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Viktig: Oppbevar til 
fremtidig bruk
Denne håndboken viser hvordan du sykler 
trygt på den nye sykkelen din. Selv om du 
har syklet i årevis, er det viktig at ALLE 
leser kapittel 1 før de begynner å sykle 
på denne sykkelen! Foresatte bør prate om 
kapittel 1 med barn eller personer som ikke 
forstår denne håndboken, særlig vedrørende 
sikkerhetsspørsmål som bruk av coasterbremser.

Denne håndboken viser deg også hvordan du 
utfører grunnleggende vedlikehold. Noen av 
oppgavene skal bare utføres av forhandleren. 
Dette finner du informasjon om i håndboken.

Om CD-en
Det følger en CD med denne håndboken. På 
den finner du mer omfattende informasjon. 
Bruk CD-en for informasjon som er 
spesifikk for din sykkel. Hvis du ikke har 
datamaskin hjemme, kan du bruke CD-en 
på en datamaskin på skolen, jobben eller det 
lokale biblioteket. Dersom CD-en ikke virker, 
finner du den samme informasjonen på våre 
nettsider. Adressen til nettsidene finner du på 
omslaget av denne håndboken.

Fullfør registreringen
Den eneste måten vi kan vite hvem som eier 
denne sykkelen på, er ved at du registrerer 
deg. Registrering og kjøpsbevis kreves ved 
garantihenvendelser. Dersom vi skulle trenge 
å gi deg nye instruksjoner, vil vi finne din 
kontaktinformasjon i registeret. Velg en av disse 
enkle prosedyrene for å fullføre registreringen:
• Klikk på lenken "Register" på CD-en. 
• Gå til nettadressen angitt på omslaget av 
denne håndboken, og klikk på lenkene.

Velg nettstedet for ditt land. Hvis du ikke 
finner landet ditt, bruker du nettstedet for 
USA. På nettstedet finner du også en lenke 
til eventuelle nye instruksjoner. Hvis du ikke 
fullfører registreringen, må du sørge for å 
stikke ofte innom nettsidene.

Oppbevar håndboken sammen med 
sykkelen
Denne håndboken er en del av sykkelen du har 
kjøpt. Hvis du selger sykkelen, skal du levere 
med håndboken til den nye eieren.

Sikkerhetssymboler og språk
I denne håndboken angir sikkerhetsvarsel-
symbolet, som er en trekant med et utropstegn, en 
farlig situasjon som kan føre til personskader hvis 
den ikke unngås. Den vanligste årsaken til person-
skader er velt. Selv i lave hastigheter kan en velt 
medføre alvorlige skader eller dødsfall, så unngå 
alle situasjoner som er merket med en grå boks, 
sikkerhetsvarselsymbolet og disse signalordene:

  "FORSIKTIG" angir en mulighet for 
små eller moderate skader. 
     "ADVARSEL" angir en mulighet for 
alvorlige skader eller dødsfall.

Denne håndboken er i henhold til følgende 
standarder:
• ANSI Z535.6
• BS 6102 : Del 1: 1992
• CEN 14764, 14765, 14766, 14781, 14872
• CPSC CFR 1512

Hvis du har spørsmål
Det finnes mange sykkelmodeller med 
en rekke utstyr, så denne håndboken kan 
inneholde informasjon som ikke gjelder for 
din sykkel. Enkelte illustrasjoner kan avvike 
fra din sykkel.

Kontakt forhandleren hvis du sitter med 
spørsmål etter å ha lest denne håndboken. 
Har du et spørsmål eller problem som 
forhandleren ikke kan svare på eller fikse, 
kontakter du oss:

Attn: Customer Service 

801 W. Madison Street 

Waterloo, Wisconsin 53594

920.478.4678
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Kapittel 1:  
Veiledning til trygg bruk 
på vei og i terreng
I dette kapitlet forklares viktige ting du 
bør vite før din første tur, deriblant viktig 
sikkerhetsinformasjon.

Advarsel vedrørende mekanisk arbeid
Det kreves spesialverktøy og -ferdigheter for 
å montere og foreta den første justeringen av 
sykkelen. Dette skal kun utføres av forhandleren.

Feil utført mekanisk arbeid kan gjøre 
sykkelen utrygg
Instruksjonene i denne håndboken er 
skrevet for personer som er kjent med 
sykkelmekanikk og har egnet verktøy. Noe så 
enkelt som en utilstrekkelig strammet bolt 
kan over tid gjøre at en del knekker, hvilket 
kan medføre at føreren mister kontroll over 
sykkelen og havner i en ulykke.

Vi anbefaler deg å ta service på sykkelen hos 
forhandleren. Din sikkerhet avhenger av at 
sykkelen er riktig vedlikeholdt og forhandleren 
har spesialopplæring og -kunnskaper.

   ADVARSEL: Enhver modifikasjon 
kan gjøre rammen, gaffelen eller andre 
deler utrygge. Komponenter som ikke 
er godkjent eller som er feil montert, 
kan påføre sykkelen eller komponentene 
ekstra høy belastning. En modifisert 
ramme, gaffel eller annen komponent 
kan gi deg dårligere kontroll og føre til 
at du faller. Ikke slip, bor i, fil eller fjern 
overflødige festeanordninger, monter 
inkompatible gafler eller gjør andre 
modifikasjoner. Før du monterer et 
tilbehør på sykkelen eller skifter en del, 
må du forhøre deg med forhandleren om 
dette er kompatibelt og trygt. 

Endringer på sykkelen kan gjøre den 
utrygg
Hver eneste del på den nye sykkelen din har 
blitt sirlig valgt ut og godkjent. Det er ikke 
alltid klart hvorvidt tilbehør eller reservedeler 
er trygge. Dette gjelder særlig hvordan disse 
delene monteres på og kommer i kontakt 
med andre deler på sykkelen. Derfor bør du 
ved utskiftninger kun bruke originale deler 
og originalt utstyr som er godkjent. Spør 
forhandleren hvis du ikke er sikker på hvilke 
deler som er godkjent.

Monter kun kompatibelt tilbehør
Ikke alt tilbehør er kompatibelt eller trygt, 
så monter kun tilbehør som er godkjent 
av produsenten. Barneseter, for eksempel, 
gir ekstra vekt høyt opp på sykkelen. Dette 
kan gjøre sykkelen mindre stabil. Selv om 
noen barneseter er kompatible med noen 
av våre sykler, må du alltid undersøke 
med forhandleren før du gjør endringer 
på sykkelen. Som et annet eksempel kan 
karbonfiberdeler bli svekket eller ødelagt hvis 
du spenner noe fast på dem.

Kontroller sykkelen
Etter enhver reparasjon må du kontrollere 
sykkelen slik det er angitt i kontrollisten "Før 
hver tur" i kapittel 1.
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Område 2
Sykling innenfor område 1 samt 
på jevne grusveier og velstelte 
stier med svake hellinger der 
dekkene alltid har kontakt med 
underlaget.
• Hybrid- eller DuoSport-sykkel 
med 700 c-hjul, dekk bredere enn 28 c og 
flatt styre.
• Bysykkel: hybrid med spesialutstyr som 
skjermer eller lys.
• Crossykkel: bukkestyre, 700 c-dekk med 
knotter, og kantilever- eller skivebremser
• Terrengsykkel med 24" hjul
• Maksvekt for rytter: 136 kg
 Terrengsykkel med 24" hjul: 80 kg

Område 3
Sykling innenfor område 1 
og 2 samt på ujevne stier, 
over små hindre og jevne 
tekniske områder, og i tillegg 
på steder der dekkene i korte 
øyeblikk ikke har kontakt med 
underlaget. IKKE hopping.

Enhver terrengsykkel uten bakdempere er 
egnet for område 3. Enhver terrengsykkel 
med bakdempere med kort vandring er også 
egnet for område 3.
• Terrengsykkel av typene "Standard", "Racing", 
"Cross-country" eller "Enkel sti" med brede 26" 
eller 29" dekk med knotter
• Bakdemper med kort vandring (maks. 75 mm)
• Maksvekt for rytter: 136 kg

Område 4
Sykling innenfor område 1, 2 og 
3 samt på utfordrende tekniske 
områder, middels store hindre 
og små hopp.
• Terrengsykkel av typen "Ekstra 
kraftig", "Teknisk sti" eller "Frikjøring" med 
brede 26" eller 29" dekk med knotter.
• Bakdemper med middels vandring 
(min. 100 mm)
• Maksvekt for rytter: 136 kg

Område 5
Sykling med 
hopping, sykling i 
høye hastigheter, 
aggressiv sykling 
på mer ujevne 
flater, eller komplette hopp på flater.

Denne typen bruk er svært farlig og påfører 
sykkelen store belastninger. Dette kan 
igjen påføre farlig belastning på rammen, 
gaffelen og andre deler. Hvis du sykler i 
terrenget i område 5, bør du ta nødvendige 
forholdsregler slik som hyppigere 
inspeksjoner av sykkelen og utskiftning 
av utstyr. Du bør også bruke omfattende 
sikkerhetsutstyr, slik som helhjelm, polstring 
og kroppsbeskyttelse.
• Sykkel av typen "Freeride", "Jumping" eller 
"Gravity" med ekstra solid(e) ramme, gaffel 
og komponenter.
• Bakdemper med lang vandring (min. 178 mm)
• Maksvekt for rytter: 136 kg

Sammenstøt kan svekke sykkelen
Hvis du krasjer eller påfører belastninger som 
overskrider grensene for sykkelen, er sjansen 
stor for at sykkelen eller sykkelens deler 
blir skadet. Hvis sykkelen har fått skader og 
du krasjer med eller belaster den igjen, kan 
skaden fra det forrige sammenstøtet medføre 
at sykkelen blir ødelagt ved en mye mindre 
belastning.

   ADVARSEL: Dersom du bruker 
sykkelen på en måte som påfører den 
mer belastning enn det sykkelens 
bruksområde angir, kan sykkelen eller 
sykkelens deler bli skadet eller ødelagt. 
Sykler som er skadet, kan gi deg 
dårligere kontroll og føre til at du faller. 
Ikke bruk sykkelen i bruksområder som 
påfører den mer belastning enn sykkelen 
tåler. Kontakt forhandleren hvis du er 
usikker på grensene for din sykkel.

Sykkeltype og bruksområder 
Det finnes mange typer sykler. Hver 
sykkeltype er konstruert for en bestemt type 
bruk – eller bruksområde. Hvis din bruk av 
sykkelen påfører mer belastning på sykkelen 
enn den er konstruert for, kan sykkelen (eller 
en del av den) bli ødelagt.

I dette kapitlet vises bruksområdet for de 
ulike sykkeltypene. Kontakt forhandleren 
hvis du er usikker på hva slags type sykkel 
du har.

Barnesykkel
Sykling for barn. Barn bør 
ikke sykle uten oppsyn av 
en foresatt. Barn bør ikke 
sykle i nærheten av bakker, 
fortauskanter, skråninger, 
bassenger eller der det kjører 
biler.
• Maks. setehøyde på 680 mm
• Som regel en sykkel med hjulstørrelse 12", 
16" eller 20" eller en trehjulssykkel
• Ingen hurtigutløsende hjulsystemer
• Maksvekt for rytter: 36 kg

Område 1
Sykling på fast veidekke der 
dekkene alltid har kontakt med 
underlaget.
• Landeveissykkel med 
bukkestyre
• Triathlon-, tempo- eller 
racersykkel
• Tandem
• Cruisersykkel med store 26" dekk og 
bakoverrettet styre
• Elsykkel (Ride+)
• Maksvekt for rytter: 125 kg 
Tandem: 250 kg
Elsykkel: 136 kg

Sykler, ulykker og sikkerhet
Sykler kan være morsomme å bruke til både 
transport, trening, konkurranser eller som 
hobby. Men sykler kan også være farlige, 
særlig hvis du sykler på eller over grensen for 
dine egne ferdigheter eller det sykkelen er 
laget for. Det er stor forskjell på ferdighetene 
fra syklist til syklist, akkurat som for sjåfører 
eller skigåere. Ikke sykle på måter som går 
utenfor dine egne evner.

Enhver sykkel har også sine grenser, bunnet i 
mange egenskaper:
• Utforming og materialer
• Vedlikehold av sykkelen
• Bruken av sykkelen
• Underlaget du sykler på
• Og mye annet

Sykkelen kan ikke beskytte deg i en ulykke
Sykler er ikke laget for å tåle enhver situasjon. 
Ved kollisjoner eller sammenstøt er det ikke 
uvanlig at sykkelen blir skadet og du faller. Hvis 
du faller, kan ikke sykkelen beskytte deg mot 
skade. Biler har støtfangere, sikkerhetsbelter, 
kollisjonsputer og deformasjonssoner. Sykler 
har ikke noe av dette, så selv en liten kollisjon i 
lav hastighet kan føre til skader eller dødsfall. 

Tenk sikkerhet
Tenk alltid på sikkerheten, og unngå åpenbart 
farlige situasjoner. Det er imidlertid ikke alle 
farlige situasjoner som er åpenbare. Mange 
slike er omtalt i denne håndboken. Les minst 
kapittel 1 før du legger ut på tur.

Noen triks og hopp med høy risiko som du 
kan se i blader eller videoer, er svært farlige, 
og selv dyktige utøvere blir alvorlig skadet når 
de krasjer (og det gjør de).
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Før den første turen
Kontroller at sykkelen er i riktig størrelse
Forhandleren hjelper deg med å finne en 
sykkel med riktig dimensjoner til din kropp. 
Det skal være minst 25 mm klaring mellom 
overrøret og deg når du står over sykkelen 
(figur 1). For terrengsykler anbefaler vi 
50-75 mm klaring.

Du kan justere setet og styret for å oppnå best 
mulig komfort og ytelse. Før du foretar slike 
justeringer, bør du lese Advarsel vedrørende 
mekanisk arbeid og se kapittel 3.

trenger mer – eller mindre – kraft for å 
stoppe, må du kontakte forhandleren for å få 
bremsene justert eller byttet ut.

Kapittel 1: Veiledning til trygg bruk på vei og i terreng

   ADVARSEL: Dersom bremsesystemet 
ikke brukes på riktig måte eller du 
bremser for hardt med forbremsen, kan 
bremsene gi deg dårligere kontroll over 
sykkelen slik at du faller. Øv på å bruke 
bremsene på riktig måte, slik det er 
beskrevet i denne håndboken.

Unngå "tåoverlapping"
Enkelte moderne høytytende sykler, særlig i 
mindre størrelser, har en kort akselavstand 
med forhjulet nær pedalene. Ved styring 
i svært lave hastigheter kan foten eller 
tåhettene overlappe eller berøre forhjulet 
eller skjermen (figur 2). Ved middels 
hastighet svinges ikke styret så mye at det 
oppstår kontakt. Ikke trå når du svinger på 
styret i lave hastigheter.

