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Min cykel

Mærke:

Model:

Farve:
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Telefon:

E-mail:

Mine kontaktoplysninger

Første ejer 

Kundenummer:
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Fornavn:
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Postnummer, sted:

Telefon:

E-mail:

Købsdato:

Dato, underskrift

Anden ejer

Kundenummer:

Efternavn:

Fornavn:

Adresse:

Postnummer, sted:

Telefon:

E-mail:

Købsdato:

Dato, underskrift

1 Se  10.3 Cykel (uden motor)/superelcykel: Serie- og produktnummer s. DA-16 og  10.4 Elcykel: Typeskilt s. DA-16 

2 Se  10.1 Stelnummer s. DA-16
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1   Frempind
2   Cykelgreb
3   Cykelklokke
4   Styr
5   Styrsæt
6   Styrrør
7   Forlygte
8   Forskærm
9   Gaffel
10   Dæk
11   Bremseskive
12   Forhjulsnav
13   Fælge
14   Eger
15   Forhjulsbremse
16   Hjul
17   Motor
18   Pedaler
19   Pedalarm
20   Kæde
21   Tandhjul
22   Baghjulsnav
23   Støttefod
24   Baglygte
25   Refleks
26   Bagagebærer
27   Sadel
28   Sadelpind
29   Sadelspænde
30   Sadelrør
31   Overrør
32   Batteri
33   Skrårør

Trekking E-Bike

Denne afbildning er et eksempel på vores cykler.

1

4

5

7 8

15

9

10

32

181920

23

22

21

16

27

31

30

26

2524

14

28

29

6

13

11

12

32

33

17
16

Denne afbildning er et eksempel på vores cykler.



DA-6     Original brugervejledning – Generel

1   Styrsæt
2   Frempind
3   Cykelgreb
4   Styr
5   Styrrør
6   Gaffel 
7   Dæk
8   Forhjulsnav
9   Hjul 
10   Fælge
11   Bremseskive
12   Forhjulsbremse
13   Motor
14   Pedalarm
15   Kæde
16   Tandhjul
17   Baghjulsnav
18   Baghjulsbremse
19   Sadel
20   Sadelpind
21   Sadelspænde
22   Sadelrør
23 Overrør
23   Overrør
24   Støddæmper
25   Skrårør
26   Batteri

E-Mountain Bike

Denne afbildning er et eksempel på vores cykler.
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Trekking Bike

Denne afbildning er et eksempel på vores cykler.

1   Frempind
2   Cykelgreb
3   Cykelklokke
4   Styr
5   Styrsæt
6   Styrrør
7   Forlygte
8   Forskærm
9   Gaffel
10   Dæk
11   Bremseskive
12   Forhjulsnav
13   Fælge
14   Eger
15   Forhjulsbremse
16   Hjul
17   Pedaler
18   Pedalarm
19   Rem
20   Tandhjul
21   Baghjulsnav
22   Støttefod
23   Baglygte
24   Refleks
25   Bagagebærer
26   Sadel
27   Sadelpind
28   Sadelspænde
29   Sadelrør
30   Overrør
31   Skrårør
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1   Styrsæt
2   Frempind
3   Styr
4   Bremsegreb
5   Styrrør
6   Cykelgreb
7   Gaffel
8   Forhjulsbremse
9   Dæk
10   Forhjulsnav
11   Hjul
12   Fælge
13   Pedalarm
14   Kæde
15   Tandhjul
16   Baghjulsnav
17   Sadel
18   Sadelpind
19   Baghjulsbremse
20   Sadelspænde
21   Sadelrør
22   Overrør
23   Skrårør
24   Pedaler

Racercykel

Denne afbildning er et eksempel på vores cykler.

1

4

8

7

9

20

10

3

1314 24

11

17

22

23

21

19

15

16 6

18

2

12

5

11



Original brugervejledning – Generel     DA-9

1. Denne vejledning og al yderligere 
dokumentation

 Advarsler
Svær personskade og/eller materiel beskadigelse som 
følge af manglende overholdelse af vejledningerne.

 ▪ Før første brug af din cykel skal du have læst denne 
vejledning omhyggeligt. Vær opmærksom på, og læs 
også alle andre medfølgende dokumenter 
 4. Grundlæggende leveringsomfang s. DA-9.

 ▪ Gør dig fortrolig med de relevante visninger og 
betydningen af sikkerhedsanvisningerne 
 6. Sikkerhed s. DA-11. Kontakt din forhandler 
i tvivlstilfælde. 

 ▪ Kontrollér, at din forhandler har givet dig alle de 
dokumenter, der fulgte med cyklen, med  4. 
Grundlæggende leveringsomfang s. DA-9.

 ▪ Gem denne vejledning og al yderligere 
dokumentation til senere reference. Giv denne 
vejledning og al yderligere dokumentation videre 
til enhver person, der betjener, vedligeholder, 
reparerer eller bortskaffer denne cykel.

 ▪ Producenten kan ikke holdes ansvarlig for 
personskader og beskadigelser, som skyldes 
manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne 
og anvisningerne. Ligeledes bortfalder enhver 
garanti fra forhandleren (hvis relevant)  37.1 
Garantibetingelser s. DA-64.

Vi går ud fra, at du har grundlæggende og tilstrækkelig 
viden til at håndtere cykler. Læs på trods af det hele denne 
vejledning, og følg komponentvejledningerne 
i forbindelse med særlige indstillinger.

Kære kunde
Denne vejledning gør det lettere at bruge din cykel sikkert 
og korrekt, så du får glæde af den i lang tid.

Hvis din cykel ikke er blevet leveret komplet monteret og 
indstillet, bør du kontakte din forhandler for at få denne til 
at udføre indstillingen.

 Advarsel!
Svære personskader og/eller materiel beskadigelse 
som følge af ukomplet montering.

 ▪ Denne cykel må først bruges, når 
alle komponenter er monteret i 
henhold til vejledningerne 
 4. Grundlæggende 
leveringsomfang s. DA-9, og 
alle skruer/møtrikker er blevet 
spændt med det angivne 
tilspændingsmoment og den 
passende momentnøgle 
 13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

Fig. 1 Momentnøgle

2. Websteder
Du kan finde flere oplysninger om din cykel 
på mærkets websted.

3. Din forhandler
Få vejledning fra vores forhandler i tilfælde af spørgsmål. 
På mærkets websted kan du se alle forhandlere i dit 
område.

4. Grundlæggende leveringsomfang
Cykel  
(uden motor)

Elcykel Superelcykel

Original 
bruger- 
vejledning – 
Generel

Original 
brugervejledning – 
Generel

Original 
brugervejledning 
– Generel

Original 
brugervejledning – 
System

Original 
brugervejledning 
– System

EF-overensstemmelseser-
klæring/UK Declaration 
of Conformity

EF-overensstem-
melseserklæring 
(Certificate of 
Conformity)
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4.1 Original brugervejledning – Generel

Oplysninger 
Både cykler, der ikke har nogen motor, samt cykler 
med motor bliver herefter betegnet som cykler. Hvis 
et tekstafsnit udelukkende gælder for én af de tre 
cykeltyper, bruges enten udtrykket cykel (uden motor), 
elcykel og superelcykel. Hvis der ikke skelnes på denne 
måde, menes alle tre cykeltyper.

I denne Original brugervejledning – Generel beskrives 
betjeningen, plejen, vedligeholdelsen og bortskaffelsen af 
cykler (uden motor), elcykler og superelcykler.

4.2 Elcykel/superelcykel: Original 
brugervejledning – System
I systemvejledningen beskrives de vigtigste komponenter 
på din elcykel/superelcykel. Det er for det meste motor, 
display, betjeningselement, batteri og opladeren. Hvis 
vejledningen ikke medfølger i trykt form, kan du hente den 
på systemproducentens websted.

Systemproducent Websted

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Elcykel: Overensstemmelseserklæringer
Med overensstemmelseserklæringerne bekræfter vi, at alle 
sikkerhedstekniske krav til gældende retningslinjer for 
ladeapparat og elcykel er opfyldt.

4.4 Superelcykel: EF-
overensstemmelseserklæring
Med EF-overensstemmelseserklæringen bekræfter vi, 
at superelcyklen opfylder standarderne. Det gælder 
tekniske detaljer og egenskaber ved superelcyklen.

5. Komponentvejledninger
I komponentvejledningerne finder du vigtige oplysninger 
om brug og vedligeholdelse af de dele, der er monteret 
på din cykel. Ofte finder du der også oplysninger om 
eventuelle garantier. Efterfølgende finder du et overblik 
over de producenter, som vi samarbejder med.

Producent Komponenter Websted

3T  Gaffel, 
 Styr, 

 Frempind

3tcycling.com

Abus  Lås abus.de

Acros  Styrsæt acros.de

Axa  Belysning, 
 Lås

axasecurity.com

BBB Cycling  Styr bbbcycling.com

Brooks  Sadel brooksengland.com

Büchel  Belysning buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Belysning bumm.de

byschulz  Sadelpind, 
 Speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Kæde campagnolo.com

Continental  Dæk conti-online.com

Crankbrothers  Hjul crankbrothers.com

Curana  Cykelskærm curana.com

Dt-Swiss  Dæk, 
 Gaffel, 
 Støddæmper

dtswiss.com

Easton  Dæk, 
 Styr

eastoncycling.com

Producent Komponenter Websted

Ergon  Greb,  
 Sadel

ergon-bike.com

Fizik  Sadel fizik.it

Fox  Støddæmper,  
 Gaffel, 
 Sadelpind

foxracingshox.de

Fsa  Kranksæt fullspeedahead.com

Fulcrum  Hjul fulcrumwheels.com

Gates  Rem gatescarbondrive.com

Hayes  Bremser hayesdiscbrake.com

Hebie  Cykelskærm, 
 Forskærm, 

 Støttefod 

hebie.de

Hermans  Greb, 
 Forlygte

herrmans.eu

JD  Sadelpind tranzx.com

Kindshock  Støddæmper,  
 Sadelpind

kindshock.com

KMC  Kæde kmcchain.de

KS  Sadelpind kssuspension.com

Magura  Bremse,  
 Støddæmper, 
 Gaffel

magura.com

Manitou  Støddæmper, 
 Gaffel

manitoumtb.com

Marzocchi  Gaffel marzocchi.com

Mavic  Hjul mavic.de

Maxxis  Dæk maxxis.de

Mooncruiser  Styr ergotec.de

Novatec  Nav novatecusa.net

Tanddrev  Kranksæt, 
 Skifter

pinion.eu

Prologo  Sadel prologotouch.com

Promax  Bremse promaxcomponents.com

Prowheel  Kranksæt pro-wheel.com
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Producent Komponenter Websted

Raceface  Fælge, 
 Styr

raceface.com

Racktime  Bagagebærer racktime.com

RockShox  Gaffel sram.com

Rodi  Fælge cycling.rodi.pt

RST  Gaffel rstsuspension.com

Samox  Kranksæt chainway.com

Schürmann  Fælge schuermann-rims.com

Schwalbe  Dæk schwalbe.com

Selle  Sadel selleroyal.com

Shimano  Bremse,  
 Kæde,  Nav, 

 Skiftegreb, 
 Gearskifter, 

 Tandhjul 

shimano.com

Spanninga  Baglygte spanninga.com

Speedlifter  Frempind  byschulz.com

Sr Suntour  Gaffel srsuntour-cycling.com

Sram  Gearskifter sram.com

Supernova  Belysning supernova-lights.com

Tektro  Bremse tektro.com

Trelock  Belysning 
 Lås

trelock.de

Truvativ  Kranksæt sram.com

Tubus  Bagagebærer, 
 Cykelskærm

tubus.com

Ursus  Støttefod ursus.it

Velo  Sadel velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Greb westphal-gmbh.de

Wittkop  Sadel wittkop.eu

6. Sikkerhed
6.1  Advarsler, sikkerhedsanvisninger og 

anvisninger
Advarslerne, sikkerhedsanvisningerne og anvisningerne er 
opdelt efter følgende skema:

Advarselssymboler og signalord
Mulig følge af og årsag til faren.

