
här proceduren för övnings skull, för när du väl har satt lim på däcket får du bara en  
enda chans!
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Förbereda tubfälgen
Om du ska fästa ett däck på en fälg som tidigare har använts, skrapa bort så mycket 
gammalt/löst lim som möjligt. Följ sedan samma instruktioner som för en helt ny fälg (fig. 29).

1. Avlägsna däcket från fälgen och lägg undan det.

2. Placera hjulet i riktstället.

3. Ta på dig skyddshandskar.

4. Utgå ifrån fälgens ventilhål och sandpappra försiktigt hela bäddytan med en kornstorlek på 
120. Sandpappringen slipar bort eventuellt kvarvarande släppmedel från gjutningen och 
ger en yta där limmet kan fästa.

5. Tillsätt en liten mängd aceton på en ren duk (fig. 30).

6. Börja även här vid fälgens ventilhål och torka av fälgens sandpapprade yta. Detta rengör 
fälgen så att limmet kan fästa ordentligt.

Fig. 29. Sandpappra försiktigt fälgens bäddyta. 
Torka rent med aceton på en ren duk.

Fig. 30. Torka av den sandpapprade ytan av 
fälgen med en ren duk och en liten mängd 
aceton för att göra den redo för att limmas.

Lägga på det första lagret lim
Följ limtillverkarens instruktioner för användning av limmet, i synnerhet de angivna torktiderna. 
Det första lagret lim på fälgen måste vara väldigt tunt och torka helt och hållet. (Detta tar 
vanligen cirka 24 timmar.) Det här första lagret utgör grunden för att tubdäcket ska kunna 
fästas på ett korrekt sätt.

1. Placera hjulet i riktstället.

2. Ta på dig skyddshandskar.

3. Använd syrapenseln för att tillsätta ett tunt lager lim på fälgens hela bäddyta, hela vägen 
runt fälgen (fig. 31).

4. Pumpa upp däcket tills det precis rullar runt så att man ser bastejpen (fig. 32).

5. Lägg ett tunt lager lim på bastejpen.

6. Låt limmet torka helt och hållet.

Fig. 31. Lägg ett tunt lager lim på fälgens 
bäddyta.

Fig. 32. Pumpa upp däcket tills bastejpen syns. 
Lägg på ett tunt lager lim.
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Lägga på det andra lagret lim
1. Sätt tillbaka hjulet i riktstället om det inte redan sitter där.

2. Ta på dig skyddshandskar.

3. Använd syrapenseln för att lägga på ett andra tunt lager lim på fälgen.

4. Pumpa upp däcket tills det precis rullar runt så att man ser bastejpen.

5. Lägg ett tunt lager lim på bastejpen.

6. Låt limmet torka helt och hållet.

Fästa tubdäcket på fälgen
Dra åt den löstagbara ventilkärnan innan du limmar fast tubdäcket på fälgen. Vid cykling med 
djupa fälgar kan ventilstammen lätt skramla mot fälgen. Minska risken för missljud genom att 
vira ett lager eltejp runt ventilstammen eller lägga en droppe lim på sidan av ventilstammen 
innan du genomför den nedanstående proceduren.

Det är viktigt att arbeta snabbt i slutet av den här processen, så att däcket hamnar ordentligt 
på plats innan limmet torkar.

1. Sätt tillbaka hjulet i riktstället om det inte redan sitter där.

2. Ta på dig skyddshandskar.

3. Använd syrapenseln för att lägga på ett tredje lager lim på fälgen. Låt fälgen vila i några 
minuter. Lägg inte på mer lim på däcket.

4. Ta bort hjulet från riktstället.

5. Töm däcket och för in ventilstammen genom ventilhålet på fälgen.

6. Grip tag om däckmönstret och däcksidan på båda sidor om ventilen och tryck ner medan 
du stegvis för in däcket på fälgen (fig. 33 och 34).

Fig. 34.Fig. 33.
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7. Fortsätt att arbeta dig ner utmed däcket och tryck in det på fälgen tills bara en liten bit av 
däcket är kvar utanför fälgkanten (fig. 35).

8. Lyft upp hjulet och flytta in den sista biten av däcket på fälgen genom att trycka med 
tummarna (fig. 36).

9. Kontrollera hur ventilstammen sitter. Om den inte är helt rak, flyttar du däcket på fälgen tills 
den är det.

10. Centrera snabbt däckmönstret över fälgen. Placera hjulet i riktstället och granska noga 
att bastejpen sitter jämnt över fälgen. Om bastejpen inte är centrerad över fälgen, flyttar 
du däcket åt sidan, så att lika mycket av tejpen syns på båda sidor. Kontrollera också att 
mönstringen är rakt riktad.

11. Pumpa däcket till ett något lägre tryck än det rekommenderade och kontrollera återigen 
att bastejpen sitter jämnt över fälgen. Det här är den sista gången du kommer att kunna 
justera däckets placering. När limmet torkar kan du inte längre flytta däcket.