Denne overlappingen kommer an på 
fotstørrelse, lengden på pedalarmene, 
størrelsen på dekkene og hvilke pedaler du 
bruker. Hvis du bytter noen av disse delene, 
kan overlappingsavstanden endres.

   ADVARSEL: Hvis foten eller 
tåhetten berører forhjulet eller 
skjermen, kan "tåoverlappingen" gi deg 
dårligere kontroll og føre til at du faller. 
Ikke trå når du svinger i lav hastighet.

FIGUR 1:
Minimum standover-
høyde 
A = 25 mm for de fleste 
sykler
50-75 mm for 
terrengsykler

FIGUR 2:
Tåoverlapping

Forstå hvordan sykkelen fungerer
Dersom du ikke tar hensyn til sykkelens 
egenskaper, kan det føre til at du får dårligere 
kontroll over sykkelen. Før du kjører fort eller 
under vanskelige forhold, må du lære alt om 
alle sykkelens mekanismer, særlig bremser 
og styringskomponenter. For eksempel kan et 
tempostyre gjøre sykkelen vanskeligere å styre 
og bremse med. Øv på å bruke sykkelen med 
lav fart på en slett og tom parkeringsplass. Øv 
på nytt dersom du gjør endringer på sykkelen.

Hvis sykkelen ikke fungerer som ønsket, 
eller hvis du trenger andre deler for at 
sykkelen skal kunne brukes på en trygg måte, 
kontakter du forhandleren.

Bli kjent med kraften i bremsene
Sykkelens bremsekraft varierer etter 
sykkelens bruksområde. Dersom sykkelen 

Unngå skarpe kanter, bevegelige deler, 
varme områder og klemfarer
Enkelte deler av sykkelen kan gi personskader ved 
feil håndtering. Blant skarpe kanter kan nevnes 
tennene på kjedekransene og enkelte pedaler. 
Bremsene og delene i dem blir varme. Bevegelige 
deler kan gi kutt og i verste fall beinbrudd. 
Klemmer og andre deler utgjør en klemfare.

Stopp sykkelen ved problemer med rammen 
eller gaffelen
Problemer med rammen er uvanlig, men et 
eksempel er muligheten for slingring eller 
såkalt harmonisk oscillasjon, eller at rammen 
rister i visse hastigheter. Dersom du opplever 
slingring eller andre problemer, må du redusere 
hastigheten umiddelbart og ikke sykle videre. 
Ta med deg sykkelen til en forhandler for 
inspeksjon og service.

Etter sammenstøt må hele sykkelen 
undersøkes. Som store sammenstøt regnes 
alt som fører til at du faller av sykkelen. I store 
sammenstøt er det ikke uvanlig at sykkelen eller 
enkelte deler blir skadet. Mindre sammenstøt, 
der du treffer noe uten at du faller av sykkelen, 
kan også føre til stor belastning på sykkelen. 
Dersom sykkelen virker på en uvanlig måte 
eller du hører en lyd, må du umiddelbart stoppe 
sykkelen og finne problemet. Fiks problemet 
eller ta med deg sykkelen til forhandleren 
for service. Husk alltid å undersøke sykkelen 
grundig før du bruker den igjen.

   ADVARSEL: Problemer med rammen eller 
gaffelen kan gi deg dårligere kontroll og føre til 
at du faller. Dersom du opplever slingring eller 
andre problemer, må du redusere hastigheten 
umiddelbart. Ta med deg sykkelen til en 
forhandler for inspeksjon og service.

   ADVARSEL: Som med alle mekaniske 
innretninger utsettes sykkelen for slitasje 
og belastning når den brukes. Ulike 
materialer eller komponenter kan reagere 
ulikt på slitasje og belastning. Dersom 
levetiden til noen av sykkelens deler 
(deriblant rammen, gaffelen og komponen-
tene) er overskredet, kan det hende delen 
plutselig ryker, slik at du mister kontrollen 
og faller. Enhver form for sprekker, riper 
eller fargeendring på områder med høy 
belastning er tegn på at den aktuelle 
komponentens levetid er overskredet, og 
komponenten bør da skiftes ut.

Sykkelens og delenes levetid
Sykler er ikke uforgjengelige, og delene på dem 
varer ikke for alltid. Hvis du bruker sykkelen 
på en slik måte at den utsettes for større 
belastning, enten gjennom tøff kjøring, under 
vanskelige forhold eller ved utvidet bruk, må 

Vær forsiktig ved bruk av tempostyre
Når du kjører med underarmene eller albuene 
på et tempostyre, er det vanskeligere å 
stoppe eller styre sykkelen raskt. Du er nødt 
til å flytte hendene for å nå bremsespakene. 
Når du trenger å styre eller bremse mer, 
må du skifte stilling slik at du har hendene i 
nærheten av bremsespakene og du ikke hviler 
overkroppen på albuene eller underarmene.

På Speed Concept-modeller er gaffelen og 
rammen montert svært tett for å redusere 
luftmotstanden. Ikke drei tempostyret til 
ekstreme vinkler, ettersom gaffelen og 
rammen da kan komme i kontakt og muligens 
forårsake skade på finishen.

sykkelen og delene skiftes ut oftere enn hvis 
du sykler mindre eller på en mer forsiktig måte. 
En dels sikre levetid avgjøres av konstruksjon, 
materialer, bruk, vedlikehold, rytterens vekt, 
hastighet, terreng og omgivelser (fuktighet, 
saltnivå, temperatur osv.), så det er ikke mulig å 
gi en nøyaktig tidstabell for utskiftning. Hvis du 
er usikker på om en del bør skiftes ut, forhører 
du deg med forhandleren.

I noen tilfeller vil lettere rammer eller deler 
ha lenger levetid enn tyngre. Men lettvektige, 
høytytende sykler og deler krever generelt 
bedre vedlikehold og hyppigere inspeksjoner 
og utskiftninger.

A
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Før hver tur: Kontrolliste
Den følgende kontrollisten viser kritiske 
områder som du må kontrollere. Dersom 
sykkelen har karbonramme, -gaffel eller -deler, 
må du også lese spesialinformasjonen for 
karbon på side 9. Dersom en del på sykkelen 
ikke fungerer som den skal, må du reparere 
sykkelen i henhold til instruksjonene i denne 
håndboken eller ta med deg sykkelen til 
forhandleren for service. Ikke bruk sykler med 
skadde deler. Skift da ut de aktuelle delene.  

Dette er ikke et komplett  
vedlikeholdsprogram.

   ADVARSEL: Sykler som ikke 
fungerer som de skal, kan gi deg 
dårligere kontroll og føre til at du faller. 
Kontroller hele sykkelen før hver tur, og 
ikke bruk sykkelen før du har fikset 
eventuelle feil.

   Kontroller rammen og gaffelen
Før hver tur må du kontrollere rammen og 
gaffelen for tegn på slitasje:
• Bulker • Sprekker
• Riper • Deformasjon
• Misfarging  • Uvanlige lyder

   Kontroller styret og styrestemmet
Kontroller at styrestemmet er riktig justert 
i forhold til forhjulet og riktig montert 
på gaffelen og styret. Du kontrollerer 
monteringen ved å prøve å svinge styret 
fra side til side mens du holder forhjulet 
mellom knærne (figur 3). For å kontrollere 
monteringen av styret prøver du å vri på det 
i styrestemmet. Styret skal ikke rikke seg 
eller være løst. Pass på at du ikke drar eller 
klemmer noen vaiere når du vrir på styret.

Endene på styret kan forårsake kutt ved fall. 
Sørg for at endene på styret er tildekket eller 
at det er montert propper i begge endene.

FIGUR 3:
Funksjonstest av styret og 
styrestemmet

   ADVARSEL: Et hjulmonterings-
system som ikke er riktig justert og 
lukket, kan føre til at hjulet løsner eller 
hopper av, eller gi deg dårligere kontroll 
over sykkelen slik at du faller. Følg 
instruksjonene i kapittel 3 for å forsikre 
deg om at hjulene er riktig montert før 
du bruker sykkelen.

   Kontroller bremsene
Bruk inspeksjonsinstruksjonene for 
bremsetypen på din sykkel:
• Felgbrems
• Skivebrems
• Innvendig navbrems
• Coasterbrems

FIGUR 4:
Test om hjulet sitter løst

FIGUR 5:
Hurtigutløsing av hjul
1. Justeringsmutter
2. Spak

FIGUR 6:
Justering av 
bremseklosser
1. Bremsekloss riktig 
justert i forhold til felgen
2. Klossen og felgen skal 
være parallelle, med 
1-2 mm klaring
3. Felgens 
bevegelsesretning
4. 0,5-1,0 mm spissing

   Kontroller hjulene
Kontroller dekktrykket. Pump opp dekkene til 
trykket som står anbefalt på siden av dekket.

Kontroller at hjulene er rette. Snurr hjulet og 
følg med på felgen ved bremseklossene eller 
rammen. Felgen skal ikke dirre opp og ned eller 
fra side til side.

Kontroller at hjulene er riktig montert. Løft 
sykkelen og slå med kraft på toppen av 
dekket (figur 4). Hjulet skal ikke hoppe av, 
løsne eller bevege seg sidelengs.

Sykkelen kan være utstyrt med ett eller 
flere systemer for montering av hjulene 
på rammen: gjengede akselmuttere, en 
spakstyrt hurtigutløsende mekanisme 
(figur 5) eller en gjennomgående aksel. For 
instruksjoner om justering og lukking av 
hjulmonteringssystemet på din sykkel, kan du 
se kapittel 3.

   ADVARSEL: Et skadet eller feiljustert 
bremsesystem kan gi deg dårligere 
kontroll og føre til at du faller. Foreta en 
fullstendig inspeksjon av bremsene før 
hver tur. Dersom bremsene ikke virker 
som de skal, må du la være å bruke 
sykkelen. Juster bremsene eller ta med 
deg sykkelen til forhandleren for service.

Felgbrems: Det går en vaier fra en håndspak 
og til bremsen. Når du klemmer inn spaken, 
trykkes bremseklossene inn mot felgen.
Klem på spaken for å kontrollere at bremsene 
beveger seg fritt og stopper sykkelen. 
Dersom du kan klemme spaken helt inn til 
styret, er bremsen for løs. Bremseklossene 
må være justert så de står rett i forhold til 
felgen (figur 6). Når bremsen ikke brukes, 
skal bremseklossene være 1-2 mm fra felgen. 

   FORSIKTIG: Skiven blir svært varm 
under bruk og kan gi brannskader. I tillegg 
kan kantene på skiven være skarpe og gi 
kutt. Ikke ta på skiven eller skivebremsen 
når den er varm eller skiven går rundt.

Dersom bremseklossene er for nære felgen, er 
bremsen for stram.  

Skivebrems: Det går en vaier eller en hydraulisk 
slange fra en håndspak og til bremsen. Når du 
klemmer inn spaken, påføres det trykk på en 
skive som er montert på hjulnavet.

Klem på spaken for å kontrollere at bremsene 
beveger seg fritt og stopper sykkelen. Dersom 
du kan klemme spaken helt inn til styret, er 
bremsen for løs. Når bremsen ikke brukes, skal 
bremseklossene være 0,25-0,75 mm fra skiven. 
Dersom klossene er for nære skiven, er ikke 
bremsen riktig justert, eller den er for stram.

Innvendig navbrems: Det går en vaier fra 
bremsespaken og til en mekanisme i navet.

   ADVARSEL: Innvendige navbremser 
blir svært varme under bruk og kan gi 
brannskader. Ikke ta på navet eller 
kjøleribbene når de er varme.

Dersom det kreves mer enn 15 mm bevegelse 
på spaken for å stoppe sykkelen, er bremsen 
for løs. Dersom sykkelen stoppes med under 
7 mm bevegelse på spaken, er bremsen for 
stram.

1 2

1
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3 4
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Coasterbrems: Når du beveger pedalene 
bakover, kobles bremsen inn.
Bremsen skal koble inn før pedalarmene er 
dreid 60 grader (1/6 omdreining). Det er 
kjedet som driver bremsen, så sørg for at 
kjedet er riktig strammet, slik at det ikke kan 
hoppe av. Kjedet skal kunne beveges vertikal 
totalt 6-12 mm (figur 7).

   Kontroller lys og reflekser
Sørg for at alle reflekser er rene og i riktig 
stilling.

Kontroller at lysene fungerer som de skal, og 
at batteriene er ladet opp. Dersom lysene 
bruker en dynamo, må du kontrollere at 
dynamoen er riktig montert og ikke kan 
bevege seg.

I noen land eller områder er det spesielle krav 
til lys, for eksempel når det gjelder farger eller 
typer. Kontroller dette før du sykler.

   ADVARSEL: Sykler uten skikkelige 
lys og reflekser kan være vanskelige å 
se for andre og kan gi deg problemer 
med å se. Hvis du ser dårlig eller andre 
ikke ser deg, kan det oppstå ulykker. 
Under forhold med dårlig sikt må du 
bruk en frontlykt, en baklykt og 
reflekser.

FIGUR 7:
Test av kjedets stramhet

Karbonfiberkompositt
I forhold til vekt er karbonfiber sterkere enn 
stål eller aluminium.  Denne egenskapen har 
gjort karbon svært populært blant syklister.

Til tross for styrken kan karbonfiber likefullt 
overbelastes (bli ødelagt eller knekke) ved 
sammenstøt, krasj eller feil håndtering. I 
tillegg oppfører det seg annerledes når det 
overbelastes. En overbelastet metalldel blir 
bøyd eller deformert før den knekker, og 
overbelastningen blir dermed tydelig (figur 8). 
En overbelastet karbonfiberdel blir ikke bøyd 
eller derformert, så en skadet karbonfiberdel 
(som er svekket som følge av skade) kan 
se normal ut – selv etter å ha blitt utsatt for 
den samme belastningen som den bøyde 
metalldelen. Men når belastningen overskrider 
karbonfiberens grenser, blir ikke karbonfiberen 
bøyd – den knekker (figur 8).

Kontroll av overflateproblemer
1.  Rengjør delen helt med en fuktig klut.
2.  Se nøye etter mulige feil:
 • Riper eller hakk
 • Misfarging
 • Sprekker
 • Løse fibre
 • Andre overflatefeil

Kontroll av endringer i stivhet (bøyetest)
Ikke sykle på sykkelen, men bruk delen på 
vanlig måte mens noen kontrollerer den 
for uvanlig bevegelse eller støy. Du kan 
for eksempel sitte på setet mens noen 
undersøker setepinnen for uvanlig bøyelighet. 
Overdreven bøyelighet tyder på en mulig feil.