 ▪ Forholdsregler, der skal træffes, for at undgå faren.

Der bruges forskellige advarselssymboler og signalord, som 
passer til situationen. 

 Advarsel!
Angiver en muligvis farlig situation. Hvis situationen 
ikke undgås, kan følgerne være død eller svære 
personskader.

 Forsigtig!
Angiver en muligvis farlig situation. Hvis situationen 
ikke undgås, kan følgerne være lette eller mindre 
personskader.

Bemærk! 
Angiver en muligvis skadelig situation. Når situationen 
ikke kan undgås, kan produktet eller noget i dets 
omgivelser blive beskadiget.

Oplysninger 
Dette symbol angiver brugertip, specielt nyttige 
eller vigtige oplysninger om produktet eller om dets 
yderligere anvendelser. Dette er ikke noget symbol for 
en farlig eller skadelig situation.

6.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

 Advarsler
Svære hovedkvæstelser som følge af styrt uden 
cykelhjelm.

 ▪ Bær altid en cykelhjelm under kørslen. Sørg for, at 
hjelmen sidder korrekt.

 ▪ Superelcykel: Når du er undervejs med en 
superelcykel, er du lovmæssigt forpligtet til at bære 
hjelm  7.2.2 Adfærdsforskrifter s. DA-14.

Alvorlige styrt, ulykker og/eller bøder mod manglende 
overholdelse af de gældende nationale færdselsregler 
og standarder.

 ▪ Før du benytter din cyklen i udlandet, skal du 
informere dig om den der gældende lovgivning  7. 
Lovkrav vedrørende brug i trafikken s. DA-13.

 ▪ Din cykel skal opfylde kravene i de relevante 
nationale driftsanvisninger og de gældende 
standarder. Hvis du foretager tekniske ændringer, 
skal du tage hensyn til disse krav  7. Lovkrav 
vedrørende brug i trafikken s. DA-13.

Elcykel:	Strafferetlige	og	alvorlige	overtrædelser	af	
forsikringsretten som følge af tuning af elcyklen.

 ▪ Foretag ingen ændringer på elcyklens drivsystem. 
Hvis frakoblingshastigheden er over 25 km/t, og/
eller hastigheden af skubbehjælpen er over 6 km/t, 
bliver en elcykel registrerings- og forsikringspligtig 
 7. Lovkrav vedrørende brug i trafikken s. DA-13.
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 Advarsler
 ▪ Det er eventuelt muligt at ændre størrelsen af 

hjul på din elcykels stel. Det har virkninger for 
frakoblingshastigheden. Et skifte af hjulstørrelse må 
kun udføres på et fagværksted og med de processer, 
der er beregnet dertil og er godkendt af os. 

Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen. 

 ▪ Få din forhandler til at vise og forklare dig 
betjeningen og cyklens og dens komponenters 
særlige funktioner. Følg også 
komponentvejledningerne 
 5. Komponentvejledninger s. DA-10.

 ▪ Indstil cyklen til din kropsstørrelse 
 14.4 Foretagelse  af individuelle indstillinger s. 
DA-21.

 ▪ Elcykel: Vi anbefaler, at unge først lades køre med 
en elcykel fra en alder på 14 år.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Øv dig i at køre med 
assistance på et sikkert sted, før du våger dig ud i 
trafikken. Kør i laveste assistancetilstand, indtil du 
føler sig sikker nok til køre i højere tilstande. Stig af, 
hvis en situation føles for usikker.

 ▪ Øv dig i at bremse på et sikkert sted, 
før du voverr dig ud i trafikken 
 23. Bremsning s. DA-32.

 ▪ Tilpas din køremåde til de forskellige vejforhold. 
Tag f.eks. hensyn til den længere bremselængde 
på våde eller tilisede veje. Kør under sådanne 
omstændigheder forsigtigt, og reducer hastigheden.

 ▪ Undgå rykagtige styrbevægelser og 
bremsemanøvrer. Stig af, hvis en situation føles for 
usikker.

 ▪ På uoverskuelige steder og nedad bakke skal du i 
særlig grad være klar til at bremse.

 ▪ Kør aldrig uden hænderne på styret. Risikoen for et 
alvorligt styrt er stor, og du begår desuden en lovo-
vertrædelse, da det er lovmæssigt foreskrevet altid 
at have mindst én hånd på styret  7.4 Adfærdsfors-
krifter på internettet s. DA-14.

 ▪ Koncentrer dig om trafikken. Lad dig ikke 
distraherere af displayvisningen eller smartphonen. 
Vi anbefaler, at du ikke lytter til musik i 
hovedtelefoner, når du cykler.

 ▪ Brug kun originale reservedele ved udskiftning 
af komponenter og sliddele. Ud over originale 
reservedele må der udelukkende anvendes 
kompatible dele, der er godkendt af os.

 ▪ Få beskadigede eller bøjede komponenterne 
udskiftet, før du bruger cyklen igen. I modsat fald 
kan vitale dele svigte.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponenter, der 
går løs eller knækker.

 ▪ Overlad ethvert montage- og justeringsarbejde 
til et fagværksted. Hvis du selv 
skal skrue noget fast, skal du 
bruge en passende momentnøg-
le, og ubetinget overholde de 
angivne tilspændingsmomenter 
 13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19. Skruer/
møtrikker, der er spændt for lidt, 
kan gå løs, blive revet af eller 
knække. Skruer/møtrikker, som er spændt for fast, 
kan beskadige komponenterne. 
Du finder tilspændingsmomentet på komponenterne 
og i vejledningerne. De tilspændingsmomenterne, 
som producenterne af komponenterne har angivet, 
har forrang for angivelserne for omdrejningsmoment 
i denne vejledning 
 5. Komponentvejledninger s. DA-10.

Fig. 2 Momentnøgle

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker som følge af utilstrækkelig 
belysning.

 ▪ Ved dårlige lysforhold (tåge, regn, skumring, mørke) 
skal du køre med tilstrækkelig belysning  7. 
Lovkrav vedrørende brug i trafikken s. DA-13.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Når din elcykel/superelcykel 
har lysreserve, anbefaler vi, at du altid lader denne 
være tændt.

Alvorlige personskader som følge af eksploderende 
batteri.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Batteriet må aldrig åbnes. 

Bemærk! 
Defekte komponenter og ugyldiggjort garanti på grund 
af forkert reparation.

 ▪ Kontakt dit fagværksted i tilfælde af 
problemer med komponenter.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Åbn aldrig motor, 
display, betjeningselement eller oplader. 

Beskadigede komponenter som følge af ikke-sikker 
henstilling af cyklen og væltning. 

 ▪ Stil altid cyklen, så den ikke kan vælte. Hvis 
den ikke har nogen støttefod, kan en sådan altid 
eftermonteres. Kontakt din forhandler for at få det 
gjort.

Oplysninger 
Elcykel/superelcykel: Emissionens lydtrykniveau, der 
er vurderet med A, ved førerens ører er mindre end 
70 dB(A). Det betyder, at den støj, der afgives under 
brugen af elcyklen/superelcyklen, ikke overstiger 70 
dB(A).
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6.3 Kulfiber:	Generelle	
sikkerhedsanvisninger
Kulfiber er et rustfrit, meget let og stabilt materiale, 
der dog kræver særlig opmærksomhed. Komponenter, 
der typisk er af kulfiber, er styr, frempind, sadelpind og 
sadelbue, pedalarm, stel og gafler. Få din forhandler til at 
forklare, hvordan du skal håndtere dette materiale.

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponenter, der 
knækker.

 ▪ Kulfiberdele må ikke længere benyttes, hvis de har 
ridser eller er knækket.

 ▪ Kulfiberdele må aldrig udsættes for høje 
temperaturer! Selv i en bil med kraftig solindstråling 
kan der opstå temperaturer, der kan reducere 
delenes sikkerhed. Hvis du ikke er helt sikker på, at 
delene er ubeskadigede, skal du få et fagværksted til 
at efterprøve og eventuelt udskifte kulfiberdelene.

 Forsigtig!
Mindre	personskader	som	følge	af	kulfibersplinter.

 ▪ Kulfibre er meget tynde og hårde. Derfor skal 
beskadigede kulfiberdele behandles meget 
forsigtigt. Det kan forekomme, at enkelte fibre 
løsner sig og står frem. Hvis de kommer i kontakt 
med huden, er der en risiko for, at du kan komme til 
skade som følge af små splinter.

7. Lovkrav	vedrørende	brug	i	trafikken
Når du vil bruge din cykel ude i trafikken, skal du 
opfylde de lovmæssige krav. Overtrædelse af disse er 
lovovertrædelser, der kan straffes med bøde. På tidspunktet 
for udarbejdelsen af denne vejledning (06/2021) gælder 
blandt andet følgende forskrifter:

7.1 Cykel (uden motor)/elcykel
I Europa behandles elcykler rent juridisk som cykler 
uden motor, når deres motor har en nominel konstant 
ydelse på 250 watt, assisteres under tråd i pedalerne op 
til ca. 25 km/t, og assistancen frakobles ved hastigheder 
derover. Derfor gælder de samme krav for elcykler og deres 
førere som for cykler uden motor i den offentlige trafik. 
Der kræves altså hverken kørekort eller forsikring til din 
elcykel. Der er ingen hjelmpligt, men af hensyn til din egen 
sikkerhed bør du bære hjelm, hver gang du kører.

