MONTERING

Ställ in styret - Montera pedaler - Ställ in sadel - Montera korg - Cykla!
Verktyg: • Insexnycklar stl. 4-6. • Fast nyckel stl 8 och 15, eller smal skiftnyckel. • Skruvmejsel.

Grattis till ditt köp av cykel på cykelgiganten. Cykelgiganten monterar, justerar och testar alla cyklar innan leverans. För att få plats i
kartongen vrider vi styret och skruvar av pedalerna innan cykeln skickas till dig. Vid leverans behöver du därför själv vrida upp styret och
skruva på pedalerna igen. Denna monteringsguide gör att du enkelt och säkert kan utföra detta arbete själv. Det är ditt eget ansvar att
dessa monteringar görs noggrant och korrekt. Cykelkorgar levereras vid sidan av då de inte får plats i kartongen.

1. STÄLL IN STYRET För att få plats i kartongen har vi vridit styret.
STANDARD

SPORT

KONTROLL

!

Standard styrstam. Vrid styret rakt, välj
höjd och spänn skruven på bilden med en
insexnyckel, spänn hårt.

Sport-styrstam. Vrid styret rakt och spänn
skruven/skruvarna på bilden med en insexnyckel. Oftast stl 4, Dra åt med lätt men
bestämd kraft. (Rör ej skruven på toppen,
den är till för att spänna ihop styrlagret.)

Kontrollera så att styret sitter fast ordentligt
genom att klämma framhjulet mellan dina ben
samtidigt som du försöker vrida styret med
lagom kraft som inte skadar/skevar hjulet.

2. MONTERA PEDALERNA För att få plats i kartongen har vi skruvat av pedalerna. Vi har lagt en liten klick smörjfett på gängan, antingen på pedalen eller i vevarmen (för att pedalen inte skall ärja fast i framtiden).

KOLLA!

SKRUVA

DRA ÅT

Pedalerna är gängade åt olika håll! Därför
är de flesta pedaler märkta med L=vänster
och R=höger. Vänsterpedalen är ”vänstergängad” och skruvas därför in moturs i vevarmen. Högerpedalen är ”normalgängad”.

För att undvika felmontering, som kan skada vevarmen, skall pedaler skruvas in för
hand så långt det går. Sedan drar du åt det
sista med hjälp av fast nyckel stl. 15 eller en
smalare skiftnyckel.

Dra åt så hårt du kan. Använd tekniken som
visas på bilden. Placera vevarmen bakåt
i ”bromsposition”. Sätt nyckeln så du kan
pressa ner mot vevpartiets mitten. På detta
sätt undviker du att cykeln vill åka iväg när
du lägger din kraft på nyckeln. Smart va!

3. STÄLL IN SADELN

4. MONTERA KORG

5. CYKLA!

JUSTERA!

Ställ in så din sadel är rak och i rätt höjd.

MONTERA!

Montera korgens alla skruvar för hand först.
Sedan drar du åt alla skruvarna ordentligt
med verktyg. Alla skruvar, muttrar och
brickor medföljer. Standardkorgar monteras med 3 skruvar.

KLART!

Njut av din nya cykel och glöm inte använda hjälm!

Om du tycker något är svårt eller undrar något. Kontakta oss så hjälper vi dig! kundtjanst@cykelgiganten.se

ÖVRIG MONTERING
A. MONTERA HJUL MED SNABBFÄSTE (QUICK RELEASE)
JUSTERA

Ställ ner cykeln på hjulets snabbfäste och
kontrollera att cykelns gaffel eller ram står
rakt och vilar på båda sidorna av hjulet. På
detta sätt är det enkelt att sätta hjulet rakt.
Dra åt snabbfästet tills det nyper lite grann
och att spännarmen står 90° ut från navet.
Med 90° vinkel vet du att snabbfästet varken kommer spännas för löst eller för hårt.

KONTROLLERA

SPÄNN

Tryck sedan in spännarmen med lätt kraft.

Kontrollera efteråt så att hjulet ligger rätt. Titta
på hjulets position mot ram och gaffel samt
kontrollera så att hjulet rullar fritt och inte
ligger mot skivbroms eller fälgbroms. Om det
blev fel så gör du om processen tills det blir
rätt.

B. JUSTERA VINKELN PÅ STYRET

Alla cyklar har en styrstam där vinkeln på styret kan justeras. Ibland blir vi tvungna till att vrida ner styret för att cykeln ska få plats i en låda.
Här visar vi några exempel på styrstam. Är du osäker på hur du justerar in din styrstam så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

STANDARD

QUICK

SPORT

!

Vinkeln på styret ställs in med en skruv
enligt bild. Spänn skruven hårt när du har
styret i önskad position.

Vinkeln på styret ställs in med skruvarna
enligt bild. Spänn skruvarna med lagom
kraft (ca 5 Nm). Korsdra när du spänner
dem så att brickan som håller styret belastas jämnt över de 4 punkterna där skruvarna
sitter.

Vinkeln på styret ställs in med en snabbjusterbar styrstam. Släpp låsmekanismen genom
att trycka in en knapp och vrid upp låsarmen.
Tryck sedan tillbaks låsarmen i låst läge när du
hittat din position på styret.

Om du tycker något är svårt eller undrar något. Kontakta oss så hjälper vi dig! kundtjanst@cykelgiganten.se