Kontroll av delaminering (dunketest)
Denne testen vises i en video på CD-en som 
følger med brukerhåndboken (og som ligger 
på våre nettsider).

1.  Rengjør delen helt med en fuktig klut.
2.  Bruk en mynt og dunk i nærheten av den 

mulige skaden.
3.  Hør etter variasjoner i lyden. Dunk på et sted av 

delen som er i god stand (eller bruk en lignende 
del). Sammenlign lydene. Uvanligheter, som en 
hul eller dump lyd, tyder på en mulig feil.

   ADVARSEL: Karbonfiber kan ha 
skjulte skader fra sammenstøt eller krasj. 
En karbonfiberdel som har tidligere 
skade, kan knekke plutselig. Dette kan 
føre til alvorlige personskader eller 
dødsfall. Hvis du mistenker at sykkelen 
din har vært i en krasj eller et 
sammenstøt, må du slutte å bruke den 
umiddelbart. Kontroller delen før du 
sykler videre, eller ta med deg sykkelen 
til forhandleren for service.

FIGUR 8:
Overbelastede gafler:
• Venstre: Metallgaffel 
som har blitt bøyd av 
overbelastning
• Høyre: Karbonfibergaffel 
som har blitt utsatt for 
mye større belasnting, 
men som har brukket ved 
overbelastning.

Karbonfibertester
I dette avsnittet ser du hvordan du 
kontrollerer en karbonfiberdel.  

I ulykker eller sammenstøt som ikke 
knekker karbonfiberen, kan karbonfiberen 
ha innvendige eller skjulte skader selv om 
den ser normal ut. I slike tilfeller må du lese 
disse instruksjonene nøye og kontrollere 
karbonfiberen. Disse testene er ikke 
avgjørende: Hvis du er usikker på om en del 
er sikker, skal den skiftes ut.

Karbonfiber kan bli skadet av uriktig 
mekanisk arbeid. Les Advarsel vedrørende 
mekanisk arbeid på side 1.

Vi har et sjenerøst utskiftingsprogram. Dersom 
du kommer i skade for å ødelegge en karbon-
fiberdel eller -sykkel, kan du besøke forhandleren 
din og få vite mer om dette programmet.

   Kontroller setet og setepinnen
Kontroller at setet er riktig montert. Prøv å 
vri på setet og setepinnen i rammen, og prøv 
å bevege tuppen på setet opp og ned. Setet 
skal ikke rikke seg eller være løst.

   Kontroller dempingen
Juster dempingen i henhold til ditt bruk, og 
sørg for at ingen av demperkomponentene 
kan "gå i bunnen" eller presses helt sammen.
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For barn er fartsgrensen mye lavere. Dette 
gjelder særlig for sykler med støttehjul.

   ADVARSEL: Støttehjul hindrer 
sykkelens vanlige helling når syklisten 
svinger. Dersom det svinges for krapt, 
kan sykkelen velte. Ikke la barn som 
sykler med støttehjul, sykle fort eller 
svinge krapt.

Sørg for at andre kan se deg 
Sykkelen er utstyrt med reflekser. Sørg for at 
alle refleksene er rene og i riktig stilling. Husk 
imidlertid at reflekser ikke gjør deg synlig 
med mindre det skinner lys på dem. Reflekser 
hjelper deg ikke å se bedre, men det gjør gode 
sykkellys.

Hvis du sykler i skumringen, i mørket eller under 
forhold med dårlig sikt, kan du forhøre deg med 
forhandleren vedrørende utstyr som gir deg 
bedre sikt og oppfyller lokale krav.

   ADVARSEL: Når du sykler under 
forhold med dårlig sikt, slik som tåke, 
skumring eller mørke, kan det være 
vanskelig å se deg. Dette kan føre til 
kollisjoner. Bruk en frontlykt og en 
baklykt når du sykler under slike 
forhold.

Tenk på sikkerheten når du sykler
Du kan unngå mange sykkelulykker ved å 
bruke sunn fornuft og tenke på sikkerheten. 
Her er noen eksempler:
• Kontroller sykkelen før hver tur.
• Ikke sykle uten hendene på styret.
• Ikke sykle med løse gjenstander hengende 
fra styret eller andre deler av sykkelen.
• Ikke sykle i beruset tilstand eller når du har 
tatt medisiner som kan gjøre deg døsig.
• Ikke sykle med noen bakpå. De fleste sykler 
er laget for kun én person.
• Ikke sykle på en vill måte. Sykle i henhold til 
bruksområdene for din sykkeltype.
• Sykle forsiktig i terreng. Følg stiene. Ikke kjør 
over steiner, greiner eller fordypninger. Når du 
kommer til en nedoverbakke, skal du saktne 
farten, flytte tyngdepunktet ned og bakover, 
og bruke bakbremsen mer enn forbremsen.
• Unngå å sykle i store grupper. I store 
grupper må du holde deg nær ander 
syklister. Dette kan gjøre det vanskelig å 
holde oversikten, du vil kanskje ikke se farer 
i veibanen, og du vil ha svært kort tid på å 
reagere på de farene du faktisk ser. Når du 

  ADVARSEL: Du utsetter deg selv for 
større fare når du bruker sykkelen på 
feil måte:
•	Hopper med sykkelen
•	Kjører over pinner, skrot eller andre 

hindringer
•	Gjør triks med sykkelen
•	Sykler i ulendt terreng
•	Sykler fort, i konkurranser eller 

"utfor"
•	Sykler på uvanlige måter

Dette er eksempler på feil bruk 
som påfører ekstra belastning på alle 
sykkelens deler. Ekstra belastning kan 
føre til at rammen eller andre deler 
knekker, og øke faren for at du skader 
deg. Bruk sykkelen på riktig måte, så 
reduserer du faren for skader.

sykler nær en annen syklist, kan plutselige 
endringer i retning eller hastighet føre til at 
du mister kontrollen over sykkelen. I tillegg 
kan store grupper med syklister skape 
problemer for andre trafikanter.
• Ikke sykle for fort. Høyere fart innebærer 
større risiko. I høy fart er det større fare for 
at du sklir eller at små ujevnheter går ut over 
rammen eller gaffelen. Høy fart gir større 
sammenstøt i kollisjoner og fall. Sørg for alltid 
å ha kontroll på sykkelen.

Regler for trygg sykling

Gjør deg kjent med og følg lokale 
sykkellover
De fleste land og områder har egne lover 
for syklister. Følg disse lovene. Nødvendig 
utstyr som lys og reflekser varierer fra sted 
til sted. Kontakt din lokale sykkelklubb eller 
samferdselsdepartementet (eller tilsvarende) 
for nødvendig informasjon.

Dette er noen av de viktigste reglene:
• Bruk riktige håndsignaler.
• Sykle på rekke (ikke flere i bredden) når dere er flere 
som sykler sammen.
• Sykle på den riktige siden av veien, ikke sykle mot 
trafikken.
• Sykle defensivt – vær forberedt på enhver situasjon. 

Se opp for biler, fotgjengere og andre 
hindringer
Syklister er vanskelige å se, og mange kjenner 
ikke syklistenes rettighetene og hvilke 
spesialhensyn som må tas.

Dersom det plutselig kommer en bil over i 
din fil, en fotgjenger går over veien foran deg, 
eller noen åpner døren på en parkert bil, kan 
du komme i en ulykke. Monter et horn eller 
en ringeklokke på sykkelen, og bruk dette til å 
varsle andre om at du er i nærheten.

Se opp for hull i veien, kloakkrister, svake 
veikanter og andre avvik som kan forårsake 
slag mot hjulene eller få sykkelen til å skli. Når 
du krysser jernbanespor eller kloakkrister, må 
du sykle forsiktig med 90° vinkel (figur 9). 
Er du usikker på veiforholdene, går du av 
sykkelen og triller den.

Bruk hjelm og sykkelklær
Bruk en hjelm som overholder 
sikkerhetsstandardene CPSC eller CE (figur 10). 
En slik kan redusere eller hindre personskader. 
Ta av hjelmen når du ikke sykler. Hvis du hekter 
fast hjelmen i noe, kan du bli kvalt.

Bruk sykkelklær, -sko, -briller og -hansker. 
Klærne bør være lette, lyse og reflekterende, 
slik at du blir lett synlig. Dette gjelder særlig 
om kvelden. Ikke bruk klær som sitter løst, da 
de kan sette seg fast i kjedet eller hjulene.  

FIGUR 9:
Kryss jernbanespor med 
90° vinkel

FIGUR 10:
Bruk sykkelhjelm når du 
sykler

Trygg sykling i regn og vind
Når det regner, reduseres bremsekraften.  
Selv med riktig justerte og vedlikeholdte 
bremser, kreves det mer trykk på spaken og 
lengre avstander for å stoppe når det er vått.

Veigrepet blir dårligere i regnvær. Veien kan 
bli glatt, og vanlige gjenstander, som for 
eksempel løv, veistriper og kumlokk, kan bli 
farlige. Når det fryser på et vått underlag, blir 
veigrepet enda dårligere.

Uvær har også annen innvirkning på syklingen. 
Våte dekk kan føre til at dynamoen slutter å 
virke. Sterk vind kan få sykkelen til å svinge av 
seg selv, særlig med høye eller dype felger.

   ADVARSEL: Regn eller ruskevær kan 
gjør sykkelen vanskelig å styre. Senk 
farten og vær ekstra forsiktig, eller bruk 
andre transportmidler.

45
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Gire med innvendige gir 
Slipp opp pedalene når du skal gire. Hvis du 
må trå mens du girer, skal du trå lettere. For 
mye trykk på kjedet hindrer girmekanismen 
i å fungere som den skal og kan skade 
mekanismen.

Bruk pedalsystemene forsiktig
Dersom du har føttene festet på pedalene, 
kan du trå mer effektivt og med mer kraft, slik 
at du får bedre kontroll over sykkelen. Noen 
sykler er utstyrt med et av følgende systemer:
• Med tåhetter og stropper festes føttene til 
pedalene med en stropp og et feste som går 
opp og rundt tærne.
• Hetteløse pedaler bruker en fjærbelastet 
mekanisme til å feste en cleat – en liten plate 
som er montert på undersiden av spesielle 
sykkelsko.
Hvis du sykler med et av disse systemene, 
må du bruke sko som er kompatible med det 
aktuelle systemet. Øv deg på å ta foten ut og 
inn av pedalene før du sykler. Hold pedalene 
og skoene rene og fri for fremmedlegemer 
som kan hindre pedalsystemet. Sørg for at 
alle utløsningsmekanismer fungerer som de 
skal, og juster dem ved behov.

Hvis du ikke er kjent med pedalene eller 
de gjeldende prosedyrene, kan du lese 
informasjonen på CD-en som følger med 
brukerhåndboken, eller høre med forhandleren.

Ta med deg reparasjonsutstyr på tur
Ta med deg en pumpe, en reserveslange, 
punkteringssett og verktøy slik at du kan 
reparere sykkelen hvis du punkterer eller 
får andre mekaniske problemer. Dersom du 
sykler i mørket, bør du ha med ekstra pærer og 
batterier til lysene.

   ADVARSEL: Dersom pedalsystemet 
ikke fungerer som det skal, kan føttene 
sette seg fast eller uforvarende løsne fra 
pedalen, slik at du mister kontrollen. Før 
du sykler, må du gjøre deg kjent med 
pedalsystemet og kontrollere at det 
fungerer som det skal.

Mange moderne bremsemodeller er svært 
effektive. De er laget for å stoppe sykkelen 
på våte eller sølete underlag. Dersom 
bremsekraften er for stor, må du ta med deg 
sykkelen til forhandleren for justering eller 
utskifting av bremsesystemet. 

Gire på riktig måte
Du kan velge det giret som er mest behagelig 
under forholdene – et gir som gjør at du kan 
trå jevnt. Det finnes to typer girsystemer: 
girmekanisme (utvendig) og innvendig.

Gire med et avhoppsgir
Den venstre girspaken styrer den fremre 
girmekanismen, og den høyre girspaken styrer 
den bakre. Bruk kun én av girspakene av 
gangen. Skift gir bare mens pedalene og kjedet 
beveger seg fremover.  Ikke skift gir når du 
sykler over humpler, ettersom dette kan føre til 
at kjedet hopper over et kjedehjul og faller av.

Når du girer, skal du slippe opp pedalene 
litt. Med lavere spenning får kjedet 
skiftet kjedehjul raskere og jevnere. 
Dette kan redusere slitasjen på kjedet 
og girmekanismene og hindre at kjedet, 
girmekanismene eller krankdrevene blir bøyd.

Ikke sykle med kjedet i "krysset" stilling. Hvis 
du girer slik at kjedet krysser over mellom de 
to største kjedehjulene (eller mellom de to 
minste kjedehjulene), befinner kjedet seg i en 
ekstrem stilling. I denne vinkelen går kjedet og 
kjedehjulene ujevnt, og komponentene vil bli 
raskere slitt.

Med moderne girsystemer forflyttes kjedet 
straks til et nytt kjedehjul når du beveger 
spaken fra en stilling til en annen (eller du 
beveger girspaken til "skift"-stillingen).

Sykler med Shimano STI-girspaker og tre 
krankdrev skifter bedre mellom de fremre 
kjedehjulene hvis du holder spaken inne et 
øyeblikk før du slipper den venstre girspaken. 
Dette er viktigst når du girer fra det minste 
krankdrevet og til det midterste krankdrevet.

   ADVARSEL: For plutselig eller 
kraftig bruk av forbremsen kan føre til 
at bakhjulet letter fra bakken, eller at 
forhjulet sklir ut foran deg. Dette kan 
medføre at du mister kontrollen og 
velter. Bruk begge bremsene samtidig 
og flytt kroppen bakover på sykkelen.

FIGUR 11:
Ikke overdriv bruken 
av forbremsen, da kan 
bakhjulet lette fra bakken 
slik at du mister kontrollen

Instruksjoner for sykling

Vær forsiktig når du bremser
Alltid hold god avstand til andre kjøretøy 
og gjenstander. Bruk bremsene. Juster 
avstandene og bremsekraften etter 
forholdene du sykler i.

Dersom sykkelen har en coasterbrems som 
aktiveres med pedalene, bremser du ved å trå 
bakover. For å oppnå maksimal bremsekraft 
skal pedalarmene være vannrette når du 
begynner å bremse. Pedalene vil bevege 
seg litt før bremsen aktiveres, så start 
bremsingen med den bakerste pedalen litt 
over denne posisjonen.

Dersom sykkelen har to håndbremser, skal 
du trykke inn begge bremsene samtidig. 
Overdreven eller feil bruk av forbremsen kan 
føre til at sykkelen letter fra bakken, slik at du 
mister noe av eller hele kontrollen (figur 11).