7.1.1 Driftsforskrifter 
Når du vil køre i den offentlige trafik, skal din cykel (uden 
motor) eller elcykel mindst have følgende komponenter:

 ▪ Bremsesystem

 ▪ Klokke

 ▪ Belysningsanordning

Ifølge færdselsloven kræves følgende 
belysningsanordninger: 
en hvid forlygte, en rød baglygte, to gule reflekser på 
pedalerne og samt to gule reflekser pr. hjul (alternativt 
hvide refleksringe på dæk eller fælge).

Derudover findes der yderligere angivelser, der er omfattet 
af de nationale love, og som behandles i driftsforskrifterne 
 7.3 Kørselsforskrifter på internettet s. DA-14. Hvis 
komponenter, der kræves i henhold til loven i dit land, ikke 
er monteret på din cykel, skal du eftermontere disse, før du 
må færdes i den offentlige trafik.

7.1.2 Adfærdsforskrifter
Når du kører i trafikken med din cykel (uden motor)/elcy-
kel, skal du som fører også overholde forskrifterne. Ud over 
specifikke nationale angivelser  7.4 Adfærdsforskrifter på 
internettet s. DA-14 er det normalt: 

 ▪ At tage hensyn til andre trafikanter. 

 ▪ Ikke køre under påvirkning af alkohol eller stoffer. 

 ▪ Aldrig køre med hænderne af styret.

 ▪ Ikke køre over for rødt lys.

 ▪ Bruge cykelstier.

 ▪ Altid køre i den rigtige side. 
Hvis der dog kun er en cykelsti 
i den anden vejside, og hvis 
denne er markeret med et 
trafikskilt med en cykel på, skal 
du bruge denne.

7.2 Superelcykel
I Europa blev superelcykler klassificeret som mindre 
motorcykler af klasse L1e. Der gælder andre drifts- og 
adfærdsforskrifter for sådanne i den offentlige trafik end for 
cykler uden motor og elcykler:

7.2.1 Driftsforskrifter
Når du vil bruge din superelcykel ude i trafikken, skal du 
blandt andet opfylde følgende:

 ▪ Du skal have en EF-overensstemmelseserklæring 
(Certificate of Conformity)  4.4 Superelcykel: EF-
overensstemmelseserklæring s. DA-10.

 ▪ Der er krav om forsikring. Der er også krav om en belyst 
nummerplade.

 ▪ Du skal som minimum have enten knallertkørekort eller 
kørekort til bil.

 ▪ Der skal være monteret et horn, spejl og en støttefod på 
superelcyklen.

Fig. 3 Specialveje for 
cyklister
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 ▪ Superelcyklen skal være udstyret med forlygte og rødt 
baglys. Forlygte og baglygte skal lyse konstant under 
kørslen. Der skal være to gule reflekser på pedalerne og  
to gule reflekser pr. hjul (alternativt hvide refleksringe 
på dæk eller fælge). Derudover skal superelcykler have 
gule sidereflekser, der som regel monteres på gaflen. 

Derudover findes der yderligere angivelser, der er omfattet 
af de nationale love, og som behandles i driftsforskrifterne 
 7.3 Kørselsforskrifter på internettet s. DA-14. Hvis 
komponenter, der kræves i henhold til loven i dit land, ikke 
er monteret på din cykel, skal du eftermontere disse, før du 
må færdes i den offentlige trafik.

7.2.2 Adfærdsforskrifter
Når du kører i trafikken med din superelcykel, skal du 
som fører også overholde forskrifterne. Ud over specifikke 
nationale angivelser  7.4 Adfærdsforskrifter på internettet 
s. DA-14 er det normalt: 

 ▪ Hjelmpligt. Vi anbefaler en hjelm iht. standarden NTA 
8776.

 ▪ At tage hensyn til andre trafikanter. 

 ▪ Ikke køre under påvirkning af alkohol eller stoffer. 

 ▪ Ikke køre over for rødt lys.

 ▪ Kun at bruge cykelstier i 
byzone, når du kører uden 
motorunderstøttelse, eller 
der skiltes med tilladelse for 
knallerter. I modsat fald skal 
du køre på vejen. Uden for 
bymæssig bebyggelse må du 
køre på cykelstien med din superelcykel. Hvis det ikke er 
tilladt, vises det med vejskilte.

Fig. 4 Knallert tilladt

7.3 Kørselsforskrifter på internettet
Du kan scanne QR-koden ved hjælp af kameraappen på din 
smartphone. Ret kameraet mod QR-koden i et par sekunder 
for at gøre det. Følg derefter anvisningerne. 

Tyskland 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Frankrig 
Code de la Route

Storbritannien 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Østrig 
Fahrradordnung

Italien 
Codice della strada

Schweiz 
Verordnung über die 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (VTS)

Spanien 
Reglamento de Tráfico

7.4 Adfærdsforskrifter på internettet
Du kan scanne QR-koden ved hjælp af kameraappen på din 
smartphone. Ret kameraet mod QR-koden i et par sekunder 
for at gøre det. Følg derefter anvisningerne.

Tyskland 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Storbritannien 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Frankrig 
Code de la Route

Italien 
Codice della strada

Østrig 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Schweiz 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Spanien 
La ley del Tráfico 

8. Elcykel/superelcykel: Rækkevidde
Rækkevidden påvirkes af flere faktorer, og det er derfor 
ikke muligt at forudsige denne nøjagtigt. Generelt gælder: 
Jo større energiforbruget er, jo ringere er rækkevidden. 
Hvis du kører længere strækninger, anbefales det derfor, 
at du medbringer et reservebatteri eller et ladeapparat. 
Følgende faktorer påvirker delvist rækkevidden meget:

 ▪ Den valgte assistancetilstand: I højeste 
assistancetilstand forbruger du mest energi, 
og rækkevidden reduceres. Variér derfor 
assistancetilstanden. Ved medvind, ned ad bakke eller 
på flade strækninger kan du f.eks. også køre hurtigt med 
en ringere assistancetilstand.

 ▪ Skifteprocessen: En for lav trædehastighed i 
kombination med høje gear fører også til højt 
strømforbrug. Skift derfor i tide og specielt ved 
igangsætning til et lavt gear for at kunne holde en 
konstant trædehastighed  24. Cykelgear s. DA-37. 

 ▪ Kørselsforholdene og det dermed forbundne antal 
igangsættelser: Når du accelererer, forbruger du mere 
strøm. Kør derfor med konstant hastighed, og skift gear 
flydende. Konstant standsning og igangsætning forringer 
desuden rækkevidden. Kør altid forsigtigt!

 ▪ Strækningsprofilen	og	strækningens	beskaffenhed: 
Når du kører op ad bakke, eller vejen er ujævn, skal du 
træde hårdere i pedalerne. Det registrerer kraftsensoren 
og får motoren til at arbejde kraftigere.

 ▪ Modvind og omgivelsestemperatur: Ved modvind øges 
trykket på pedalerne også. Derved assisterer motoren 
mere intensivt. Rækkevidden reduceres desuden, 
jo lavere udendørstemperaturen er. Sæt derfor først 
batteriet (f.eks. om vinteren) i din elcykel umiddelbart 
før kørslen.

 ▪ Den samlede vægt: Jo lavere den samlede vægt  12. 
Tilladt totalvægt s. DA-19, der belaster cyklen, er, jo 
lettere er det at køre den.

 ▪ Siddepositionen: Sørg for en god siddeposition, der 

er tilpasset din person, så du også kan køre længere 
strækninger med lille anstrengelse. På den måde vil du 
kunne øge rækkevidden, fordi E-systemet skal assistere 
mindre  14.4 Foretagelse  af individuelle indstillinger 
s. DA-21. 

 ▪ Dækkenes rullemodstand: Dækkenes beskaffenhed 
påvirker rullemodstanden. Den opstår, når dækkene 
deformeres ved igangsætning. Derved går der energi 
tabt. Dæktrykket er det, der påvirker rullemodstanden 
mest. Hvis trykket er for højt eller lavt, øges modstanden 
ved igangsætning, og motoren skal assistere stærkere  
28.1 Kontrol af dæktryk s. DA-54. Men også diameteren, 
bredden og profilen påvirker rullemodstanden. 

 ▪ Cyklens tilstand: Jo bedre cyklens tilstand er, jo 
bedre vil den køre. Sørg derfor for at overholde 
vedligeholdelsesintervallerne 
 39. Vedligeholdelsesintervaller s. DA-67. 

 ▪ Cykelmodellen: Selvom drivsystemet er det samme, kan 
der forekomme forskellige rækkevidder med forskellige 
cykelmodeller. Det hænger f.eks. sammen med de 
monterede dele. Selv på identiske cykler kan der på 
grund af systemkomponenternes tolerancer forekomme 
mindre forskelle i energiforbrug. 

 ▪ Opladning af smartphones: Hvis du slutter en 
smartphone til dit display for at oplade den, forbruges 
yderligere strøm.

 ▪ Batteriets alder og plejetilstand: En væsentlig lavere 
driftsvarighed efter opladning viser, at batteriet har 
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mistet meget af dets kapacitet (lagringsfunktion). 
Du skal måske have et nyt batteri. Spørg i så fald dit 
fagværksted. Se desuden anvisningerne for batteribrug 
i systemvejledningerne  4.2 Elcykel/superelcykel: 
Original brugervejledning – System s. DA-10.

9. Beskrivelse af din cykel
9.1 Cykel (uden motor)
En cykel er køretøj med mindst to hjul og mindst ét spor. 
Den drives udelukkende frem gennem tråd i pedalerne, 
altså gennem muskelkraften på den person, der sidder på 
den.

9.2 Elcykel
En elcykel er  en cykel med elektromotorisk understøttelse 
(engelsk: EPAC: Electrically Power Assisted Cycle). Den 
assisterer dig via et hjælpedrev, når assistancetilstanden 
er slået til, og så længe du træder i pedalerne. Du regulerer 
selv, hvor stor assistance du vil have. Assistancegraden 
kan indstilles til flere forskellige understøttelsesgrader 
 4.2 Elcykel/superelcykel: Original brugervejledning 
– System s. DA-10. Fremdriftsassistancen afhænger 
derved af, hvor hårdt du træder i pedalerne, samt 
trædefrekvensen og kørehastigheden. Så snart du ikke 
længere træder i pedalerne, slår assistancen fra, batteriet 
er tomt, eller du når en hastighed på over 25 km/t, slås 
fremdriftsassistancen fra. Hvis du vil køre hurtigere end 
25 km/t, er det derfor nødvendigt selv at træde hårdere i 
pedalerne.