Fig. 35. Fig. 36.

Färdigställa monteringen av tubdäck
1. Pumpa upp däcken till tillverkarens rekommenderade maxtryck.

2. Kontrollera fälgen, så att det inte sitter något lim på bromsytorna eller på andra ställen. Om 
det sitter lim på fälgens utsida, använder du aceton och en ren trasa för att rengöra fälgen.

3. Låt limmet torka i ungefär 24 timmar.

4. När limmet har torkat helt är det dags att testa monteringens hållfasthet. Släpp ut luften ur 
däcket och rulla sedan hjulet försiktigt för att kontrollera att däcket sitter fast i fälgen ända 
upp till fälgkanten. Kontrollera detta runt hela fälgen och på båda sidor. Om däcket verkar 
sitta fast ordentligt är det dags att pumpa det.

OBS! Kontrollera med jämna mellanrum att däcket sitter ordentligt fast i fälgen, så 
att du kan vara säker på att limmet fortfarande håller.
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Kapitel 5:
Använda snabbkoppling

I det här avsnittet hittar du information om hur du använder (öppnar och stänger) en 
konventionell snabbkoppling för hjul (fig. 37). Läs och följ de här instruktionerna noga för att 
åstadkomma korrekt och säker användning och justering av en snabbkoppling för hjul.

Testa fästet: snabbkoll
Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt inför varje cykelrunda. Om en snabbkoppling inte 
klarar testet, upprepar du justeringsprocedurerna (och testerna), eller så lämnar du in cykeln 
för reparation hos din Bontrager-återförsäljare.

• Test A. Lyft upp cykeln och ge däckets ovansida ett kraftigt slag (fig. 38).  
Hjulet får varken lossna, glappa eller röra sig i sidled.

Fig. 38. Lyft upp framdäcket från marken och slå 
till ovandelen på det med handen för att testa om 
hjulet sitter löst.

Fig. 37. Navets och snabbkopplingens 
komponenter:

1. Nav

2. Snabbkoppling

3. Justeringsmutter

4.  Fjädrar  
(de smalaste delarna riktas inåt)

5. Spak

1

2

4

5

4

3

En snabbkoppling som inte är korrekt stängd kan medföra att hjulet sitter löst eller att 
det lossnar när du inte förväntar det, vilket kan göra att du förlorar kontrollen och cyklar 
omkull. Stäng snabbkopplingen ordentligt innan du cyklar.

 FARA

• Test B. Kontrollera att det inte går att vrida runt på snabbkopplingens spak (fig. 39).

• Test C. När snabbkopplingen är korrekt justerad och i stängt läge (CLOSE), ligger 
klämkraften mot hjulfästena.

• Test D. Bedöm kraften som krävs för att stänga snabbkopplingen: Om kraften som behövs 
för att ändra snabbkopplingens spak till stängt läge (CLOSE) överskrider 200 Newton, 
flytta spaken till öppet läge (OPEN) och lossa muttern något. Om kraften som behövs 
för att ändra snabbkopplingens spak till stängt läge (CLOSE) är mindre än 53,4 Newton, 
flytta spaken till öppet läge (OPEN) och dra åt muttern något. Upprepa testet. Upprepa 
justeringen vid behov.

Fig. 39. Var noga med att inte vrida spaken
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Justering och användning 
De här instruktionerna beskriver hur du justerar och använder (öppnar och stänger) en 
konventionell snabbkoppling. När du flyttar snabbkopplingens handtag från öppet läge 
(OPEN) till stängt läge (CLOSE), flyttas snabbkopplingarnas ändar inåt och klämmer fast hjulet 
i gaffelspetsarna. Hur säkert fastklämt hjulet sitter beror på två faktorer: att spaken flyttas 
korrekt och att justeringsmuttern är korrekt inställd.

1. Flytta spaken på snabbkopplingen till öppet läge (OPEN, fig. 40, nr 3) och sätt i hjulet så 
att det helt ligger an mot gaffeländarnas innerytor.

2. Dra åt justeringsmuttern (fig. 27) något med spaken i justeringsläge (fig. 40, nr 2).

3. Lås snabbkopplingen genom att hålla spaken i handflatan och flytta den till stängt läge 
(CLOSE, fig. 40, nr 1).

CL
OS
E

OPEN

Fig. 40. Spakens lägen:

1. Stängt (CLOSE)

2. Justeringsläge

3. Öppet (OPEN)

3

2

1

• Vrid inte spaken i en cirkel för att öka snabbkopplingens spänning (fig. 41); det gör inte att 
hjulet hålls ordentligt på plats.

4. Ställ spakarna så att de inte vidrör någon del av cykeln eller något tillbehör (som t.ex. 
pakethållare eller stänkskydd) och så att de inte kan fastna på eventuella hinder på 
cykelbanan (fig. 42 och 43).