Sykler er laget slik at det er den venstre 
bremsespaken som styrer forbremsen. Se 
kapittel 3 hvis du vil gjøre om på dette.
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såpevann. Ikke bruk industrielle løsemidler 
eller sterke kjemikalier, ettersom disse kan 
skade lakken eller bevegelige deler.

Rengjør og poler rammefinishen hver tredje 
måned. Enkelte finisher trenger ikke å poleres. 
Hør med forhandleren hvis du er i tvil.

Unngå uforvarende skade på sykkelen
Ikke sett klemmer på rammen under 
transport eller service
Klemmer, som skrutvinger eller slike du 
finner på sykkelstativer, kan skade lakken 
eller lage bulker, knuse eller knekke de lette 
rammerørene som brukes i høytytende 
sykkelrammer. Bruk setepinnen for å spenne 
fast sykkelen for reparasjoner. Når du skal 
spenne fast sykkelen på bilen for transport, 
bruker du hjulene eller gaffelendene.

Pakk sykkelen varsomt når den skal sendes
Hvis du må pakke ned sykkelen for transport, 
må du alltid bruke en hard kasse som 
beskytter sykkelen. Sett puter på alle ramme- 
og gaffelrør, og bruk en stiv blokk til å 
beskytte gaffelendene og holde gaffelbladene 
på plass. Er ikke sykkelen skikkelig pakket, 
kan den lett bli skadet i transporten. Be 
forhandleren om å pakke ned sykkelen for 
deg hvis du er i tvil.

Unngå situasjoner som kan skade finishen
Finishen (eller lakken) på sykkelen kan 
bli skadet ved gnissing eller kontakt med 
kjemikalier. Visse sportsdrikker kan lage 
flekker på eller skade finishen. Hvis noe gnis 
mot lakken, og særlig hvis det er noe som 
er tilsmusset, kan smusset lage riper i eller 
skalle av lakken. For eksempel kan stropper 
rundt et rør eller kontakt med vaierstrømper 
slite av lakken. I ekstreme tilfeller kan gnissing 
til og med ødelegge rammematerialet. Hold 
sykkelen ren. Bruk klebeputer for å unngå 
gnissing på utsatte steder.

Sikre sykkelen din

Hindre at sykkelen blir stjålet
Kjøp og bruk en lås som tåler både 
avbitertenger og sager. Ikke sett fra deg 
sykkelen uten å låse den. Husk også å 
registrere sykkelen i et register.

Skriv ned serienummeret.
Skriv ned sykkelens serienummer foran i 
denne håndboken, og oppbevar boken på et 
trygt sted. Registrer deg deretter online hos 
oss, så arkiverer vi serienummeret ditt.

Sett sykkelen trygt fra deg
Når du er ferdig med en tur, setter du 
sykkelen fra deg på et sted hvor den ikke er 
til hinder og den er beskyttet fra farligheter.  
Ikke sett sykkelen i nærheten av elektriske 
motorer, ettersom ozon fra motoren kan 
skade gummi og lakk. Regn og snø kan føre 
til at metallet på sykkelen ruster. Ultrafiolett 
stråling fra solen kan gjøre lakken matt og 
lage sprekker i gummi og plast på sykkelen. 

Sørg for at sykkelen ikke kan velte. Hvis den 
velter, kan det bli skader på styrehåndtak eller 
setet. Feil bruk av sykkelstativer kan føre til at 
hjulene blir skjeve. Ikke sett sykkelen ned på 
girmekanismene. Den bakre girmekanismen 
kan bli bøyd, eller det kan komme smuss i 
drivverket.

Før du setter sykkelen bort for 
langtidslagring, skal du rengjøre og ta service 
på den samt polere rammen. Heng sykkelen 
opp og la det være ca. halvparten så mye luft 
i dekkene som det anbefalte trykket. Før du 
tar i bruk sykkelen igjen, må du kontrollere at 
den er i orden.

Hold sykkelen ren
Dersom rammen eller noen komponenter 
er skitne, må du rengjøre med en fuktig 
klut og et rengjøringsmiddel for sykler eller 

Hver uke
Rengjør med en fuktig klut ....................................13
Undersøk om det er løse eiker ............................26

Hver måned 
Kontroller boltene til styrestemmet .............16-17
Kontroller boltene til setepinnen .................. 18-19
Kontroller styrelagerjusteringen ......................... 19 
Kontroller pedalene ............................................... 20
Kontroller kjedet for slitasje ................................ 20
Kontroller vaiere for slitasje ................................ 20
Kontroller girspakenes funksjon ........................ 20
Kontroller girmekanismene ...........................21-22
Kontroller det innvendige girsystemet .............23
Kontroller bremsene .......................................23-26
Kontroller hjullagerjusteringen ...........................27
Kontroller felgene for slitasje ...............................27
Kontroller bolter til tilbehør .................................33
Kontroller boltene til dempergaffelen ...............33 
Kontroller boltene til bakdemperen ...................33
Kontroller reflekser .................................................35
Smør dempergaflene .............................................36
Smør kjedehjulene ..................................................36

Hver tredje måned 
Rengjør og poler finishen .......................................13
Kontroller pedalarmene og kranklager ............. 19
Smør bremsespakene  ...........................................36
Smør boltene til bremsearmene .........................36

Hvert år 
Smør styrestemmet ...............................................36
Smør setepinnen .....................................................36
Skift fett på pedalgjengene  .................................36
Skift fett i pedallagrene .........................................36
Skift fett i kranklagrene .........................................36
Skift fett i hjullagrene .............................................36
Skift fett i styrelagrene ..........................................37
Smør hjulenes hurtigutløsningsmekanisme .....37
Skift fett og olje på dempergaflene....................37

Kapittel 2: Vedlikehold
Denne vedlikeholdsplanen er basert på 
normal bruk. Hvis du sykler mer enn 
gjennomsnittlig mye på sykkelen eller 
bruker den i regnvær, snø eller terrenget, 
må du foreta vedlikehold oftere enn det som 
anbefales i planen. Ved feil på en del må du 
kontrollere og ta service på den umiddelbart 
eller kontakte forhandleren. Dersom en del 
er slitt eller skadet, må du skifte den før du 
bruker sykkelen igjen.

Nye sykler skal undersøkes etter førstegangs 
bruk. For eksempel blir vaiere strukket ved 
bruk, og dette kan påvirke girspakenes eller 
bremsenes funksjon. Ta med deg sykkelen til 
forhandleren for en fullstendig gjennomgang 
ca. to måneder etter at du kjøpte den.

Ta en fullstendig service av sykkelen hos 
forhandleren årlig, selv om du ikke har syklet 
noe særlig på sykkelen.

Verktøy for vedlikehold av sykkelen
 • Momentnøkkel med lb•in- eller N•m-trinn
 • Unbrakonøkler på 2, 4, 5, 6 og 8 mm
 • Fastnøkler på 9, 10 og 15 mm
 • Ringnøkkel på 15 mm
 • Pipenøkkelsett, 14, 15 og 19 mm.
 • T25 Torx-nøkkel
 • Stjerneskrutrekker nr. 1
 • Punkteringssett, sykkelpumpe med 

manometer og dekkspaker
 • Egen høytrykkspumpe for bakdemper eller 

dempergaffel
Ikke alle disse verktøyene kreves for alle sykler

Vedlikeholdsplan
Hver tur 
Gå gjennom kontrollisten Før hver tur i kapittel 1
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Styre og styrestem
Du bruker styret for å svinge med sykkelen, 
og styrestemmet fester styret på gaffelen. 
Styrets stilling er viktig for både styring og 
komfort. Det finnes to typer styrestem: 
• A-headset (figur 12)
• Kilestem (figur 13)

Kapittel 3: Justering
I dette kapitlet finner du instruksjoner for 
å justere sykkelens deler. Inspeksjonene i 
dette kapitlet kommer i tillegg til de som er 
oppført i kapittel 1. Les Advarsel vedrørende 
mekanisk arbeid på side 1 før du utfører arbeid 
på sykkelen.

Litt om momentverdier
Moment er et mål på hvor stramt en skrue 
eller bolt er trukket til. For mange deler er 
momentverdien angitt på eller ved bolten 
(eller delen). Hvis ikke ser du i denne 
håndboken. Dersom ingen av disse kildene gir 
deg momentverdien, spør du forhandleren. 
Bruk en momentnøkkel for å sikre at du ikke 
trekker til for mye, ettersom dette kan skade 
eller ødelegge delen. Men husk at skruer og 
bolter som er for løse, også kan føre til skader 
som gjør at delen blir ødelagt.

Når du har brukt momentnøkkelen, kontrollerer 
du at delen fungerer ved hjelp av testene i 
kapittel 1 og dette kapitlet. Dersom en del ikke 
fungerer som den skal etter at den er strammet 
til med den anbefalte momentverdien, må du ta 
med deg sykkelen til forhandleren for service. 
Dersom sykkelen har en del med en skrue eller 
bolt som ikke er oppført i denne håndboken, kan 
du se CD-en som følger med brukerhåndboken, 
eller kontakte forhandleren. 

FIGUR 12:
A-headset-stem
1. Gaffelrørets klembolter 
2. Styrets klembolter

FIGUR 13:
Høydejusterbart kilestem
1. Kile
2. Styrets klembolter
3. Ekspansjonsbolt
4. Vinkeljusteringsbolt

   ADVARSEL: Sykler med feil kan gi 
deg dårligere kontroll og føre til at du 
faller. Foreta en fullstendig kontroll av 
sykkelen før hver tur. La være å sykle 
hvis du oppdager en feil; reparer den 
eller ta den med til forhandleren for 
service.

   ADVARSEL: En uriktig momentverdi, 
være seg for løs eller for stram, kan skade 
eller ødelegge en del. Bruk en 
momentnøkkel for riktig stramming av 
delen, eller ta med deg sykkelen til 
forhandleren for service.

   ADVARSEL: Overstramming av 
stembolter kan føre til at gaffelrøret blir 
ødelagt og muligens knekker. Dersom 
gaffelrøret knekker, kan du velte.

Justere vinkelen på styret
1. Løsne styrets klembolt(er) på styrestemmet 

(figur 12 eller 13).
2. Flytt styret. Sørg for at det er midt i 

styrestemmet.
3. Stram til styrets klembolt(er) i henhold til din 

styrestemtype: 
 • Sveisede styrestem: 100-120 lb•in  

(11.3-13.6 N•m)
 • Smidde styrestem: 150-180 lb•in  

(17-20.3 N•m) 

Justere høyden på et A-headset-stem
For å justere høyden på styret med et 
A-headset-stem må styrelageret justeres. 
Dette krever spesialverktøy og -opplæring, så 
det skal bare gjøres av forhandleren.

Hvis du velger å flytte avstandsstykkene 
i styrelageret, må du følge anvisningnene 
under. Ikke legg til avstandsstykker, ettersom 
styrestemmet da ikke lenger vil holde 
gaffelrøret riktig på plass.

Minste antall avstandsstykker med et 
A-headset-stem
På sykler med A-headset-stem skal det 
være minst ett 5 mm avstandsstykke under 
styrestemmet (i tillegg til lagerdekselet).

På sykler med gaffelrør i karbonfiber skal 
det også være ett 5 mm avstandsstykke 
over styrestemmet (figur 14). Forhør deg 
med forhandleren hvis du ikke vet hva slags 
gaffelrør sykkelen din har.

FIGUR 15:
Minimumsmerke på 
kilestem
1. Sykkelrammen skal 
skjule denne streken. 
Minst 70 mm av 
kilestemmet skal alltid 
være i rammen.   ADVARSEL: Feilmontering av 

styrelager og styrestem eller manglende 
avstandsstykker kan føre til at gaffelrøret 
blir skadet og eventuelt knekker. Dersom 
gaffelrøret knekker, kan du velte.

FIGUR 14:
Nødvendige 
avstandsstykker over og 
under et A-headset-stem

Rette inn eller justere et kilestem
Når du skal justere høyden på et 
høydejusterbart styrestem, må du først 
endre styrestemvinkelen (se neste avsnitt), 
slik at du kommer til ekspansjonsbolten. 
Ekspansjonsbolten fester stemkilen, som 
holder styrestemmet på plass i gaffelen.

1. Løsne ekspansjonsbolten to eller tre 
omdreininger.

2. Dunk på toppen av ekspansjonsbolten med 
tre- eller plastklubbe for å løsne kilen.

3. Juster styret til ønsket høyde, men sørg for at 
minimumsmerket er innenfor rammen (figur 15).

4. Stram til ekspansjonsbolten med 120 lb•in 
(13.6 N•m).

Rette inn et A-headset-stem
1. Løsne gaffelrørets klembolter to eller tre 

omdreininger.
2. Rett inn styrestemmet i forhold til forhjulet.
3. Stram gaffelrørets klembolter i henhold til 

spesifikasjonene på styrestemmet eller med 
100-120 lb•in (11.3-13.6 N•m).

   ADVARSEL: Et for høyt plassert 
kilestem kan medføre skade på 
sykkelen eller gi deg dårligere kontroll 
over sykkelen slik at du faller. Sørg for 
at minimumsmerket (figur 15) er 

innenfor rammen.

Justere vinkel på et høydejusterbart 
styrestem
Det finnes flere typer justerbare styrestem: 
Se CD-en som følger med brukerhåndboken, 
for illustrasjoner.

1. Løsne vinkeljusteringsbolten til 
styrestemvinkelen kan justeres.

2. Plasser styrestemmet i ønsket vinkel.
3. Stram til vinkeljusteringsbolten med 

150-170 lb•in (17-20.3 N•m).

2
1

2

1

3

4

1
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Sete og setepinne
Det er setet som holder det meste av vekten 
din på sykkelen. Det er også utgangspunktet 
for utstrekning av beina og posisjonen du har 
på sykkelen i lengderetningen. Setepinnen 
forbinder setet til rammen og styrer 
justeringen av setet. Med riktig justering 
skal sykkelsetet være komfortabelt – selv på 
lange turer.

Justere setevinkelen
1. Løsne setets klembolt (figur 16) slik at du kan 

flytte på setet.
 • Noen setepinner har to bolter. Disse justerer 

du ved å løsne én bolt og så stramme den 
andre.