9.3 Superelcykel
Superelcyklen er i lovmæssig henseende en knallert i 
klasse L1e. Ved kørsel kun med motorunderstøttelse må 
den ikke køre over 20 km/t. Hastigheder derover opnår 
du kun gennem kombinationen af motorydelse og din 
egen muskelkraft. Så snart du når ca. 45 km/t, kobles 
motorunderstøttelsen fra.

10. Mærkning på stellet
På cykelstellet findes forskellige mærkninger, der enten 
er indstanset eller påklæbet. Herefter beskrives, hvad det 
handler om. Du må ikke fjerne nogen af disse mærkninger.

10.1 Stelnummer
Stelnummeret er en specifik kode, der 
er stanset ind i rammen. Den bidrager 
til at identificere cyklen i tilfælde af 
tyveri. Skriv derfor altid stelnummeret 
ned direkte efter købet. Hvis du 
ikke kan finde stelnummeret, kan du 
kontakte dit fagværksted, eller kigge 
på mærkets websted.

10.2 Superelcykel: 
VIN-nummer 
(identifikationsnummer)
Med køretøjsidentifikationsnummeret (VIN) kan hver 
eneste superelcykel identificeres entydigt. Du finder VIN-
nummeret på højre side af sadelrøret i kørselsretningen og 
desuden på fabriksskiltet  10.5 Superelcykel: Fabriksskilt 
s. DA-17 og i EF-overensstemmelseserklæringen  4.4 
Superelcykel: EF-overensstemmelseserklæring s. DA-10.

... AT2100001 ...
Fig. 5 Stelnummer

Fig. 6 Køretøjsidentifikationsnummer (VIN)

10.3 Cykel (uden motor)/superelcykel: Serie- 
og produktnummer
Serienummer (S/N) og produktnummer (P/N) identificerer 
cyklen (uden motor)/superelcyklen og giver oplysninger om 
produktionsbetingelserne og de anvendte komponenter. 

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Fig. 3 Mærkat S/N- og P/N-nummer

Fig. 7 Mulig placering af klistermærke

10.4 Elcykel: Typeskilt
Typeskiltet indeholder forskellige oplysninger, der 
beskriver elcyklen og gør den identificerbar.
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Fig. 8 Typeskilt

EPAC according to DIN EN 15194:2018-11 
Conforme aux exigences de sécurité 
• Max. permissible total weight      • Weight
     • Weight (most usual configuration)      • 
Cut off speed     • Max.continuous rated 
power

1

3

4

5

6

2

7

10

9

8

12

11

13

14

15

Producentens adresse og 
telefonnummer
Type: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Year of manufacture 
20XX 
S/N: XXXXXXXXX
P/N: XXXXXXXXX
1  = XXX kg  2  = XXX kg  3  = XXX kg
4  = XXX km/t 5  = XXX kW

1   Tilsigtet anvendelse

2  CE-mærke

3    Electrically Power 
Assisted Cycle

4  Tilladt totalvægt

5  Elcyklens vægt

6  Model

7  Serienummer

8   UKCA-mærke

9   Elcyklen og dens 
komponenter må 
ikke bortskaffes med 
husholdningsaffald

10   Overholdt europæisk standard

11  Frakoblingshastighed

12   Maksimal nominel konstant 
ydelse

13   Producentens adresse og 
telefonnummer

14  Konstruktionsår

15  Produktnummer

Fig. 9 Mulig placering af typeskilt

10.5 Superelcykel: Fabriksskilt
Fabriksskiltet indeholder forskellige oplysninger, der 
beskriver superelcyklen og gør den identificerbar.

Producent 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

0,3 kW 45 km/t maks. 120 kg

Fig. 10 Fabriksskilt

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Producent

2  Køretøjsklasse

3  EF-typegodkendelsesnummer

4  Køretøjsidentifikationsnummer

5  Tomgangsstøj ved motoromdrejningstal

6  Maksimal nominel konstant ydelse

7  Frakoblingshastighed

8  Tilladt totalvægt

Fig. 11 Placering af fabriksskilt

10.6 Cykel (uden motor)/elcykel: Tilsigtet 
anvendelse
Billedet om tilsigtet anvendelse findes i nærheden af 
serie- og produktnummeret  10.3 Cykel (uden motor)/
superelcykel: Serie- og produktnummer s. DA-16 eller på 
typeskiltet  10.4 Elcykel: Typeskilt s. DA-16. Det beskriver 
den anvendelse, som din cykel (uden motor)/elcykel er 
teknisk og konstruktionsmæssigt konstrueret til.

Producenten og forhandleren hæfter ikke for enhver brug, 
der går ud over dette, samt for manglende overholdelse 
af de sikkerhedstekniske angivelser i brugervejledningen 
og deraf resulterende skader. Til tilsigtet anvendelse 
hører også overholdelse af drifts-, vedligeholdelses- og 
istandsættelsesbetingelserne.

Oplysninger 
Mærkningen fritager ikke fra, at din cykel (uden mo-
tor)/elcykel overholder de gældende nationale færd-
selsregler ved kørsel i trafikken, f.eks. i forbindelse med 
belysningen  7.1 Cykel (uden motor)/elcykel s. DA-13.
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Be
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Billede Cykeltype 
(eksempel) Normal anvendelse Anbefalede 

kørefærdigheder
Normal fald-/
spring-højde

Normalt område 
for gennemsnitlig 
hastighed

Beskrivelse

1

City- og Urban-
cykler

Pendling og 
fritidskørsel 
og moderat 
anstrengelse

Ingen særlige 
kørefærdigheder 
kræves.

< 15 cm 15 til 25 km/t Cykler og elcykler, der anvendes på normale, faste underlag, hvorpå dækkene 
skal holde kontakt med underlaget ved gennemsnitlig hastighed. Fald (kørsel 
ned ad et trin) er begrænset til højst 15 cm.

2

Trekking- og 
turcykler

Pendling og 
fritidskørsel 
og moderat 
anstrengelse

Ingen særlige 
kørefærdigheder 
kræves.

< 15 cm 15 til 25 km/t Cykler og elcykler, som betingelse 1 gælder for, og desuden også anvendes 
på ubelagte veje og grusveje med moderate stigninger og fald. Under disse 
betingelser kan det ske, at dækkene kører over ujævnt terræn og mister 
kontakten med underlaget. Fald (kørsel ned ad et trin) er begrænset til højst 
15 cm.

3

Cross Country- og 
maratoncykler

Sports- og 
konkurrencekørsel 
med moderat 
tekniske vejkrav.

Kræver 
køretekniske 
færdigheder og 
øvelse.

< 60 cm Ikke relevant Cykler og elcykler, som betingelse 1 og betingelse 2 gælder for, og som 
desuden anvendes på ufremkommelige stier, ujævne ubelagte veje samt i 
vanskeligt terræn og på ikke-lukkede veje, og hvis anvendelse kræver tekniske 
færdigheder. Spring og fald (kørsel ned ad et trin) er begrænset til højst 60 
cm.

4

Mountain-bikes, 
Trail-bikes

Sports- og 
konkurrencekørsel 
med meget 
krævende tekniske 
vejkrav.

Kræver 
køretekniske 
færdigheder, øvelse 
og god cykelkontrol.

< 120 cm Ikke relevant Cykler og elcykler, som betingelserne 1, 2 og 3 gælder for, og som anvendes 
til nedkørsler på ubelagte veje ved hastigheder på under 40 km/t. Spring er 
begrænset til højst 120 cm.

5

Downhill-, 
dirtjump- og 
freeride-cykler

Ekstremsport Kræver ekstreme 
køretekniske 
færdigheder, 
øvelser og 
kørselskontrol

> 120 cm Ikke relevant Cykler og elcykler, som anvendelsesbetingelserne 1, 2, 3 og 4 gælder for, 
og som anvendes til ekstreme spring eller nedkørsler på ubelagte veje ved 
hastigheder på over 40 km/t, eller der anvendes en kombination af disse.

6

Racercykler, 
tidskørselscykler 
og triathloncykler

Sports- og konkur-
rencekørsler med 
stor anstrengelse

Kræver ekstreme 
køretekniske fær-
digheder, øvelse og 
kørselskontrol

< 15 cm 30 til 55 km/t Cykler og elcykler, som betingelse 1 gælder for, og som bruges i konkurrencer 
eller i andre situationer med høje hastigheder over 50 km/t såsom nedkørsler 
og sprint.
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11. Cyklens vægt

Oplysninger 
Hvis du vil vide din cykels nøjagtige vægt, anbefaler 
vi, at du får den vejet på dit fagværksted. De fleste 
cykelhandlere har en professionel og nøjagtig 
cykelvægt.

Elcykel: Din elcykels maksimale vægt er angivet på 
typeskiltet  10.4 Elcykel: Typeskilt s. DA-16.

12. Tilladt totalvægt

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponentsvigt.

 ▪  Den tilladte totalvægt for cyklen må ikke 
overskrides, da der derved kan opstå brud på 
eller svigt af sikkerhedsrelevante dele. Også 
bremseanlægget er kun beregnet til den tilladte 
totalvægt.  
Totalvægt = Cyklens vægt + førerens vægt + 
anhængerens vægt + barnesædets vægt + bagagens 
og/eller barnets vægt.

Cykeltyper Tilladt totalvægt

Cykel 130 kg
Cykel XXL/PLUS+ 170 kg
Elcykel 130 kg1

Elcykel XXL/PLUS+ 170 kg1

Mountainbikes 110 kg
Elcykel: E-mountainbikes 120 kg1

Elcykel: E-mountainbikes 135 kg1

Elcykel: E-mountainbikes 150 kg1

Racercykler 110 kg
Elcykel: E-racercykler 120 kg1

Superelcykel: Alle cykeltyper 120 eller 130 kg2

1  Elcykel: Din elcykels tilladte totalvægt  er angivet på typeskiltet  
10.4 Elcykel: Typeskilt s. DA-16.

2  Superelcykel: Den tilladte totalvægt for din superelcykel er også 
angivet i EF-overensstemmelseserklæringen (Certificate of 
Conformity)  4.4 Superelcykel: EF-
overensstemmelseserklæring s. DA-10 og på fabriksskiltet  
10.5 Superelcykel: Fabriksskilt s. DA-17.

13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponenter, der 
går løs eller knækker.

 ▪ Overlad ethvert montage- og justeringsarbejde til et 
fagværksted. Hvis du selv skal skrue noget fast, skal 
du bruge en passende 
momentnøgle, og ubetinget 
overholde de angivne 
tilspændingsmomenter. Skruer/
møtrikker, der er spændt for lidt, 
kan gå løs, blive revet af eller 
knække. Skruer/møtrikker, der er 
spændt for fast, kan beskadige 
komponenter. Du finder 
tilspændingsmomentet på 
komponenterne og i 
vejledningerne. De 
tilspændingsmomenter, som 
producenterne af komponenterne 
har angivet, har forrang for angivelserne for 
tilspændingsmoment i denne vejledning  5. 
Komponentvejledninger s. DA-10.