• Prata vid behov med din återförsäljare om att byta till en snabbkoppling som stängs 
korrekt och inte kommer i kontakt med cykeln.

5. Genomför snabbkollen på sidan 28 för att kontrollera att snabbkopplingen är korrekt 
justerad och stängd.

Fig. 42. Främre spakens läge

C
lose

Fig. 43. Bakre spakens läge

O
P
E
N

OPEN

OPEN

O
P
E
N

Fig. 41. Vrid inte på spaken
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Kapitel 6: 
Inställningar

I det här avsnittet kan du läsa om justering av däcktryck och hjullager.

Däcktryck
Fyll på luft till det tryck som finns angivet på däcksidan. Fyll inte på för lite eller för mycket luft. 
Om däcktrycket minskar beror det sannolikt på ett hål i slangen eller i Tubeless-däckets hölje.

• Däck av standardtyp: laga eller byt ut innerslangen.

• Tubeless-däck: laga eller byt ut däcket.

• Tubdäck: byt ut däcket.

Hjullager
Specialverktyg och specialkunskaper krävs för att justera lager. Kontakta därför återförsäljaren 
för denna åtgärd.

Kapitel 7: 
Smörjning

I det här avsnittet kan du läsa om smörjning och hur ofta ditt hjulset behöver smörjas. Avsnittet 
beskriver också hur du smörjer en snabbkoppling.

Varje år
Smörj hjullagren årligen. Specialverktyg och specialkunskaper krävs för att smörja lager. 
Kontakta därför återförsäljaren för denna åtgärd. Vissa Bontrager-hjul har kapslade lager som 
inte behöver smörjas varje år. Fråga din återförsäljare om du inte vet vilken typ av lager som 
finns i dina hjul.

Smörj hjulens snabbkopplingar årligen. Lägg flera droppar lätt olja på snabbkopplingens 
rörliga delar (fig. 44):

• Där snabbkopplingens spak glider mot den konkava brickan.

• Axeln som hör till snabbkopplingens spak.

Smörj genomgående axlar årligen. Det finns flera olika typer av genomgående axlar, så alla kan 
inte beskrivas i den här bruksanvisningen. Läs och följ tillverkarens anvisningar som medföljde 
ramen eller den dämpade gaffeln.

Fig. 44. Snabbkopplingens smörjpunkter
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Kapitel 8: 
Ventilförlängare

Välj rätt förlängare för din ventil.

Ventil Kompatiel förlängare

Schrader Ej kompatibel

Presta utan löstagbar ventilkärna Extern – skruvas fast på ventiländen

Presta med löstagbar ventilkärna
Inline – passas in mellan ventilkärnan  

och ventilkroppen

Kräver en ventilnyckel från 
Bontrager

Montera en extern förlängare
1. Vrid ventilen moturs. Vrid bestämt för att låsa den i det helt öppna läget, så att den inte 

kan skaka över till stängt läge under cykling (fig. 45).

2. Vira fyra tunna lager av gängtejp i Teflon runt ventiländen, så att tejpen täcker såväl de 
tunna gängorna som en liten del av den bredare kroppen. Fara: Täck inte luftöppningen 
överst på ventilen (fig. 46).

3. Skruva fast den externa förlängaren på ventilen genom att bestämt vrida medurs med 
fingrarna. Obs! Dra inte åt för hårt; detta kan skada förlängaren (fig. 47).

Fig. 45. Vrid ventilen moturs. Fig. 47. Skruva fast förlängaren 
medurs på ventilen.

Fig. 46. Vira fyra lager gängtejp 
runt ventilen.
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Montera en inline-förlängare
• Den här proceduren kräver användning av en ventilnyckel från Bontrager

1. Placera Bontrager-ventilnyckeln över Presta-ventilkärnan. Se till så att nyckelns plana ytor 
passar ihop med ventilkärnans plana ytor (fig. 48).

2. Vrid nyckeln moturs för att avlägsna ventilkärnan.

3. Skruva fast inline-ventilförlängaren medurs i ventilstammen (fig. 49).

4. Placera verktyget över förlängaren.

5. Spänn åt genom att vrida medurs.

6. Skruva in ventilkärnan medurs i förlängaren.

7. Placera nyckeln över ventilkärnan, se till att de plana ytorna passar ihop och vrid medurs. 
Obs! Spänn åt stramt. Dra inte åt för hårt; det kan skada förlängaren (fig. 50).

Fig. 48. Vrid nyckeln moturs för 
att avlägsna kärnan.

Fig. 50. Spänn åt ventilkärnan 
genom att vrida nyckeln medurs.

Fig. 49. Skruva fast inline-
ventilförlängaren i stammen.

Bontragers begränsade garanti
Bontragers däck och hjul täcks av vår begränsade garanti.  
Du hittar ytterligare information på www.trekbikes.com eller hos en återförsäljare nära dig.
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