2. Legg en rettholt, et vater eller en linjal oppå 
setet, slik at du lettere kan se setevinkelen.

3. Juster setet og stram til setets klembolt i 
henhold til spesifikasjonene på setepinnen. 
For umerkede setepinner følger du disse 
spesifikasjonene: 

 • Én bolt som strammes med en 13 
eller 14 mm fastnøkkel: 180-220 lb•in 
(20.3-24.9 N•m)

 • Én bolt på tvers av setepinnehodet som 
strammes med en 5 mm unbrakonøkkel 
(figur 17): 120-130 lb•in (13.6-14.7 N•m)

 • Én bolt som strammes med en 6 mm 
unbrakonøkkel: 150-250 lb•in (17-28.3 N•m)

 • To bolter som strammes med en 5 mm 
unbrakonøkkel: 80-125 lb•in (9.6-14.1 N•m)

   ADVARSEL: Et sete som er feil 
justert eller ikke gir deg skikkelig 
bekkenstøtte, kan føre til skader på 
nerver eller blodkar. Dersom setet gir 
deg smerte eller følelsesløshet, må du 
justere seteposisjonen. Gir setet deg 
fremdeles smerte eller følelsesløshet, 
må du forhøre deg med forhandleren for 
å få endret sittestillingen eller få et nytt 
og mer komfortabelt sete.

Juster setevinkelen til slik du vil ha det. Prøv 
først å justere setet slik at det er parallelt 
med bakken. For sykler med bakdemper 
flytter du tuppen på setet en anelse ned. 
Når kroppen din trykker ned bakdemperen, 
vil da setet være rett. Setet kan også flyttes 
fremover eller bakover på setepinnen, slik at 
avstanden til styret endres, dersom det gir 
deg bedre komfort, men den flate delen av 
skinnene (figur 16) må være helt innenfor 
seteklemmen.

FIGUR 16:
Setepinnens deler
1. Setets klembolter
2. Setepinne
3. Setepinnens 
strammeskrue

FIGUR 17:
Setepinne og seteskinner
1. Flat del av seteskinnene
2. Seteklemme

   ADVARSEL: En feilplassert setepinne 
kan føre til at seteskinnene eller setets 
klembolt knekker, slik at du faller. Sett 
bare fast den flate delen av seteskinnene i 
seteklemmen.

Noen seter har ubeskyttede spiralfjærer. Hvis 
du monterer et barnesete bak på sykkelen, 
kan barnet skade seg på disse fjærene. Dekk 
til fjærene, eller bruk et sete uten fjærer.

Justere setehøyden
1. Få noen til å holde sykkelen, og sett deg på 

setet uten sko på.
2. Løsne setepinnens strammeskrue eller 

hurtigutløsningsmekanisme. Ikke stram til 
strammeskruen når setepinnen er tatt ut av 
rammen.

3. Plasser pedalarmene parallelt med seterøret, 
og sett hælen på den nederste pedalen. Trekk 
setepinnen så langt ut at det utstrakte beinet 
ditt er rett (figur 18).

 • Når du har på deg sko, skal du ha litt bøy i 
kneet når du har foten på pedalen.

4. Sørg for at minimumsmerket på setepinnen 
(figur 19) ikke er synlig over sykkelrammen.

5. Lås setepinnens hurtigutløsningsmekanisme 
eller stram til setepinnens klembolt med 40-
60 lb•in (4.5-6.8 Nm) for en 5 mm bolt eller 
60-80 lb•in (6.8-9 N•m) for en 6 mm bolt.

Styrelager
Styrelageret er lagersystemet som besørger 
dreiningen av styret og gaffelen. Kontroller 
styrelageret månedlig.

Kontrollere styrelagerets justering
1. Hold inne forbremsen mens du rugger 

sykkelen frem og tilbake.
2. Løft forhjulet opp fra bakken. Vri gaffelen og 

styret sakte til høyre og venstre.
Dersom styrelagrene beveger seg i rammen 
eller ikke går jevnt, må du la være å sykle 
på sykkelen. Det kreves spesialverktøy og 
-opplæring for å justere styrelageret. Ta med 
deg sykkelen til forhandleren for service, det 
er kun forhandleren som skal justere lagrene.

Pedalarmer og kranklager
Pedalarmene er koblingen mellom pedalene 
og kranklageret. De overfører kraft fra 
rytteren og til bakhjulet, og på enkelte sykler 
aktiverer de også bremsen.

Enkelte pedalarmer kan du justere lengden på 
ved å flytte pedalene til en annen stilling: se 
avsnittet Pedaler.

Kranklageret er lagersystemet som sørger 
for at pedalarmene kan dreie om i rammen. 
Kontroller kranklageret månedlig.

Kontrollere kranklagerjusteringen
1. Løft kjedet opp fra krankdrevet.
2. Flytt pedalarmene så de er parallelle med 

seterøret.
3. Legg én hånd på pedalarmen og én hånd på 

seterøret. Prøv å bevege pedalarmen mot og 
bort fra seterøret.

4. Drei pedalarmene rundt.
Dersom pedalarmen føles eller høres løs ut, 
bevegelsen plutselig stopper eller du hører 
en gnisselyd, skal du ikke bruke sykkelen. 
Det kreves spesialverktøy og -opplæring for 
å justere kranklageret. Ta med deg sykkelen 
til forhandleren for service, det er kun 
forhandleren som skal justere lagrene.

FIGUR 18:
Utstrakt bein med riktig 
setehøyde

   ADVARSEL: En for høyt plassert 
setepinne kan medføre skade på sykkelen 
eller gi deg dårligere kontroll over 
sykkelen slik at du faller. Sørg for at 
minimumsmerket (figur 19) er innenfor 
rammen.

FIGUR 19:
Minimumsmerke på 
setepinne
1. Sykkelrammen skal 
skjule denne streken.

1
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Pedaler
Pedalene holder føttene dine slik at du kan dreie 
pedalarmene. De er festet i pedalarmene med 
gjenger. Den høyre pedalen er gjenget i vanlig 
retning, men den venstre pedalen er venstre-
gjenget.  Stram til pedalene i pedalarmene med 
350-380 lb•in (40.2-42.9 N•m).

Kontrollere pedallagrets justering
1. Hold pedalarmen med én hånd, og prøv å 

bevege pedalen opp og ned.
2. Drei pedalen.
Dersom pedalene beveger seg på pedalarmene 
eller ikke går jevnt, må du la være å bruke 
sykkelen. Det kreves spesialverktøy og 
-opplæring for å justere pedallagrene. Ta med 
deg sykkelen til forhandleren for service, det er 
kun forhandleren som skal justere lagrene.

For justering av utløsningskraften på 
hetteløse pedaler, se håndboken som fulgte 
med pedalene, eller CD-en som følger med 
denne håndboken, eller kontakt forhandleren.

Kjede
Kjedet kobler krankdrevet (og pedalarmene) 
til bakhjulet.

På sykler uten en bakre girmekanisme må 
kjedet ha riktig stramhet for at det ikke skal 
hoppe av. Kjedets stramhet justeres ved å flytte 
bakhjulet eller justere endestykkene. Dersom 
sykkelen har justerbare endestykker eller en 
eksenterskive på kranklageret, må du se CD-en 
for instruksjoner eller kontakte forhandleren.

Justere kjedets stramhet
1. Løsne bakhjulets akselmutter så vidt på den 

ene siden av hjulet og deretter på den andre 
siden.

 • Hvis du løsner akselmutteren helt på den ene 
siden før du løsner den andre akselmutteren, 
kan lagrene bli feil justert.

2. Flytt hjulet bakover for å stramme kjedet. 
Plasser hjulet midt i rammen.

3. Monter på plass hjulet igjen (se Hjul).

Vaiere
På sykler med girspaker eller håndbremser 
går det vaiere fra de aktuelle spakene og 
til enhetene de styrer. Kontroller vairene 
månedlig for: knekker, rust, røkne fibre 
eller frynsete ender. Kontroller i tillegg 
vaierstrømpen for løse vaierfibre, bøyde ender, 
sår og slitte områder. Hvis det er feil på en 
vaier eller en strømpe, må du la sykkelen stå. 
Følg instruksjonene for å skifte vaieren, eller ta 
med deg sykkelen til forhandleren for service.

Girspaker
En girspak styrer en girmekanisme eller en 
innvendig navgirmekanisme. Du kan justere 
girspakenes posisjon på styret. Det finnes 
mange typer girspaker. Dersom sykkelen din 
har en girspak som ikke dekkes her, kan du se 
CD-en som følger med brukerhåndboken, eller 
kontakte forhandleren.

Justere girspakposisjon
1. Finn spakens klembolt (figur 20 eller 21).
2 Løsne klembolten to eller tre omdreininger.
3.  Flytt spaken.
4. Stram til klembolten med 53-69 lb•in 

(6.0-7.8 N•m).

FIGUR 20:
Klembolt, 
landeveissykkeltype
1. Spakens klembolt

FIGUR 21:
Klembolt, 
terrengsykkeltype
1. Spakens klembolt
2. Spennvidde-
justeringsskrue
3. Trommeljustering
4. Vaier

Fremre girmekanisme
På sykler med flere krankdrev sørger den 
fremre girmekanismen for å flytte kjedet når 
du girer.

Justere posisjonen for det lille krankdrevet
1. Flytt kjedet til det minste fremre krankdrevet 

og det største bakre tannhjulet. 
2. Løsne vaierens klembolt (figur 22) til vaieren 

frigjøres.
3. Skru på skruen for nedre grense ("L"-skruen) 

til den indre kjedeføringen på girmekanismen 
er ca. 0,5 mm fra kjedet.

4. Hvis det er en trommeljustering på 
girspaken eller rammens underrør, dreier du 
trommeljusteringen med klokken så langt 
det går.

5.  Trekk i vaierenden og flytt den venstre 
girspaken til posisjonen for det lille 
krankdrevet.

6. Plasser vaieren i klemboltsporet på 
girmekanismen, stram vaieren godt, og trekk 
deretter til klembolten med 44-60 lb•in 
(5.0-6.8 N•m).

Justere posisjonen for det store krankdrevet
1. Flytt den bakre girmekanismen til det minste 

tannhjulet.
2. Skru på skruen for øvre grense ("H"-skruen) 

mot klokkeretningen til den ikke kan stoppe 
girmekanismens bevegelse.

3. Drei pedalarmene med hånden. Bruk 
girspaken til å bevege kjedet forsiktig til det 
utvendige krankdrevet.

4. Flytt den ytre kjedeføringen til ca. 0,5 mm 
fra kjedet.

5. Stram skruen for øvre grense til du kjenner 
motstand. 

 • Hvis du har skrudd skruen for langt, vil den 
fremre girmekanismen gnisse på kjedet eller 
flytte kjedet til det minste krankdrevet.

6. Kontroller justeringen.
 • Prøv alle girkombinasjonene. Sørg for 

at kjedet ikke hopper av når du betjener 
girspaken.

 • Sørg for at girmekanismehuset ikke gnisser 
på pedalarmen.

Justere den midtre girposisjonen med tre 
krankdrev
1. Flytt kjedet til det største fremre krankdrevet 

og det minste bakre tannhjulet.
2. Drei vaiertrommeljusteringen (på underrøret, 

vaierstrømpen eller spaken) for å endre 
kabelens stramhet og justere det indre 
girmekanismehuset til det berører kjedet.

3. Kontroller justeringen.
 • Prøv alle girkombinasjonene for å forsikre 

deg om at kjedet går jevnt over i alle 
krankdrevene.

Noen fremre girspaker har en "klaff". 
Flytt spaken forsiktig til et lavere gir, så vil 
girmekanismen bevege seg litt inn slik at den 
ikke berører kjedet.

FIGUR 22:
Fremre girmekanisme
1. Vaier
2. Grenseskruer
3. Vaierens klembolt
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Bakre girmekanisme
På sykler med flere tannhjul på bakhjulet sørger 
den bakre girmekanismen for å flytte kjedet når 
du girer.

Justere posisjonen for det lille tannhjulet
1. Flytt kjedet til det minste bakre tannhjulet og 

det største fremre krankdrevet.
2. Løsne vaierens klembolt (figur 23) til vaieren 

frigjøres.
3. Stell deg bak sykkelen for å se til at det 

minste bakre tannhjulet, kjedet og begge 
girtrinsene er på linje.

4. Hvis de ikke er på linje, skrur du på skruen for 
øvre grense ("H"-skruen) til de er på linje.

5. Dra i vaieren og flytt girspaken til posisjonen 
for det lille tannhjulet.

6. Drei trommeljusteringen på girspaken 
eller underrøret med klokken så langt det 
går. Drei trommeljusteringen på den bakre 
girmekanismen med klokken så langt det går, 
og deretter én omdreining mot klokken.

7. Plasser vaieren i klemboltsporet på den bakre 
girmekanismen, stram girmekanismevaieren 
godt, og trekk deretter til klembolten med 
44-60 lb•in (5.0-6.8 N•m).

Justere posisjonen for det store tannhjulet
1. Skru skruen for nedre grense ("L"-skruen) 

på den bakre girmekanismen mot klokken til 
girmekanismen kan bevege seg fritt.

2. Flytt kjedet forsiktig til det minste fremre 
krankdrevet og det største bakre tannhjulet.

 • Ikke beveg den bakre girmekanismen for 
langt. Kjedet kan sette seg fast mellom det 
store tannhjulet og eikene.

3. Rett inn trinsene på den bakre girmekanismen 
etter det største tannhjulet.

4. Skru til skruen for nedre grense med klokken 
til den blir tung å skru.

 •Hvis du skrur skruen for langt, vil 
girmekanismen være plassert på utsiden av 
sykkelen. 

5. Kontroller justeringen.
 • Prøv alle girkombinasjonene. Sørg for at 

kjedet ikke hopper av når du girer.

Justere indekseringssystemet
1. Flytt kjedet til det største fremre krankdrevet 

og det minste bakre tannhjulet.
2. Flytt den bakre girspaken ett klikk.
3. Se til at kjedet beveger seg jevnt til det nest 

minste tannhjulet.
 • Hvis kjedet lager for mye lyd eller ikke 

skifter tannhjul, må du dreie noe på 
trommeljusteringen. Skift gir igjen, og se til at 
skiftingen går jevnt.

 • Hvis kjedet flytter seg til det tredje minste 
tannhjulet, dreier du trommeljusteringen med 
klokken til trinsene på girmekanismen er på 
linje med det nest minste tannhjulet.

4. Kontroller justeringen. Prøv alle 
girkombinasjonene for å forsikre deg om at 
kjedet går jevnt over i alle tannhjulene.

Dersom girmekanismen ikke kan justeres 
ordentlig, kan det hende girøret er feil justert. 
Ta med deg sykkelen til forhandleren for 
service, det er kun forhandleren som skal 
justere girøret.

FIGUR 23:
Bakre girmekanisme
1. Grenseskruer
2. Trommeljustering
3. Vaierens klembolt
4. Vaier

Innvendige girsystemer
Disse systemene skifter gir ved hjelp av en 
mekanisme i baknavet.

Justere et 3-girssystem
1. Sett girspaken i andregirposisjon.
2. Kontroller innrettingen. Streken på 

løftestangen skal være på linje med 
indikatoren på overføringsarmvinduet 
(figur 24).