 ▪ Bemærk den minimale indskruningsdybde. De ligger 
ved hårde aluminiumslegeringer ved mindst det 
1,4-dobbelte af skruediameteren.

 ▪ Kulfiber: Nogle kulfiberkomponenter kræver til 
en sikker fastgørelse et lavere spændingsmoment 
end komponenter af metal. For høje 
tilspændingsmomenter kan føre til beskadigelser, der 
muligvis ikke kan ses udefra.

 ▪ Kulfiber: Kulfiberdele skal monteres med en særlig 
monteringspasta. Ved kulfiberdele skal også 
andre, afvigende oplysninger eller markeringer om 
anbefalede tilspændingsmomenter overholdes.

Fig. 12 Momentnøgle
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14. Før den første tur 
14.1 Montering af pedaler
Løst medfølgende pedaler kan monteres på følgende måde:

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af ødelagt gevind på pedalarm.

 ▪ Skru pedalerne lige i.

1.  Smør begge pedalgevind med smøremiddel (fedt).
2.  Skru den højre pedal (mærket "R") med urets retning i 

den højre pedalarm.
3.  Skru den venstre pedal (mærket "L") imod urets 

retning ind i den venstre pedalarm.
4.  Spænd begge pedaler i retning mod forhjulet.

Fig. 13  Montering af pedaler

Kørselsretning

Skrueforbindelse Gevind Tilspændingsmoment

Cykelgreb, påskruelig M4 | 
M5

3 Nm | 5 Nm

Friløb, fastgørelsesskrue i.a. 40 Nm

Kassette, fastgørelsesring i.a. 30 Nm

Pedal 9/16" 30 Nm

Racercykelbremse 
(sidetræk)

M6 10 Nm

Sadelpind, sadelklemme 
(ovenliggende)

M6 | 
M8

10 Nm | 20 Nm

Sadelpind, sadelklemme 
(nedenfor)

M7 | 
M8

14 Nm | 20 Nm

Gearøje M10x1 16 Nm

Skivebremsesaddel, 
Shimano, IS og PM

M6 6-8 Nm

Skivebremsesaddel, AVID, 
IS og PM

M6 8-10 Nm

Skivebremsesaddel, 
Magura, IS og PM

M6 6 Nm

Skiftegreb M5 5 Nm

Pedalarm, stål M8x1 40 Nm

Pedalarm, alu M8x1 40 Nm

Krankleje BSA Efter producentens 
angivelser

Omskifterbøjle M5 5 Nm

V-bremse, 
fastgørelsesskrue

M6 10 Nm

Frempind, skråkonus M8 23 Nm

Oplysninger 
 ▪ Skruer og skruemøtrikker spændes eller låses ved 

at dreje med uret (altså mod højre). Skruerne eller 
skruemøtrikkerne løsnes ved at dreje imod urets 
retning (mod venstre).

 ▪ Indstillingsskruer kan både drejes mod venstre 
(imod urets retning) og mod højre (i urets retning).

Skrueforbindelse Gevind Tilspændingsmoment

Akselmøtrik, foran Gen. 30 Nm

Akselmøtrik, bag Gen. 35-45 Nm

Ahead-frempind, gaffelstilk M5 | 
M6 | 
M7

5 Nm | 10 Nm | 14 Nm

Ahead-frempind, 
styrklemme

M5 | 
M6 | 
M7

5 Nm | 10 Nm | 14 Nm

Ahead-frempind, 
skråstilling

M6 10 Nm

Bar-End, ydre klemme M5 | 
M6

5 Nm | 10 Nm

Bremse, belægning M6 10 Nm

Bremse, kabelklemme M6 10 Nm

Bremsegreb M5 5 Nm

Kulfiberstel, 
sadelklemmebøjle

M5 | 
M6

5 Nm

Kulfiberstel, flaskeholder M5 5 Nm

Kulfiberstel, forskifterbøjle M5 4 Nm

Kulfiberstyr, 
skiftegrebsklemme

M5 3 Nm

Kulfiberstyr, 
bremsegrebsklemme

M5 3 Nm

Kulfiberstyr, styrklemme M5 5 Nm

Kulfiberstyr, skaftklemme M5 | 
M6

5 Nm
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14.1.1 Klikpedaler

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Brug kun klikpedaler med dertil beregnede 
skoplader og sko. Med andre sko kan du glide af 
pedalerne.

 ▪ Øv dig på at klikke i pedalen og løsne skoen fra 
pedalen  med stationær cykel.

 ▪ Læs brugervejledningen fra pedal- og 
skoproducenterne  5. Komponentvejledninger s. 
DA-10.

Med klikpedaler opnås en fast forbindelse mellem fødderne 
og pedalerne. Klikpedaler bruges først og fremmest til 
racercykler og MTB'er.

14.2 Belysning

 Advarsel!
Alvorlige ulykker som følge af manglende belysning.

 ▪ Hvis belysningsanordningen svigter eller ikke virker 
ordentligt under kørsel i mørke, kan det føre til 
alvorlige ulykker. Få fejlen afhjulpet på et fagværks-
ted, før du kører videre.

14.2.1 Montering af belysning
Udstyr din cykel i henhold til de lovmæssige bestemmelser 
i det land, som du vil køre i  7. Lovkrav vedrørende brug i 
trafikken s. DA-13. Hvis reflekser medfølger ikke-monteret, 
kan du anbringe dem ved at holde dem yderst mellem 
to eger, og så føre dem indad mod navet, indtil de går i 
indgreb i de to eger.

14.2.2 Cykler: Tænding og slukning af lyset
På vores cykler uden motor er der som regel monteret 
navdynamoer. Disse befinder sig i forhjulsnavet og laver 
strøm under kørslen. Belysningen kan på nogle modeller 
betjenes ved hjælp af en tænd/sluk-kontakt på forlygten. 
Samtidigt tændes eller slukkes baglyset også.

14.2.3 Elcykler/superelcykler: Tænding og 
slukning af lyset eller pligt til varig belysning
Elcykler og superelcykler får 
strømmen til deres belysning 
fra E-systemet. Tænding og 
slukning sker for det meste via 
displayet og betjeningselementet. 
Belysningen på superelcykler 
kan dog ikke slukkes. Der er krav 
om varig belysning på sådanne. 
Vær i den forbindelse også 
opmærksom på forklaringerne i  
4.2 Elcykel/superelcykel: Original 
brugervejledning – System s. DA-10. 
På nogle modeller findes desuden en kontakt på styret, 
hvormed det lange lys kan tændes eller slukkes. Selvom der 
ikke længere er motorassistance tilgængelig, vil der stadig 
være noget reststrøm tilbage til belysningen. Sørg dog for, 
at du ikke pludseligt står uden lys i mørket, f.eks. ved at du 
altid har et ekstrabatteri klart eller planlægger dine ture, så 
du kan genoplade batteriet undervejs.

14.3 Ekstra pærer
Alt efter hvilket belysningsanlæg cyklen er udstyret med, 
skal du have forskellige pærer som reserve. I følgende tabel 
kan du se, hvilke pærer du skal bruge:

Fig. 14 Langt lys

Belysningstype Strømforsyning

Forlygte (pære) 6 V 2,4 W

Forlygte, halogen 6 V 2,4 W

Baglygte 6 V 0,6 W

Baglygte med stoplys 6 V 0,6 W

Belysning med LED-
lysmidler

LED-lysmidler kan ikke 
udskiftes

Navdynamo 6 V 3 W

14.4 Foretagelse  af individuelle indstillinger
Før du kører med din cykel for første gang, bør du eller din 
forhandler indstille den til din kropsstørrelse. En sikker og 
bekvem siddestilling på cyklen kan opnås gennem:

 ▪ Indstilling af siddehøjden 
 17.1 Indstilling af siddehøjde s. DA-24

 ▪ Indstilling af sadelposition og -hældning 
 18. Indstilling af sadelposition og -hældning s. DA-26

 ▪ Justering af styrposition og -højde 
 19. Indstilling af styr og frempind s. DA-28

 ▪ Justering af cykelgrebenes position 
 20. Justering af cykelgrebenes position s. DA-29

 ▪ Justering af bremsegrebets position 
 23.4 Bremsegreb s. DA-34

 ▪ Justering af skiftegrebets position 
 24.1 Ændring af betjeningselementernes position s. 
DA-38

Så snart cyklen er indstillet og justeret individuelt til dig, 
skal du ved hjælp af kapitel  15. Før hver tur s. DA-22 
kontrollere, om din cykel er klar til brug. 
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14.5 Øvelse af bremsning
Alt efter bremsesystemet kan hver eneste cykel reagere 
forskelligt, og du bør derfor gøre dig fortrolig med den 
rigtige bremseteknik. Øv dig i at bremse på et sikkert sted, 
før du vover dig ud i trafikken. Øv dig, indtil du føler sig 
sikker nok  23. Bremsning s. DA-32. 

15. Før hver tur

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Kør ikke med cyklen, før den er samlet fuldstændig. 
Hvis du har brug for hjælp under monteringen, skal 
du kontakte et fagværksted.

 ▪ Kør ikke med cyklen, hvis den ikke er i en fejlfri 
teknisk tilstand. Hvis du ikke er helt sikker, skal du 
evt. få den efterset af din forhandler. Udskift dele, 
der ikke fungerer eller er beskadigede.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Hvis der under kørslen med 
din elcykel/superelcykel forekommer udfald, skal du 
indstille kørslen og kontakte dit fagværksted.

Før hver kørsel, efter hver transport og efter enhver 
utilsigtet slukning skal du efterse cyklen. Følg derved den 
efterfølgende tjekliste.

15.1 Tjekliste

Komponenter Kontrol
Stel/gaffel Kontrollér, om der er synlige 

deformeringer, ridser og 
beskadigelser på stel  16. 
Cykelstel s. DA-23 og gaffel  22. 
Cykelgaffel s. DA-31.

Fjederelementer Kontrollér funktion, indstilling og 
sikker fastgørelse.

Styr/frempind Kontrollér for korrekt position og 
fastspænding  19. Indstilling af 
styr og frempind s. DA-28.
Kontrollér, om klokken fungerer og 
sidder godt fast.

Sadel/sadelpind Kontrollér, om hurtigspænderen 
sidder godt fast. Hurtigspænderen 
skal være lukket  17.1.2 Fastgørel-
se med hurtigspænder s. DA-24.
Kontrollér for korrekt position og 
fastspænding 
 17. Siddehøjde s. DA-24, 
 18. Indstilling af sadelposition og 
-hældning s. DA-26.

Hjul Kontrollér dæktilstand 
(beskadigelse, fremmedlegemer, 
profildybde), rundløb og dæktryk  
28. Dæk og slanger s. DA-54.
Kontrollér, om ventilerne sidder 
korrekt fast  28.3.1 Ventiler s. 
DA-55.
Visuel inspektion af eger og fælge 
for beskadigelse og slitage  27.3 
Fælge s. DA-53.
Kontrollér, om hurtigspænderen/
stikakslen sidder korrekt og godt 
fast  27.1 Hjulfastgørelse med 
hurtigspændere s. DA-52,  27.2 
Hjulfastgørelse med stikaksler s. 
DA-53.

Komponenter Kontrol
Kæde eller rem Kontrollér, om kæde, rem og 

kædehjul er slidte eller beskadigede 
 25. Kæde s. DA-49,  26. Rem s. 
DA-50.

Bremser Kontrollér, om bremsesystemet inkl. 
bremsegreb  23.4 Bremsegreb s. 
DA-34 fungerer og sidder godt fast.
Visuel inspektion af 
bremsebelægninger/bremseskiver 
 23.6 Udskiftning af 
bremsebelægninger s. DA-36.
Kontrollér ledninger og 
tilslutningers tæthed (hydrauliske 
bremser).

Kabler, 
bremsekabler, 
gearkabler

Kontrollér, om alle kabler og 
ledninger er ubeskadigede og ikke 
er knækket. 

Belysning Kontrollér funktion og indstilling 
af lysanlægget  14.2 Belysning 
s. DA-21.
Kontrollér forekomsten af reflekser 
i henhold til de gældende nationale 
færdselsregler  7. Lovkrav 
vedrørende brug i trafikken s. DA-13.

Forskruninger Kontrollér, om alle forskruninger er 
spændt i henhold til angivelserne 
 13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.
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Komponenter Kontrol
Bagage Kontrollér, om den er sikkert 

fastgjort.
Overhold den maksimale last og 
totalvægt  12. Tilladt totalvægt s. 
DA-19,  30. Bagagebærer s. DA-60.
Fordel bagagen, så der garanteres 
en regelmæssig vægtfordeling. På 
den måde opnås en sikker kørsel.

Kulfiberstel og 
-dele  6.3 Kul-
fiber: Generelle 
sikkerhedsanvisnin-
ger s. DA-13

Undersøg, om overfladen udviser 
forandringer (afskalninger, dybe 
ridser, huller).
Kontrollér, om stellet er stabilt, og 
komponenter sidder fast.
Hold øje med usædvanlige lyde, 
f.eks. knagen eller knækken. 

16. Cykelstel

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponenter, der 
knækker.

 ▪ Kør aldrig med et bøjet eller revnet stel.

 ▪ Efter et uheld eller styrt skal cyklen kontrolleres af 
et professionelt værksted, før den bruges igen. Ikke-
opdagede fejl kan føre til ulykker.

Stellets form afhænger af cykeltypen og cyklens funktion. 
Stel fremstilles af forskellige materialer, f.eks. stål- eller 
aluminiumslegeringer eller kulfiber. Læs ubetinget  6.3 
Kulfiber: Generelle sikkerhedsanvisninger s. DA-13, hvis du 
har et stel af kulfiber.

16.1 Alu- og stålstel: Rulletræner
Brugen af en sådan er ikke godkendt til elcykler og 
superelcykler. På cykler uden motor med alu- og stålstel 
kan der bruges rulletræner med fastspænding af 
baghjulsakslen. Hvis cyklens baghjul er udstyret med en 
R.A.T.-stikaksel, kan den kun fastgøres på rulletræneren 
ved hjælp af en adapter. Du kan få de passende 
akselmøtrikker hos dit fagværksted.

16.2 Kulfiberstel:	Rulletræner

Bemærk! 
Kulfiberstel må ikke spændes i en rulletræner ved 
hjælp af fastspænding af baghjulsakslen. Kulfiberstel er 
normalt ikke beregnet til denne form for kraftoverførsel 
og kan blive beskadiget under træningen. Der er dog 
undtagelser. Hos dit fagværksted eller via mærkets 
websted kan du finde ud af, om det er muligt at bruge 
din cykel på en rulletræner.

16.3 Kulfiberstel:	Montagestander
Hvis kulfiberstellet skal fastgøres på en montagestander, 
må den kun klemmes fast på sadelpinden, da 
klemmemekanismen ellers kan forårsage synlig eller skjult 
beskadigelse af stellet 
 6.3 Kulfiber: Generelle sikkerhedsanvisninger s. DA-13. 
Hvis cyklen er udstyret med en kulfibersadelpind, anbefaler 
vi at indbygge en aluminiums- eller stålstøtte til dette 
arbejde.

16.4 Stel	med	bagendeaffjedring
Her er hovedstellets bagende ikke stiv, men bevægeligt 
lejret og affjedret med en støddæmper. Kontakt et 
fagværksted for at få fjederelementerne indstillet. 

Oplysninger 
Ved udleveringen af cyklen skal forhandleren have 
indstillet affjedringen for dig. Det er muligt, at cyklen 
og siddepositionen er anderledes og føles anderledes, 
end du er vant til. Fjederbenet skal justeres, så det 
reagerer blødt, men ikke slår igennem, når der køres 
over en hindring. Hertil skal det synke en smule ned, 
når du sætter dig på cyklen.

Fig. 15 Affjedret stel

16.5 Rengøring og pleje
Børst groft snavs af cyklen med en blød børste. Sørg 
samtidig for, at du ikke ridser stellet. Fastsiddende snavs 
kan fjernes med en svamp med vand eller cykelrens. Der 
må under ingen omstændigheder bruges højtryksrenser 
til rengøring. Det kunne forårsage beskadigelse af 
elektroniske dele. Hvis der findes fjederelementer på dit 
stel, kan du regelmæssigt rengøre disse med en let fugtet 
klud. Lakskader og steder med rust kan du få udbedret hos 
dit fagværksted.
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17.1 Indstilling af siddehøjde

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af knækkende sadelpind.

 ▪ Sadelpinden skal mindst 
stikke 10 cm ned i sadelrøret. 
Den mindste indføringsdyb-
de på 10 cm gælder også, 
selvom der i vejledningen til 
komponenten eller på selve 
sadelpinden er angivet en 
lavere indføringsdybde.

10 cm

Fig. 17 
Mindste indføringsdybde

Siddehøjden kan indstilles via sadelpinden. Sadelpinden 
sidder i cyklens sadelrør, hvor den er fastgjort med 
en udvendig eller integreret sadelpindsklemme. 
Sadelpindsklemmen spændes enten med én eller to 
sadelpindsklemmeskruer eller med en hurtigspænder med 
spændegreb.

17.1.1 Fastgørelse med 
sadelpindsklemmeskrue(r)

Fig. 18 Varianter af sadelpindsklemmeanordninger

Design- 
dæksel

Sadel- 
pinds- 
klemme- 
skrue

Sadel- 
pinds- 
klemme- 
skrue Sadel- 

pinds- 
klemme- 
skrue

1.  Hvis sadelpindsklemmeskruen(-erne) er dækket med 
et designdæksel, skal dette først skubbes lidt op, før 
du påbegynder indstillingsarbejdet. 

2.  Løsn sadelpindsklemmeskruen/-erne ved, at du drejer 
denne/disse imod urets retning ved hjælp af en 
unbrakonøgle. Sørg for ikke at skrue skruen/skruerne 
over modstandspunktet.

3.  Sæt sadelpinden i den ønskede position.
4.  Spænd sadelpindsklemmeskruen/-erne igen 

ved at dreje i urets retning med det angivne 
tilspændingsmoment og en momentnøgle  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19.

5.  Hvis der findes et designdæksel til beskyttelse af 
sadelpindsklemmeskruen/-erne, kan dette nu skubbes 
på plads igen.

6.  Kontrollér, at sadlen sidder godt fast ved at prøve at 
dreje den.

17.1.2 Fastgørelse med hurtigspænder

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af sadelpind, der går løs eller 
knækker.

 ▪ Spændegrebet skal være lukket korrekt, før du kører 
afsted.

Spændegreb

Fig. 19a Hurtigspænder åben Fig. 19b Hurtigspænder lukket

17. Siddehøjde

 Advarsler
Alvorlige styrt som følge af forkert indstillingsarbejde.

 ▪ Vi anbefaler, at alt monterings- og justeringsarbejde 
udføres af forhandleren. Hvis du selv vil skrue noget 
fast, skal du ubetinget overholde 
 13. Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser 
s. DA-19. 

Sådan finder du den optimale siddehøjde for din 
kropsstørrelse:

1.  Sæt dig på cykelsadlen, og læn dig samtidigt op mod 
en væg.

2.  Stil pedalarmen i den side, der  
vender bort fra væggen, på dens  
laveste punkt.

3.  Sæt hælen på pedalen. Dit ben  
skal derved være strakt.

4.  Stil sadlen højere, hvis benet ikke  
er strakt, når hælen er på pedalen.  
Sæt sadlen ned, hvis du ikke kan  
nå pedalen.

ang. 3. Stræk ben

Fig. 16 
Stræk ben
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1.  Åbn spændegrebet ved at vippe det 180˚ ud. Nu skal 
ordet OPEN kunne ses.

2.  Sæt sadelpinden i den ønskede position.
3.  Luk spændegrebet ved at vippe det 180˚ ind. 

Nu skal ordet CLOSE kunne ses. Ved starten af 
lukkebevægelsen og frem til cirka halvvejs skal 
grebet kunne bevæges meget let. Derefter skal 
grebmodstanden øges tydeligt, og grebet må kun 
kunne bevæges helt ind med stor kraftudøvelse.

4.  a) Når hurtigspændegrebet kan lukkes alt for let, 
skal forspændingen øges: Åbn spændegrebet, og sæt 
sadelpinden i den ønskede position. Hold derefter 
spændegrebet fast, og drej klemmemøtrikken 
på den modsatte side i urets retning. Kontrollér, 
om forspændingen nu er korrekt ved at lukke 
spændegrebet. 
b) Når det er for svært at lukke hurtigspændegrebet, 
skal forspændingen reduceres: Åbn spændegrebet, 
og sæt sadelpinden i den ønskede position. Hold 
derefter spændegrebet fast, og drej klemmemøtrikken 
i den modsatte side imod urets retning. Kontrollér, 
om forspændingen nu er korrekt ved at lukke 
spændegrebet.

5.  Luk spændegrebet. Grebet skal ligge an, så det ikke på 
nogen måde utilsigtet kan blive åbnet.

6.  Kontrollér, at sadlen sidder godt fast ved at prøve at 
dreje den.

17.2 Sænkbar sadelpind

 Advarsel!
Alvorlige styrt på grund af blokering af baghjul.