3. Dersom indikatorene ikke er innrettet, dreier 
du på trommeljusteringen til de er det.

4. Flytt girspaken til førstegir. Og deretter til 
andre. Kontroller justeringen.

Justere et Nexus 4-, 7- eller 8-girssystem
1. Sett girspaken i fjerdegirposisjonen.
2. Rett inn indikatoren på baknavtrinsen 

(figur 25) med tannhjulholderen.
3. Dersom de rød strekene ikke er på linje, dreier 

du på trommeljusteringen til de er det.
4. Flytt girspaken til førstegir. Og deretter til fjerde. 

Kontroller justeringen.

Bremser
Bremsesystemet sørger for at du kan 
bremse eller stoppe sykkelen. Dette er 
helt avgjørende for sikkerheten. Bruk kun 
bremseklosser som er laget for dine bremser. 
Bremsesystemet er vanskelig å justere uten 
riktig verktøy og opplæring. Det anbefales 
på det sterkeste at bremsene kun justeres av 
forhandleren. Hør med forhandleren hvis du 
trenger mer hjelp.

Bremsetyper
Ulike sykler har ulike typer bremser. 
Bremsetypene kan deles inn i tre grupper: 
navbremser, felgbremser og skivebremser.

Navbrems:Bremsemekanismen sitter inne i 
navet (figur 26). Navbremser kan styres med 
en bremsespak (trommelbrems) eller med 
pedalene (coasterbrems). 

FIGUR 24:
Baknav på et 3-girssystem
1. Overføringsarmvindu

FIGUR 26:
Coasterbrems

• Felgbrems: Bremseklosser legger trykk 
på felgen. Trykket styres med en håndspak 
som er koblet til bremsen via en vaier. 
Eksempler på dette er V-bremser (figur 27), 
kantileverbremser (figur 28) og racer- eller 
kaliperbremser (figur 29). Et felgbremssystem 
består av følgende deler:
 • Brems • Bremseklosser
 • Felg • Bremsespak
 • Bremsevaier og vaierstrømpe
 • Bremsemodulator – noen V-bremser er 

utstyrt med en bremsemodulator (eller 
"kraftmodulator"). Denne enheten har 
en liten fjær i røret (figur 27) som endrer 
måten bremsen fungerer på, under den 

FIGUR 25:
Nexus-baknav
1. Trinse
2. Tannhjulholder
3. Vaierens klembolt
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FIGUR 30:
Skivebremsens deler
1. Festebolter
2. Fastklossjustering 
(på noen modeller)
3. Vaierens klembolt

første kontakten mellom bremseklossene og 
felgen. Når du klemmer inn bremsespaken, 
må fjæra trykkes inn før du kan legge full 
bremsekraft på felgen. Dette gjør at bremsen 
føles litt annerledes, og det gjør også at 
justeringen blir litt mer ømfintlig. Dersom 
en modulatorbrems ikke får godkjent under 
inspeksjon, må du ta med deg sykkelen til 
forhandleren for justering.

 Ikke bruk bremsespaken når hjulet er 
demontert fra rammen.

Inspeksjon
Kontroller alle bremsebolter og 
bremseklossene for slitasje hver måned. 
• Felgbremser Hvis sporene på bremseklossene 
er under 2 mm dypt (eller 1 mm for V-bremser), 
skal bremseklossene skiftes. 
• Skivebremser: Skift bremseklosser som er 
tynnere enn 1,0 mm.

Justere klaringen mellom bremseklossene 
og felgen
1. Drei på trommeljusteringen.
 • På de fleste V-bremssystemer (figur 27) eller 

kantileverbremsesystemer (figur 28) sitter 
trommeljusteringen på spaken. På de fleste 
racer- eller kaliperbremssystemer (figur 29) 
sitter trommeljusteringen på selve bremsen.

 • For å øke klaringen mellom bremseklossen 
og felgen dreier du trommelen med klokken. 
For å minske klaringen dreier du trommelen 
mot klokken.

2. Dersom bremseklossene ikke kan justeres riktig 
med trommeljusteringen, kreves mer innsats:

 • V-brems og kaliper: Løsne vaierens klembolt 
og fest vaieren på nytt.

 • Kantileverbrems: Juster bremseklossene på 
nytt eller ta med deg sykkelen til forhandleren.

Midtstille en V-brems, kantileverbrems eller 
racerbrems
1. Skru litt og litt på senterjusteringsskruen 

(figur 27, 28 eller 29).
2. Har bremsen to senterjusteringsskruer, 

justerer du den totale fjærspenningen mens 
du setter bremsen i midten.

FIGUR 27:
V-brems
1. Vaierens klembolt
2. Ikke berør
3. Rør
4. Ledd 
5. Klossens klembolt
6. Senterjusteringsskrue
7. Armens klembolt

FIGUR 28:
Kantileverbrems
1. Vaier
2. Armens klembolt
3. Senterjusteringsskrue
4. Klossens klembolt

FIGUR 29:
Kaliperbrems
1. Trommeljustering
2. Senterjusteringsskrue
3. Bremsefrigjøringsspak
4. Klossens klembolt

 • Skivebrems:Bremseklosser legger trykk på 
en skive som er montert på navet av hjulet 
(figur 30). Trykket styres med en håndspak 
som er koblet til bremsen via en vaier eller en 
hydraulisk slange.

Justere innrettingen av bremseklossene på 
en felgbrems
1. Løsne bremseklossenes festebolt.
2. Rett inn bremseklossene som vist i Figur 31. 

Stram bremseklossenes festebolter:
 • Kaliper: 40-60 lb•in (4.5-6.8 N•m) 
 • V-brems eller kantilever: 70-80 lb•in (7.9-9 N•m) 
3. Når du har justert bremsen, må den 

kontrolleres. Klem inn spaken. Se til at 
vaieren ikke beveger seg i klemmen, at 
bremseklossene går i inngrep med 90-graders 
vinkel, og at klossene ikke berører dekket.

 Når du skal stenge bremsen, går du frem i 
motsatt rekkefølge.

 • Når du skal ta av bakhjulet på sykler med 
innvendige bremser eller trommelbremser, 
må du først koble fra giret og bremsevairene.

 Du kobler fra bremsevaieren ved å skyve 
vaierarmen forover og vaierens klembolt 
bakover slik at bolten er rettet inn med det 
største hullet i armen.

 Trekk ut vaierens klembolt for å ta den av 
armen. Trekk bremsevaierstopperen frem for 
å demontere den fra bremsearmen. Løsne 
bremsebøylebolten.

 Når du skal koble fra girvaieren, må du sette 
girspaken i førstegir. Trekk vaierstrømpen ut av 
girvaierstopperen. Drei girvaierens klembolt 
til skiven er rettet inn i forhold til sporet i 
tannhjulholderen. Fjern vaieren. 

Justere en hydraulisk skivebrems
1. Løsne bremsefesteboltene (figur 30). 
2. Trekk spaken helt inn, og stram boltene med 

100-110 lb•in (11.3-12.4 N•m).

Justere en vaierstyrt skivebrems
Denne prosedyren er tredelt:

A. Justere klaringen mellom høyre 
bremsekloss og skiven
1. Vri på fastklossjusteringen (figur 30).
2. Dersom klossene ikke kan justeres ordentlig på 

denne måten, følger du instruksjonene under 
"Justere klaringen mellom venstre bremsekloss 
og skiven" før du justerer høyre kloss.

B. Justere klaringen mellom venstre 
bremsekloss og skiven
1. Drei vaiertrommeljusteringen: med klokken 

for å øke klaringen, mot klokken for å 
redusere den.

2. Dersom klossene ikke blir riktig justert, løsner 
du vaierens klembolt og fester vaieren på 
nytt. Stram til klembolten med 5070 lb•in 
(5.7-7.9 N•m).

3. Etter justering skrur du låsemutteren med 
klokken for å sikre at justeringen ikke blir 
endret.

FIGUR 31:
Justering av bremseklosser
1. Bremsekloss riktig 
justert i forhold til felgen
2. Klossen og felgen skal 
være parallelle
3. Felgens 
bevegelsesretning
4. 0,5-1,0 mm spissing

Frigjøre bremsen for å ta av hjulet
 • For de fleste landeveissykler med 

kaliperbremser løfter du bremsefrigjørings-
spaken (figur 29) til stilling OPP. Steng ved å 
vri spaken til stilling NED.

 • For Campagnolo-spaker trykker du på 
frigjøringsknappen øverst på spaken. Trekk 
lett i spaken og trykk inn knappen til den er på 
linje med spakhuset. Løs ut spaken.

Når du skal stenge bremsen, går du frem i 
motsatt rekkefølge.
 • For kantileverbremser frigjør du vaieren 

(figur 28). Klem bremseklossene helt inn mot 
felgen med én hånd. Bruk den andre hånden til 
å trekke den blykledde enden av vaieren fra gaf-
felen på bremsearmen. Frigjør bremseklossene. 

 Når du skal stenge bremsen, går du frem i 
motsatt rekkefølge.

 • For V-bremser koble du røret fra leddet 
(figur 27). Klem klossene helt inn mot felgen 
med én hånd. Bruk den andre hånden til å 
trekke røret bort fra leddet, og løfte opp røret. 
Frigjør bremseklossene.
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Justere bremsespakposisjon
1. Finn spakens klembolt (figur 32, 33 eller 34).
2. Løsne klembolten to eller tre omdreininger.
3. Flytt spaken.
4. Stram spakens klembolt:
 • Landeveis- eller terrengsykkeltype: 

53-69 lb•in (6.0-7.8 N•m)
 • Midtstilt spak: 20-30 lb•in (2.3-3.3 N•m)

Justere bremsespakens spennvidde
På noen bremsespaker kan du justere 
spennvidden, det vil si avstanden fra styret 
til spaken.

1. Finn spennvidde-justeringsskruen (figur 33). 
For å redusere spennvidden skrur du skruen 
med klokken. For å øke spennvidden skrur du 
skruen mot klokken.

2. Ved behov justerer du bremseklossklaringen 
etter justering av spennvidden.

Endre hvilken spak som betjener forbremsen
1. Åpne bremsene.
2. Koble fra bremsevairene:
 • På sykler med bukkestyre fjerner du styrebåndet, 

og deretter kobler du fra hver av bremsevairene og 
demonterer dem fra spaken. 

 • På terrengsykler demonterer du den 
blykledde enden av vaieren fra spaken.

3. Monter vairene i de motsatte spakene.
4. Lukk bremsene.
 • På sykler med bukkestyre må du også sette 

på styrebåndet.
5. Kontroller bremsene slik som vist i kapittel 1, 

og juster dem ved behov.

C. Rette inn bremsen med skiven
1. Løsne bremsefesteboltene.
2. Før et visittkort eller noe annet tynt inn 

mellom den høyre bremseklossen og skiven.
3. Trekk spaken helt inn, og stram boltene med 

100-110 lb•in (11.3-12.4 N•m).

Demontere skivebremseklossene
1. Ta av hjulet.
2. Bruk fingrene eller en tang til å holde 

bremseklossens monteringstange, og trekk 
ut klossen.

Bremsespaker
Bremsespakene brukes til å betjene bremsen. 
Spakens plassering på styret skal være slik at 
du kan betjene bremsen enklest mulig.

Det finnes flere typer bremsespaker:

• Landeveissykkeltype: til bukkestyrer 
(figur 32).
• Terrengsykkeltype: til flate eller 
terrengsykkelstyrer (figur 33).

FIGUR 32:
Landeveissykkeltype
1. Spakens klembolt

FIGUR 33:
Terrengsykkeltype
1. Spakens klembolt
2. Spennvidde-
justeringsskrue

Hjul
Når du skal skifte et dekk eller en slange, må 
du kontrollere at det er et felgbånd på plass 
som dekker alle eikehull og nipler, slik at 
slangen er beskyttet mot punktering.

Kontroller dekkene månedlig for skader og 
slitte områder. Kontroller at det ikke er noen 
løse eller skadde eiker, slik at hjulet er rett og 
solid. Kontroller at hjullagrene er riktig justert.

Inspiser felgene hver måned. Sørg for at 
felgene er rene, slik at bremsene fungerer 
som de skal. Hvis slitasjeindikatorene på 
bremseflaten viser tegn til at felgen er slitt, 
eller hvis bremseflaten ikke er flat, må du 
skifte ut felgen.

   ADVARSEL: Bremseklossene sliter 
på felgmaterialet når du bremser. 
Dersom bremsene sliter av for mye av 
materialet over tid, kan felgen bli svak 
og knekke, slik at du mister kontrollen 
og faller. Kontroller felgene regelmessig. 
Skift ut en felg som er slitt.

Kontrollere hjullagrenes justering
1. Løft bakenden av sykkelen opp fra bakken 

med én hånd, og prøv å rugge felgen fra side 
til side. Se, kjenn og hør etter bevegelse i 
lagrene.

2. Snurr hjulet og hør etter gnisselyder eller 
andre uvanlige lyder.

3. Gjenta disse prosedyrene for det andre hjulet.
Dersom navet kjennes løst ut eller lager 
en gnisselyd, må sykkelen på service. Det 
kreves spesialverktøy og -opplæring for å 
justere hjullagrene. Dette skal kun utføres av 
forhandleren.

Montering av hjul
Hjulet (eller skiven) må passere bremsen, og 
bakhjulet må samhandle med kjedet. Dette 
er bedre forklart på CD-en som følger med 
denne håndboken.

Sykler har ulike typer hjulmonterings systemer. 
Følg instruksjonene for systemet på sykkel nøye.

Hjulmonteringssystemer (figur 34):
•	Tradisjonell	hurtigutløsningsmekanisme	
(inkl. ABP)
•	Clix™-hurtigutløsningsmekanisme
•	Gjenget	aksel	og	mutter
•	Gjennomgående	aksel

   ADVARSEL: En hurtigutløsnings-
mekanisme eller andre hjulmonterings-
systemer som ikke er riktig justert og 
lukket, kan føre til at hjulet løsner eller 
hopper av, eller gi deg dårligere kontroll 
over sykkelen slik at du faller. Sørg for 
at hjulene er riktig monterte før du 
sykler på sykkelen.

Montere et hjul med en tradisjonell 
hurtigutløsningsmekanisme
1. Sett spaken på hurtigutløsningsmekanismen 

i stilling ÅPEN (figur 35) og plasser hjulet 
slik at det er helt i kontakt med innsiden av 
gaffelendene.For å montere et hjul med ABP 
må du først fjerne stikkaksen fra navet. Når 
hjulet er i rammen, skyver du stikkaksen 
gjennom det venstre endestykket og navet, og 
deretter setter du på justeringsmutteren.