 ▪ Før første tur skal du kontrollere, om baghjulet 
bliver blokeret ved sænkning af sadelpinden. Når 
sadlen berører baghjulet i dens nederste position, 
skal sadelpindens isætningsdybde reduceres. Du 
skal dog sørge for, at sadelpinden stikker mindst 10 
cm ned i sadelrøret.

Oplysninger 
Når du efterfølgende vil montere en sænkbar sadelpind 
på din cykel, kan det være, at tilspændingsmomentet 
for sadelpindsklemmeskruen/-erne er mindre end det, 
der er angivet på sadelpindsklemmen eller i anvisnin-
gerne til komponenten.

Indstillingsskrue

Skrue

Fig. 20 Sænkbar sadelpind Fig. 21 Betjeningselement

Greb

Hvis din cykel er udstyret med en sænkbar sadelpind, kan 
du justere sadelpindens højde under kørslen. Betjeningen 
sker via betjeningselementet på styret. Når der trykkes på 
grebet, hæves eller sænkes sadelpinden. Så snart grebet 
igen slippes, blokeres sadelpinden i den relevante position.

17.2.1 Placering af betjeningselement
1.  Løsn skruen på betjeningselementet ved at dreje to til 

tre omdrejninger imod urets retning. 
2.  Placer betjeningselementet i den ønskede position.
3.  Spænd skruen med det angivne tilspændingsmoment 

og ved hjælp af en momentnøgle ved igen at dreje 
i urets retning  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

17.2.2 Ændring af grebtryk
Hvis grebet kun kan trykkes ind med besvær, kan det være 
en idé at reducere kabelspændingen:

1.  Drej indstillingsskruen én til to omdrejninger imod 
urets retning for at reducere spændingen.

Hvis grebet er alt for let at trykke ind, og virkningen er for 
lille, er det en god idé at øge trækspændingen:

2.  Drej justeringsskruen mod uret for at øge 
kabelspændingen.

17.3 Affjedret	sadelpind
For at indstille fjederelementerne i sadelpinden anbefales 
det, at du kontakter din forhandler.
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18. Indstilling af sadelposition og 
-hældning

 Advarsler
Alvorlige styrt som følge af forkert indstillingsarbejde.

 ▪ Vi anbefaler, at alt monterings- og 
indstillingsarbejde udføres på et fagværksted. 
Hvis du selv vil skrue noget fast, skal du ubetinget 
overholde  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

Alvorlige styrt som følge af sadelstræbere, der 
knækker.

 ▪ Fastklem aldrig sadlen i de buede dele af 
sadelstræberne, men altid i den lige del af dem. Flyt 
kun sadlen inden for det lige område og inden for 
markeringerne.

Alvorlige styrt som følge af, at klemmeskruen rives ud 
af møtrikken.

 ▪ Drej klemmeskruen lige og helt ind i møtrikken.

Cykelsadlen består af den bageste hovedsiddeflade og den 
forreste sadelnæse. Den er for det meste fastgjort til sadel-
pinden med én eller to klemmeskruer. Sadlens position og 
hældning kan indstilles ved at løsne og spænde klemme-
skruen/-erne igen.

17.3.1 Indstillingsskrue til 
fjederforspænding
Hvis indstillingsskruen til fjederforspænding stikker ud af 
sadelpinden, er det vigtigt at afhjælpe denne fejl:

Indstillings-
skrue til 
fjederfor-
spænding

Fig. 22 
Affjedret sadelpind

Indstillingsskruen 
må ikke stikke ud af 
sadelpinden

1.  Tag sadelpinden ud 
 17.1 Indstilling af siddehøjde s. DA-24. 

2.  Når indstillingsskruen til fjederforspænding stikker ud 
af sadelpinden, kan den drejes tilbage i urets retning 
ved hjælp af en unbrakonøgle.

3.  Sæt sadelpinden i igen 
 17.1 Indstilling af siddehøjde s. DA-24. 

17.4 Rengøring og pleje
Der opsamles ofte snavs på sadelpinden og i det øverste 
område af sadelrøret. Rengør begge steder med en let 
fugtet klud. Det kan være nødvendigt at tage sadelpinden 
af. Hvis du har en cykel med aluramme og alusadelpind, kan 
sadelrøret smøres med et tyndt lag egnet fedt indvendigt. 
På kulfiber- eller alustel med sadelpind af kulfiber eller 
aluminium, skal du bruge en egnet kulfiberpasta. Hvis du 
ikke er sikker på, hvilket fedt eller hvilken kulfiberpasta, du 
skal bruge, kan du kontakte din forhandler.

18.1 Sadelpind til iskruning: Indstil 
siddeposition

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskrue
Sadelpind

Sadelstræber

Fig. 23 Indstilling af siddeposition

1.  Juster sadlen: Løsn klemmeskruen ved, at du drejer 
den imod urets retning. Drej højst skruen to til tre 
omdrejninger ud, da hele mekanismen ellers kan falde 
fra hinanden.

2.  Flyt sadlen vandret. Bliv inden for markeringen, og 
sørg for, at sadlen er vandret (f.eks. med et vaterpas).

3.  Vipning af sadlen: Til de fleste førere passer en 
vandret placeret sadel bedst. Hvis du dog foretrækker 
en let hældning af sadlen, kan du ved 2. ændre den 
vandrette placering og justere efter dit behov. 

4.  Fastgør klemmeskruen ved, at du spænder denne i 
urets retning med en momentnøgle og det angivne 
tilspændingsmoment  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19. Sørg for, at klemmeskruen er 
lige og drejet helt ind i møtrikken.



Original brugervejledning – Generel     DA-27

1.  Juster sadlen: Løsn den bageste klemmeskrue ved at 
dreje den imod urets retning. Løsn højst den bageste 
klemmeskrue to til tre omdrejninger, da hele mekanis-
men ellers kan falde fra hinanden.

2.  Flyt sadlen vandret. Bliv inden for markeringen, og 
sørg for, at sadlen er vandret (f.eks. med et vaterpas).

3.  Spænd den bageste og forreste klemmeskrue ved at 
spænde denne i urets retning med en momentnøgle 
og det angivne tilspændingsmoment  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19. 
Brug cirka samme tilspændingsmoment til begge 
skruer.

4.  Vipning af sadlen: Til de fleste førere passer en 
vandret placeret sadel bedst. Hvis du dog foretrækker 
en let hældning af sadlen, skal du løsne begge 
klemmeskruer ved skiftevis at dreje disse imod 
urets retning. Løsn højst klemmeskruerne to til tre 
omdrejninger, da hele mekanismen ellers kan falde fra 
hinanden. Så snart klemmeskruerne drejer, ændres 
sadlens hældning.

5.  Spænd begge klemmeskruer lige meget i urets retning, 
så sadlen bevarer vinklen. 

6.  Brug nu momentnøglen til at spænde skruerne 
med det angivne tilspændingsmoment  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19.

7.  Sørg for, at den igen fastskruede sadel ikke vipper helt 
ned, ved med hænderne skiftevis at belaste spidsen og 
bagenden af sadlen. Efterspænd sadelklemmeskruen 
efter ca. 50 km  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

5.  Sørg for, at den igen fastskruede sadel ikke vipper helt 
ned, ved med hænderne skiftevis at belaste spidsen og 
bagenden af sadlen. Efterspænd sadelklemmeskruen 
efter ca. 50 km igen  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

18.2 Sadelpind med to skruer I: Indstil 
siddeposition

STOP

STOP

STOP

STOP

Sadelpind

Sadelstræber

Fig. 24a Indstilling af siddeposition

Klemmeskruer

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskruer
Sadelpind

Sadelstræber

Fig. 24b Indstilling af siddeposition

18.3 Sadelpind med to skruer II: Indstil 
siddeposition

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskrue
Sadelpind

Indstillingsskrue

Fig. 25 Indstilling af siddeposition

1.  Juster sadlen: Løsn klemmeskruen ved, at du drejer 
den imod urets retning. Drej højst skruen to til tre 
omdrejninger ud, da hele mekanismen ellers kan falde 
fra hinanden.

2.  Flyt sadlen vandret. Bliv inden for markeringen, og 
sørg for, at sadlen er vandret (f.eks. med et vaterpas).

3.  Fastgør klemmeskruen ved, at du spænder denne i 
urets retning med en momentnøgle og det angivne 
tilspændingsmoment  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19. Sørg for, at klemmeskruen er 
lige og drejet helt ind i møtrikken.

4.  Vipning af sadlen: Til de fleste førere passer en 
vandret placeret sadel bedst. Hvis du dog foretrækker 
en let hældning af sadlen, skal du dreje indstillings-
skruen en smule i urets retning for at bevæge sadelnæ-
sen nedad. Sadelnæsen bevæges opad ved at dreje 
den en smule imod urets retning. Indstillingsskruen 
skal mindst være skruet 9 mm ind. 
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5.  Sørg for, at den igen fastskruede sadel ikke vipper helt 
ned, ved med hænderne skiftevis at belaste spidsen og 
bagenden af sadlen. Efterspænd sadelklemmeskruen 
efter ca. 50 km igen  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

18.4 Rengøring og pleje
Kunststofsadler kan hurtigt og let rengøres med en let 
fugtet klud. Lædersadler skal plejes ca. hver 12. måned 
med specialfedt. Beskyt læderfladen med et betræk mod 
regn og længere  tids sollys. Følg også vejledningen fra 
producenten af sadlen  5. Komponentvejledninger s. DA-10.

19. Indstilling af styr og frempind

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af forkert indstillingsarbejde.

 ▪  Vi anbefaler, at alt monterings- og justeringsarbejde 
udføres på et fagværksted. Hvis du selv vil skrue 
noget fast, skal du ubetinget overholde  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19

Frempinden forbinder cykelstyret med forgaflen. Den 
kan enten være stiv eller justerbar i vinkel og højde. 
Skaftfrempinde fastklemmes i gaffelstilken, Ahead-
frempinde er placeret på gaffelstilken sammen med 
afstandsstykker. Afhængigt af den monterede frempind kan 
du ændre position, hældning og højde af styret.

Fig. 27 Vinkeljusterbar 
skaftfrempind

Fig. 26 Skaftfrempind

justerbar

Fig. 29 Vinkeljusterbar Ahead-
frempind

Fig. 28 Ahead-frempind

justerbar

Afstandsstykke Afstandsstykke

19.1 Indstilling af styrposition
For at håndleddene ikke bliver overstrakt ved at holde fast 
i styret, bør armene være let bøjet. Efterjuster eventuelt, 
hvis du efter lidt tid kan mærke, at styrpositionen ikke 
passer til din kørestil.

 Advarsel!
Funktionsindskrænkning som følge af beskadiget og/
eller fastklemt kabel.