2. Sørg for at spaken er i justeringsposisjon, og 
stram så vidt til justeringsmutteren (figur 36).

3. Lås hurtigutløsningsmekanismen – hold spaken 
i håndflaten og flytt den slik som vist på figur 
35 til stilling CLOSE. Når du setter spaken i 
justeringsposisjon, skal du kjenne litt motstand. 

FIGUR 34:
Hjulmonteringssystemer
1- Tradisjonell hurtigutløs-
ningsmekanisme
2- Clix (pilene angir 
deler som ikke er på en 
tradisjonell hurtigutløs-
ningsmekanisme)
3- Gjenget aksel
4- Gjennomgående aksel
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FIGUR 35:
Riktige bevegelser og 
posisjoner for spak
1- Frigitt (OPEN)
2- Justeringsposisjon
3- Låst (CLOSE)

 • Ikke skru på spaken som om den var en 
vingemutter (figur 35). Dette gir ikke nok 
kraft til å holde hjulet på plass.

4. Hvis du kan stenge spaken med liten eller ingen 
motstand, er klemkraften utilstrekkelig. Gå tilbake 
til trinn 2 og stram justeringsmutteren. Les de 
faktiske målene (under) for mer informasjon.

5. Rett inn spakene slik at de ikke berører 
noen deler av sykkelen eller tilbehør (f.eks. 
bagasjebrett eller skjermer), og slik at 
eventuelle hindringer ikke kan hekte seg fast i 
spakene (figur 37).

6. Utfør følgende tester for å kontrollere at du har 
justert og låst hurtigutløsningsmekanismen 
riktig:

 • Løft sykkelen og slå med kraft på toppen av 
dekket (figur 38). Hjulet skal ikke hoppe av, 
løsne eller bevege seg sidelengs. 

 • Kontroller at motstanden er riktig når du 
flytter spaken til stilling CLOSE.

 • Kontroller at den låste hurtigutløsningsspaken 
ikke kan beveges (figur 39).

 • Når hurtigutløsningsmekanismen er riktig 
låst, er klemkraften mot metallet tilstrekkelig.

FIGUR 36:
Stramming av mutter
1. Justeringsmutter

FIGUR 37:
Fremre og bakre 
spakposisjon

FIGUR 39:
Se til at spaken ikke kan 
dreies

FIGUR 38:
Test om hjulet sitter løst

Faktiske mål: 
Hvis det trengs over 200 Nm for å låse 
spaken, må du løsne justeringsmutteren 
litt. Hvis det trengs under 53,4 Nm 
for å låse spaken, må du stramme 
justeringsmutteren litt.

Dersom det er en av testene 
hurtigutløsningsmekanismen ikke består, 
må du justere den på nytt eller ta med deg 
sykkelen til forhandleren for service. Ta 
testene på nytt før du bruker sykkelen.

Demontere et hjul med en 
hurtigutløsningsmekanisme
1. Frigi hurtigutløsningsspaken ved å sette den i 

stilling OPEN (figur 35).
2. For å ta av forhjulet løsner du justeringsmutte-

ren med tre omdreininger. For å ta av et bakhjul 
med ABP, demonterer du stikkaksen.

3. Ta hjulet ut av gaffelen eller rammen.

Montere hjul med Clix
Clix-hurtigutløsningsmekanismer skiller seg 
fra tradisjonelle hurtigutløsningsmekanismer 
(figur 40). På tradisjonelle hurtigutløsnings-
mekanismer skal du justere klemkraften hver 
gang du monterer hjulet. Men med Clix-
systemet trenger du ikke å gjøre dette når du 
monterer hjulet. Clix er et integrert system 
som er justert til kun én gaffel – i henhold til 
spennvidden på endestykkene (de delene av 
gaffelen som holder hjulet på plass).

   ADVARSEL: Clix-systemer er justert 
for kun ett hjul og én gaffel. Ved bytte 
av sykkel, hjul eller gaffel kan hjulet bli 
løst eller hoppe av, slik at du mister 
kontrollen og faller. Ikke flytt Clix-
systemer til en annen sykkel, et annet 
hjul eller en annen gaffel uten riktig 
justering.

1. Sett Clix-hurtigutløsningsspaken i stilling 
OPEN (figur 41), klem koppen og spaken 
sammen (figur 42) og senk gaffelen ned 
på hjulet til innsiden av gaffelen kommer i 
kontakt med hjulet.

 • Noen gafler har spesielle endestykker hvor du 
ikke må klemme koppen og spaken sammen – 
her glir gaffelen automatisk på hjulet.

2. Lås Clix-mekanismen – hold spaken i 
håndflaten og flytt den slik som vist på figur 
43 til stilling CLOSE.

 • Ikke skru på spaken som om den var en 
vingemutter (figur 43). Dette gir ikke nok 
kraft til å holde hjulet på plass.

FIGUR 41:
Spakposisjoner
1- Låst (CLOSE)
2- Justeringsposisjon
3- Frigitt (OPEN)

FIGUR 42:
Klem koppen og spaken 
sammen

3. Rett inn spaken slik at den ikke berører 
noen deler på sykkelen eller tilbehør (f.eks. 
bagasjebrett eller skjermer), og slik at 
eventuelle hindringer ikke kan hekte seg fast i 
spaken (figur 44).

4. Utfør følgende tester for å kontrollere at du har 
justert og låst Clix-mekanismen riktig:

 • Løft sykkelen og slå med kraft på toppen av 
dekket (figur 45). Hjulet skal ikke hoppe av, 
løsne eller bevege seg sidelengs.

 • Kontroller at motstanden er riktig når du 
flytter spaken til stilling CLOSE.

 • Kontroller at den låste hurtigutløsnings-
spaken ikke kan beveges (figur 46).

 • Når Clix-mekanismen er riktig låst, er 
klemkraften tilstrekkelig.

 • Se Faktiske mål på side 26.
Dersom det er en av testene 
hurtigutløsningsmekanismen ikke består, må 
du justere den eller ta med deg sykkelen til 
forhandleren for service. Ta testene på nytt 
før du bruker sykkelen.

FIGUR 40:
Clix-systemets deler
1. Nav
2. Justeringsmutter
3. Låsemutter
4. Stikkakse
5. Kopp 
6. Fjær
7. Spak
8. Kambolt
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Justere klemkraften på en Clix
1. Løsne låsemutteren (figur 40).
2. Sett spaken i posisjon OPEN (figur 41).
3. Rett inn merkene på spaken og stikkaksen etter 

justeringsposisjonen (figur 47).
4. Stram til justeringsmutteren så vidt det er.
5. Lås spaken og utfør testene for riktig 

klemkraft – se trinn 4 under "Montere hjul 
med Clix".

6. Er klemkraften riktig, låser du spaken.
 • Dersom klemkraften IKKE er riktig, skrur du 

justeringsmutteren svakt i klokkeretningen for 
å øke klemkraften. Gå tilbake til trinn 4.

7. For å unngå at justeringen endres, må du 
stramme låsemutteren (figur 40) til den 
berører justeringsmutteren. Ikke overstram.

8. Kontroller den sekundære festeanordningen 
for hjulet på Clix-systemet. Sett spaken i 
stilling OPEN. Løft forhjulet opp fra bakken 
og slå med kraft på toppen av dekket. Hjulet 
skal ikke løsne fra gaffelendene. Dersom Clix-
systemet ikke består testen, må du ta med 
deg sykkelen til forhandleren for service.

FIGUR 47:
Justeringsposisjon med 
merker
1. Spakmerke
2. Stikkaksemerke
3. Fjær (den spisse enden 
av konusen peker bort 
fra navet)

FIGUR 43:
Riktige bevegelser og 
posisjoner for spak
1- Frigitt (OPEN)
2- Justeringsposisjon
3- Låst (CLOSE)

FIGUR 44:
Fremre spakposisjon

FIGUR 46:
Se til at spaken ikke kan 
dreies

FIGUR 45:
Test om hjulet sitter løst

Demontere hjul med Clix
1. Frigi Clix-mekanismen ved å sette hurtigut-

løsnings spaken i stilling OPEN (figur 41).
2. Klem koppen og spaken sammen (figur 42) 

og skyv dem litt inn slik at justeringsmutteren 
flyttes ut av gaffelen.

3. Ta hjulet ut av gaffelen.

Montere et hjul med en gjenget aksel og 
mutter
Noen hjul festes med muttere på akselen. En 
tannskive (figur 48) er nødvendig mellom 
mutteren og gaffelenden.

1. Stram akselmutterne for forhjul med 
180-240 lb•in (20.3-27.1 N•m), og med 
240-300 lb•in (27.1-33.9 N•m) for bakhjul.

2. Kontroller at du har montert hjulet riktig:
 • Løft sykkelen og slå med kraft på toppen 

av dekket (figur 45). Hjulet skal ikke hoppe 
av, løsne eller bevege seg sidelengs. Dersom 
hjultilkoblingen ikke består testen, må du 
gjenta disse prosedyrene. Hvis du ikke får 
festet hjulet ordentlig, må du ta med deg 
sykkelen til forhandleren for service.

Montering av dekk
Det finnes mange typer dekk:
• Vanlig eller kanttråddekk: Luften holdes i 
dekket ved hjelp av en innerslange, og dekket 
er på en standard felg.
• Slangeløse eller slangeløsklare dekk: Uten 
innerslange, og dekket står på en spesiell 
slangeløss felg.
• Pariserdekk: Innerslangen er stiftet eller limt 
på innsiden av dekkstammen, og dekket er 
limt på felgen.
Disse instruksjonene er skrevet for vanlige 
kanttråddekksystemer. For instruksjoner 
om andre dekktyper må du se CD-en eller 
kontakte forhandleren. Bruk størrelsen som 
er skrevet på siden av dekket, eller kontakt 
forhandleren ved kjøp av reservedekk eller 
nye dekk.

Hvis du har en slangelekkasje, lapper 
du det punkterte stedet på slangen eller 
skifter slange.

Demontere et hjul fra sykkelen
1. Følg instruksjonene for å åpne bremsen i 

avsnittet Bremser i dette kapitlet.
2. Følg instruksjonene for å demontere hjul i 

avsnittet Hjul i dette kapitlet.

Ta dekket av hjulet
Ta dekket av felgen med hendene eller 
dekkspaker. Ikke bruk skarpe gjenstander 
som f.eks. skrutrekker til å ta av dekket.

1. Slipp ut all luften fra innerslangen.
2. Klem dekkanten ned i felgbrønnen (figur 50). 

Gjør dette rundt hele hjulet.
3. Bruk en dekkspak og løft en av dekkantene 

opp og ut av felgen (figur 51). Begynn tvers 
overfor ventilen.

4. Fortsett rundt hjulet og løft kanten ut av felgen 
til hele kanten er ute.

5. Ta tak i innerslangen og trekk den ut.
6. Løsne den andre dekkanten fra felgen.

FIGUR 48:
Nav med mutter
1. Tannskive

Montere hjul med en gjennomgående aksel
Det finnes mange typer gjennomgående 
aksler (figur 49) som bruker ulike 
metoder for justering og feste. For 
instruksjoner om hvordan du åpner og 
stenger festemekanismen for hjulet på din 
gjennomgående aksel, kan du se CD-en eller 
forhøre deg med forhandleren.

FIGUR 49:
Gjennomgående aksel
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Montere et dekk på hjulet
1. Følg inspeksjonsprosedyrene i avsnittet Hjul 

for å kontrollere felgen, felgbåndet og dekket. 
Kontroller også innsiden av dekket.

 • Hvis du skifter slangen eller dekket, må du 
forsikre deg om at den nye slangen eller det 
nye dekket er av samme størrelse som den/
det gamle. Hvis ikke må du forhøre deg med 
forhandleren angående kompatibilitet mellom 
ulike størrelser. Størrelsen ser du på siden av 
dekket.

2. Pump opp slangen til den begynner å ta form.
3. Plasser slangen i dekket.
4. Før ventilen gjennom hullet i felgen.
5. Bruk bare hendene og plasser den første 

dekkanten inn på felgen (figur 51). Begynn ved 
ventilen.

6. Press dekket og slangen over, slik at slangen 
er på innsiden av felgen (figur 52).

7. Bruk bare hendene og press den andre kanten 
inn på felgen. Begynn ved ventilen.

 • Vær forsiktig så ikke slangen kommer i klem 
mellom felgen og dekket (figur 53).

8. Trykk ventilbasen opp i dekket så den ikke 
kommer i klem mellom dekkanten og felgen.

9. Pump opp dekket til ca. halvt trykk, og 
kontroller deretter at dekkanten sitter riktig 
på felgen (figur 54).

10. Slipp ut luften fra dekket igjen. Dette sikrer at 
slangen ikke kommer i klem.

11. Pump opp dekket til trykket som er angitt på 
siden av dekket. Ikke fyll for mye luft.

FIGUR 51:
Den første dekkanten og 
slangen ute av felgen

FIGUR 50:
Dekkantene i felgbrønnen

FIGUR 52:
Den første dekkanten 
over felgkanten, med 
innerslangen på felgen

FIGUR 54:
Dekkantene på plass 
i felgen sammen med 
innerslangen

FIGUR 53:
Slange i klem mellom 
dekk og felg

Demping
Du kan justere ytelsen på sykkelens dempere 
i henhold til din egen vekt, syklestil og hva 
du selv foretrekker. Alle dempersystemer er 
ulike. For anbefalinger om demperjusteringer 
kan du se Treks demperkonfigurasjon på vårt 
nettsted: www.trekbikes.com/suspension.

Demperens skal ikke kunne komprimeres 
til fulle. Når demperen er helt komprimert, 
stopper bevegelsen plutselig, og du kan miste 
kontrollen.

Når du justerer demperen, vil sykkelen 
oppføre seg annerledes ved svinging og 
bremsing. Etter justering av demperen skal 
du prøvekjøre sykkelen forsiktig på et sted 
med lav trafikk til du blir vant til den.

Kontroller boltene på alle deler av demperen 
månedlig: festebolter og svingbolter.

Tilbehør
I tillegg til delene vi allerede har omtalt i 
dette kapitlet, kan sykkelen din være utstyrt 
med tilbehør som skjermer, lykt, stativer, 
kjedeskjerm, støttehjul eller sykkelstøtte. 
Slikt tilbehør skal kontrolleres månedlig for å 
undersøke at det er riktig montert. Dersom 
en del er løs eller feil justert, må du stramme 
eller justere den eller ta med deg sykkelen til 
forhandleren for service.

Montere lyspære
Lyspæren er merket med riktig spenning. Ta 
med deg den gamle pæren til butikken når du 
skal kjøpe reservepærer eller nye pærer, slik 
at du vet at du kjøper riktig pære til din lykt.

1. Finn settskruen for linsen på baksiden av 
lykten. 

2. Skru skruen mot klokken. Ta den ut.
3. Drei linsen en kvart omdreining med klokken. 

Trekk linseenheten av pæreenheten.
4. Skru ut pæren mot klokken, og ta den ut.
 • Vær forsiktig så du ikke knuser glasset 

på pæren. Ikke flytt på ledningen nederst i 
pæreenheten.

5. Skru inn en ny pære til den sitter godt.
6. Sett linsen på pæreenheten. Drei linsen en 

kvart omdreining mot klokken.
7. Sett inn settskruen for linsen på baksiden av 

lykten. Stram til skruen.
Kontroller at den nye pæren virker. Hvis den 
ikke gjør det, må du kontrollere at ledningen 
er som de skal og at den nye pæren ikke er 
ødelagt.

Justere støttehjul
1. Plasser sykkelen på et flatt, jevnt underlag. 

Sørg for at dekkene har riktig trykk.
2. Løsne bakakselmutterne.
3. Hold sykkelen rett, og juster avstanden fra 

støttehjulene til bakken slik at den er ca. 
6 mm. Sørg for at avstanden er lik på begge 
sidene av sykkelen.

4. Juster kjedets stramhet, og stram 
til akselmutterne. Følg prosedyren i 
avsnittet Hjul.

Kanter

Inners-
lange

Dekk

Felg
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Rammesett (ramme og gaffel)
Rammen er sykkelens ryggrad. Alle andre 
deler, inklusiv gaffelen, er festet på den. 
Gaffelen holder forhjulet og styres ved hjelp 
av styret. Vedlikehold av rammesettet er 
helt avgjørende for sikkerheten. Les Advarsel 
vedrørende mekanisk arbeid på side 1 før du 
utfører arbeid på rammen, gaffelen eller 
tilknyttede komponenter.

Rammen og gaffelen kan være 
konstruert av ulike materialer, inklusiv 
stållegeringer, aluminiumslegeringer eller 
karbonfiberkompositt. Dersom sykkelen din 
er laget av karbonfiberkompositt, må du lese 
avsnittet Karbonfiberkompositt på side 9.

I tillegg kan rammen eller gaffelen være 
utstyrt med demperkomponenter. Dersom 
sykkelen har dempere, må du se avsnittet 
Demping i dette kapitlet.

Generell informasjon
Bontrager-gafler er ikke kompatible 
med utstyr som festes ved å klemmes 
rundt gaffelbladet, bortsett fra 
sykkelcomputerfølere.  Hvis du er usikker på 
hva som kan monteres på din gaffel, kan du 
forhøre deg med forhandleren.

Rammer av karbonfiberkompositt må alltid 
være utstyrt med en kjedestagbeskytter som 
beskytter mot skade i tilfelle kjedesug eller 
overgiring forbi det innerste krankdrevet.

Overdreven varme, som ved pulverlakkering 
eller bruk av åpen ild, kan skade 
bindemiddelet mellom rammens deler på 
noen rammesett. Ikke utsett rammen for 
temperaturer over 82 °C.

Rammesett med en rund eller sylindrisk 
setepinne bruker en setemuffe i én av tre 
størrelser som er laget for setepinner med en 
ytre diameter på 27,12 til 27,20 mm, 29,12 til 
29,2 mm eller 31,45 til 31,60 mm. Kontroller 
om setepinnen samsvarer med denne 
toleransen før montering. Bruk riktig smøring 
(se side 36) for å unngå at setepinnen setter 
seg fast i setemuffen eller -røret.

Ved rengjøring av rammedeler må du ikke 
bruke løsemidler eller sterke kjemikalier. Fjern 
belegg med en myk fille og mildt såpevann. 
Bruk av industrielle løsemidler til rengjøring 
eller fjerning av lakk kan ikke bare skade 
lakken, men også bindemiddelet mellom 
rammens deler.

Toleransene for klemkoblinger og 
gjengekoblinger må følges. Bruk av deler 
som er for store eller skjeve, kan ødelegge 
rammen eller delen. Overstramming av 
gjengede festeanordninger kan ødelegge 
gjengene eller delen. Sørg for at gjengene på 
kranklageret og den bakre girmekanismen er 
rene og godt smurt før montering. Begynn 
å skru inn gjenger for hånd, ikke med en 
skrunøkkel.

Fjerning av lakk fra rammen krever spesielle 
teknikker og bør derfor bare utføres på 
fabrikken. Kontakt forhandleren for mer 
informasjon.

Spesielle rammeegenskaper
Noen rammer har ett eller flere unike 
festepunkter som gir deg muligheten til 
å bruke spesialtilbehør. Noen rammer 
eller gafler har for eksempel en spesiell 
forsenkning som kan romme føleren til en 
sykkelcomputer (figur 55 og 56). Et annet 
eksempel er Speed Concept-rammer som har 
festepunkter for en "fartsboks" på overrøret 
(dette utstyret medfører en liten hindring 
som ikke er godkjent etter CPSC-standarder, 
så vi bruker det ikke som standardutstyr). 
Kontakt forhandleren for mer informasjon.

Inspeksjon
Kontroller rammesettet (ramme og 
gaffel) nøye for tegn på slitasje eller 
overbelastning før hver tur. Riper, sprekker, 
bulker, deformasjon eller misfarging er tegn 
på overbelastning. Hvis du finner en del 
som viser tegn til skade, overbelastning 
eller slitasje, må den skiftes før du bruker 
sykkelen.

Kontroller kjedestagbeskytteren på rammen 
hver måned. Sørg for at den er riktig montert 
og sitter ordentlig. Dersom den er forskjøvet 
eller skadet, må du få forhandleren til å 
montere en ny.

Foreta en fullstendig kontroll av gaffelen årlig. 
Demonter gaffelen fra sykkelen, og inspiser 
gaffelrøret og kronen, som er delvis skjult inni 
rammen. Denne inspeksjonen kan utføres 
når det tas service på styrelagrene. Ettersom 
dette krever at styrelagrene demonteres, 
krever denne prosedyren spesialverktøy og 
-ferdigheter. Hvis du ikke har den nødvendige 
opplæringen, tar du med deg sykkelen til 
kontroll hos forhandleren.

Fullstendig kontroll av gaffelen
1. Demonter gaffelen fra sykkelen
2. Rengjør området rundt gaffelrøret og 

kronen grundig.
3. Se etter tegn på slitasje eller skade fra 

sammenstøt.

Justering
Rammer og gafler av aluminium 
eller karbonfiberkompositt (inklusiv 
aluminiumsdeler som endestykker) er ikke 
like bøyelige som stål. Aldri prøv å foreta 
justeringer på en del ved å bøye eller vri den. 
Aluminiums- eller komposittdeler kan ikke 
rejusteres. Dersom rammen har blitt skadet, 
må du ta med deg sykkelen til forhandleren 
for vurdering og eventuelt reparasjon eller 
utskiftning.

Reparasjon av ramme eller gaffel
Noen typer skader på rammesettet kan 
repareres på fabrikken. Du må da sende 
rammen eller gaffelen tilbake til fabrikken via 
en autorisert forhandler.

Reflekser
Kontroller hver tredje måned at alle fester til 
refleksene foran, bak, på pedalen og hjulet er 
stramme. Kontroller at refleksene foran og 
bak er rettet slik at refleksflaten er vinkelrett 
i forhold til bakken, og at alle refleksflater er 
rene og i god stand. Den fremre refleksen 
skal peke rett forover, og den bakre skal peke 
rett bakover. Hjulreflekser skal sitte stramt på 
eikene for å hindre skrangling.

FIGUR 55:
Integrert feste på gaffel 
til hastighetsmåler til 
Speedtrap-computer

FIGUR 56:
Integrert feste på 
gaffel til hartighets- og 
tråkkfrekvensføler til 
Duotrap-computer.
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Kapittel 4: Smøring
I dette kapitlet angis delene som trenger 
smøring, servicehyppigheten og korte 
instruksjoner. Kontakt forhandleren for 
anbefalte smøremidler og oljer. Hvis du 
trenger ytterligere instruksjoner, kan du se 
de andre delene av denne håndboken eller 
kontakte forhandleren.

For å utføre service på lagre kreves det 
spesialverktøy og -opplæring, så dette 
skal kun utføres av forhandleren. Noen 
lagre er permanent lukket og trenger ikke å 
smøres årlig.

Styrestem
Smør stemmet årlig.

For å smøre et A-headset-stem må styrelagrene 
justeres. Dette skal kun utføres av forhandleren.

Smøre et kilestem:
1. Demonter stemmet fra rammen.
2. Fjern gammelt fett fra stemmet.
3. Påfør et tynt lag med fett på den delen 

av stemkilen som føres i rammen. Smør 
også stemkilen.

4. Monter stemmet.

Setepinne
Smøres årlig. Bruk prosedyren i henhold til 
hvilket materialet rammen og setepinnen er 
laget av:

For metallsetepinner i metallrammer
1. Løsne setepinnens strammeskrue eller 

hurtigutløsningsmekanisme og demonter 
setepinnen fra rammen.

2. Fjern gammelt fett fra setepinnen.
3. Påfør et tynt lag med fett på den delen av 

setepinnen som føres ned i rammen.
4. Sett setepinnen inn i rammen.
5. Juster setet til riktig høyde og rett det inn. 

Stram setepinnens strammeskrue eller lås 
hurtigutløsningsmekanismen.

For karbonfiber-setepinner eller andre 
setepinner i karbonfiberrammer
1. Løsne setepinnens strammeskrue eller 

hurtigutløsningsmekanisme og demonter 
setepinnen fra rammen.

2. Rengjør setepinnen og innsiden av seterøret 
med en myk fille og rent vann.

3. La setepinnen tørke, og sett den deretter inn 
i rammen.

4. Juster setet til riktig høyde og rett det inn. 
Stram setepinnens strammeskrue.

Kranklager
Skift fettet i kranklagrene årlig. For å utføre 
service på lagre kreves det spesialverktøy 
og -opplæring, så dette skal kun utføres av 
forhandleren.

Kjede
Smør kjedet månedlig. Legg alltid en fille 
bak kjedet, slik at du ikke får smøremidler på 
andre deler av sykkelen. Når du er ferdig med 
å smøre, tørker du av det overflødige med 
en fille.

Pedaler
Skift fettet i pedallagrene årlig. For å utføre 
service på lagre kreves det spesialverktøy 
og -opplæring, så dette skal kun utføres av 
forhandleren.

Skift årlig fettet på pedalakslene der de er 
montert på pedalarmene. Dette gjelder høyre 
og venstre pedal, som vanligvis er merket 
med en bokstav på enden av pedalakselen.

1. Demonter pedalakslene fra pedalarmene: Drei 
den høyre pedalakselen mot klokken og den 
venstre pedalakselen med klokken.

2. Påfør et tynt lag med fett på gjengene.
3. Monter pedalene på riktig side: Sett den 

høyre pedalen på høyre pedalarm og den 
venstre pedalen på venstre pedalarm.

4. Stram pedalakslene.

Girmekanismer
Smør alle omdreiningspunkter på den fremre 
og bakre girmekanismen samt trinsene på 
den bakre girmekanismen.

Styrelager
Skift fettet i styrelagrene årlig. For å utføre 
service på lagre kreves det spesialverktøy 
og -opplæring, så dette skal kun utføres av 
forhandleren.

Bremser og bremsespaker
Smør bremsespakene og bremsearmfestene 
hver tredje måned.

Hjul
Skift fettet i hjullagrene årlig. For å utføre 
service på lagre kreves det spesialverktøy 
og -opplæring, så dette skal kun utføres av 
forhandleren.

Smør hjulenes hurtigutløsningsmekanismer 
årlig. Påfør to eller tre dråper med syntetisk 
smøreolje eller en lett olje på det stedet 
hvor hurtigutløsningsspaken går rundt i 
hurtigutløsningsmekanismen.

Dempergafler
Smør dempergaffelen månedlig. Se 
instruksjonene på CD-en eller kontakt 
forhandleren.

Skift oljen i dempergaffelen årlig. For å skifte 
oljen kreves det spesialverktøy og -opplæring, 
så dette skal kun utføres av forhandleren.

Bakdemper
Ikke smør demperen eller omdreinings-
punkter på fulldempede sykler. Dersom 
demperen eller omdreiningspunktene lager 
en lyd eller ikke går jevnt, skal du ta med deg 
sykkelen til forhandleren for service.

Vaiere
Smør vaiere når du monterer dem.

For å montere vaieren på kantileverbremser 
kreves det spesialverktøy og -opplæring, så 
dette skal kun utføres av forhandleren.

Montere en vaier
1. Noter deg hvor den gamle vaieren er trukket 

på rammen, før du demonterer den. Løsne 
vaierens klembolt og demonter den slitte 
vaieren.

2. Smør fett på den nye vaieren der den 
stikker ut av strømper eller føringer. Monter 
den nye vaieren. Trekk den på samme sted 
som den gamle.

3. Forsikre deg om at den blykledde enden av 
vaieren er riktig montert i spaken. Kontroller 
at strømpen er riktig montert i spakens 
strømpestopper.

 • Ved montering av ny bremsevaier skal du 
justere bremsen på nytt ved behov.

4. Drei trommeljusteringen med klokken slik at 
gjengene på trommeljusteringen ikke synes.

 • For girmekanismevaiere: Sett girspaken i 
den stillingen hvor vaieren er minst stram.

 • For bremsevaiere: Hold bremsen lukket 
mens du utfører det neste trinnet.

5. Stram vaierens klembolt med 52-69 lb•in. 
(6-8 N•m).

6. Kutt vaieren slik at maks. 51 mm stikker ut av 
klembolten.

7. Sett en metallhette eller et lite lodd på enden 
av vaieren slik at den ikke flises opp.

8. Bruk instruksjonene ved justeringer.
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Ytterligere instruksjoner
Dersom du trenger ytterligere instruksjoner 
om sykkelen din eller service av den, har du 
mange muligheter.

Kontakt din lokale sykkelforhandler. De har 
bred erfaring med sykler og sykling i ditt 
nærområde. De kan svare deg på spørsmål 
og hjelpe deg med å finne egnede steder 
for bruk av den nye sykkelen din. De fleste 
forhandlere selger reparasjonshåndbøker og 
andre bøker om sykling.

Gå innom det lokale biblioteket. De fleste 
biblioteker har bøk om sykling, sykkelløp, 
trafikksikkerhet, vedlikehold av sykkelen osv.

Bruk datamaskinen. Den beste elektroniske 
ressursen for din sykkel er CD-en som følger 
med denne håndboken. Har du Internett-
tilgang, kan du også finne CD-en direkte på 
våre nettsider. På CD-en er det også lenker til 
noen av selskapene som produserer delene 
sykkelen din er laget av.

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