 ▪  Hvis betjeningselementer, bremse- og skiftegreb 
ikke tilpasses efter den nye styrposition, kan kabler, 
der er trukket i frempinden, blive beskadiget ved 
drejning af styret.

Du kan indstille styrets position ved at dreje styret. Frem-
gangsmåden er næsten identisk for alle frempindssystemer:

1.  Løsn skruerne på frempindens for-/overside ved, at 
du drejer dem imod urets retning ved hjælp af en 
unbrakonøgle.

Skruer

Fig. 30 Mulig skruefordeling

2.  Drej styret til en position, der er behagelig for 
dig. Sørg for, at styret er fastklemt nøjagtigt midt i 
frempinden.

3.  Spænd skruerne skiftevis og over kryds med en 
momentnøgle ved hjælp af en momentnøgle ved igen 
at dreje i urets retning  13. Tilspændingsmomenter 
for skrueforbindelser s. DA-19. Når du har indstillet 
styrpositionen, skal du eventuelt genjustere 
betjeningselementer og bremse- og skiftegreb 
 23.4 Bremsegreb s. DA-34,  24.1 Ændring af 
betjeningselementernes position s. DA-38. 

19.2 Indstilling af styrhældning
Styrhældningen kan på vinkeljusterbare frempinde 
indstilles med en skrue på frempinden. Ofte er gradtallet 
for den valgte vinkel angivet på komponenten. Ved 
indstilling af styrhældningen skal du også sørge for, at 
håndleddene ikke bliver overstrukket ved at holde fast i 
styret.
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Fig. 31 Skaftfrempind 
vinkeljusterbar

Skrue

Gaffelstilk

Fig. 32 Ahead-frempind 
vinkeljusterbar

Skrue

Gaffelstilk

Afstandsstykke

1.  Løsn skruen med en unbrakonøgle to til tre 
omdrejninger, indtil du kan ændre frempindens vinkel. 

2.  Vip frempinden, så den får den ønskede hældning.
3.  Du fastgør frempinden ved at spænde skruen  i 

urets retning med en momentnøgle og det angivne 
tilspændingsmoment  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19. 

19.3 Indstilling af styrhøjde
Sådan finder du den styrhøjde, der passer bedst til din 
kropsstørrelse:

1.  Sæt dig på cykelsadlen, og læn dig samtidigt op mod 
en væg.

2.  Bøj overkroppen i retning mod styret, indtil du har 
fundet en position, der er behagelig for ryggen.

3.  Stræk armene ud i retning mod styret.
4.  Læg mærke til hændernes anslåede placering, så du 

bagefter kan indstille styret i denne højde.

19.3.1 Skaftfrempinde: Indstilling af 
styrhøjde

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af frempind, der går løs, eller 
knækker af. 

 ▪ På frempindsstangen er markeret, hvor langt den 
maksimalt må trækkes ud af gaffelstilken. Træk 
aldrig sadelpinden længere ud af gaffelstilken end 
til markeringen. Hvis du ikke kan finde en markering, 
skal du stikke frempinden mindst 6,5 cm ned i 
gaffelstilken. 

1.  Løsn frempindsspindlen ved at dreje denne to eller 
tre omdrejninger imod urets retning ved hjælp af en 
unbrakonøgle. For at cykelgaflen ikke bevæger sig 
med, når frempindskaftet løsnes, kan du klemme 
forhjulet mellem benene.

Fig. 33 Frempindsspindel

2.  Tag fat i styrgrebene, og drej styret skiftevis til højre 
og venstre. Hvis det ikke er muligt, skal du slå let med 
en plasthammer oppe fra på frempindspindlen, indtil 
klemmeanordningen i frempinden løsnes.

3.  Træk frempinden ud af gaffelstilken til den ønskede 
højde, men ikke højere end tilladt.

4.  Juster frempinden, så den danner en lige linje med 
forhjulet.

5.  Du fastgør frempinden igen ved at spænde 
frempindsspindlen med en momentnøgle i urets 
retning med en momentnøgle og det angivne 
tilspændingsmoment  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

19.3.2 Ahead-frempinde: Indstilling af 
styrhøjde
Ved Ahead-frempinde skal et fagværksted foretage en 
justering af styrhøjden.

19.4 Rengøring og pleje
Styr og frempind kan hurtigt og let rengøres med en let 
fugtet klud.

20. Justering af cykelgrebenes position
Cykelgrebene befinder sig i enderne af cykelstyret. De 
påvirker kørekomforten og din sundhed. Hvis dine hænder 
eller håndled gør ondt efter længere tids kørsler, er det en 
god idé at ændre  cykelgrebenes position eller udskifte 
dem. Kontakt dit fagværksted for at få udskiftet grebene. 
Der findes modeller med og uden forskruning. Greb uden 
forskruning kan ikke let justeres, fordi de for det meste 
sidder meget fast på styrenderne. Kontakt derfor et 
fagværksted, da et forsøg på at ændre grebenes positione 
kan beskadige dem. Skruegreb er fastgjort indvendigt og 
udvendigt med skruer på styret og kan justeres via disse.

Fig. 34a Indvendig fastklemning
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Fig. 34b Udvendig 
fastklemning

20.1 Indstilling af fastskruede cykelgreb
1.  Løsn skruen/-erne på cykelgrebet ved at bevæge dem 

en eller to omdrejninger imod urets retning.
2.  Drej cykelgrebet til den ønskede position. Sørg for, at 

det befinder sig helt ved styrenden.
3.  Spænd skruen/-erne med en momentnøgle i urets 

retning med en momentnøgle og det foreskrevne 
tilspændingsmoment  13. Tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser s. DA-19.

20.2 Rengøring og pleje
Greb af gummi og kork kan let renses med vand tilsat 
opvaskemiddel.

21. Kontrol og efterjustering af 
lejespillerum

 Advarsel!
 ▪ Alvorlige styrt på grund af manglende kontrol over 

cyklen. 
Hvis du kører med et løst styrsæt, kan lejeskåle eller 
gaffel blive beskadiget. Hvis styrsættet er spændt 
for fast, er det svært at styre, og lejeskålene bliver 
hurtigere opslidt. Et korrekt indstillet styrsæt kan 
nemt drejes. Det må ikke have noget spillerum. 
Kontakt et fagværksted, hvis det mærkes som om, at 
styrsættet ikke er indstillet korrekt.

Styrsættet forbinder gaflen med stellet. Det sikrer, at 
gaffelstilken kan dreje i kronrøret. Det består af en øverste 
og en nederste lejeskål samt lejer og yderligere tilhørende 
dele.  
Der findes to forskellige typer styrsæt: For det første 
gevindstyresættet, hvorved den øverste lejeskål skrues 
på gaffelstilken og sikres med en kontramøtrik. For 
det andet Ahead-styrsættet. Ahead-styrsæt findes i 
forskellige udførelser. For eksempel som variant med en 
indstillingsskrue i afdækningskappen, som kontraspændes 
med en gribeklo med møtrik. Alternativt med en 
indstillingsskrue i skrueringen.

Fig. 35 Gevindstyrsæt

Frempindsskaft

Kontramøtrik

Afstandsstykke

Øverste 
lejeskål

Fig. 36 Ahead-styrsæt I

Afstandsstykke

Øverste 
lejeskål

Klemmeskruer

Indstillingsskrue

Styrsæthætte

Fig. 37 Ahead-styrsæt II

Indstillingsskrue

Plastnæse

Klemmering

Skruering

Indstillingsområde

Klemmeskruer
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21.1 Efterprøvning af lejespillerum
Det kan afprøves, om styrsættet er for løst, på følgende 
måde:

1.  Tag fat i den øverste lejeskål med tommel og 
pegefinger.

2.  Aktivér forhjulsbremsen med venstre hånd, og skub 
cyklen let frem og tilbage. 

3.  Hvis styrsættet er for løst, vil du tydeligt kunne mærke 
rokken ved den øverste lejeskål.

4.  Hvis du mærker en rokken i den øverste lejeskål, skal 
lejespillerummet reduceres.

Et styrsæt, der er spændt for fast, vil være svært at 
bevæge:

1.  Løft cyklen i stellet, indtil forhjulet slipper underlaget.
2.  Hvis styret kun kan bevæges svært og uregelmæssigt 

til den ene eller anden side, skal lejespillerummet 
øges.

21.2 Efterjustering af styrsæt med gevind
1.  Løsn kontramøtrikken ved at dreje denne imod urets 

retning ved hjælp af en skruenøgle.
2.  Lejespillerummet reduceres ved at dreje den 

øverste lejeskål i urets retning med en skruenøgle. 
Lejespillerummet forøges ved at dreje den øverste 
lejeskål imod urets retning med en skruenøgle.

3.  Hold den øverste lejeskål fast med en skruenøgle, så 
lejespillerummet ikke fejljusteres igen. 

4.  Spænd kontramøtrikken igen ved at dreje denne 
i urets retning ved hjælp af en skruenøgle  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19.

5.  Kontrollér lejespillerummet igen  21.1 Efterprøvning 
af lejespillerum s. DA-31, og juster det, hvis det er 
nødvendigt.

21.3 Efterjustering af Ahead-styrsæt
21.3.1 Ahead-styrsæt I 
Ændring af lejespillerummet ved denne type styrsæt 
kræver, at frempinden justeres. Få dit fagværksted til at 
udføre dette indstillingsarbejde. 

1.  Løsn klemmeskruerne imod urets retning. 

2.  Drej indstillingsskruen i urets retning for at reducere 
lejespillerummet.

3.  Hvis lejespillerummet er indstillet korrekt, skal du 
centrere frempinden og fastgøre den ved at spænde 
klemmeskruerne med en momentnøgle i urets 
retningog det angivne tilspændingsmoment  13. 
Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. DA-19. 

21.3.2 Ahead-styrsæt II
For at tilpasse lejespillerummet på denne styrsættype skal 
frempinden ikke justeres, og du kan derfor selv udføre 
indstillingen, hvis du føler dig tryg ved det.

Reduktion af lejespillerum:

1.  Lejespillerummet reduceres ved at dreje indstillings-
skruen i urets retning. Plastnæsen bevæger sig mod 
venstre i indstillingsområdet. 

2.  Hvis lejespillerummet stadig er for stort, og plastnæ-
sen allerede har nået enden af indstillingsområdet, 
skal du dreje indstillingsskruen så langt imod urets 
retning, at plastnæsen igen er nået til starten af 
indstillingsområdet. 

3.  Løsn klemmeskruen ved klemmeringen ved at bevæge 
denne et par omdrejninger imod urets retning.

4.  Tryk derefter klemmeringen i retning af styrrøret. 
Juster klemme- og skrueringen på frempinden.

5.  Spænd klemmeskruen i urets retning med en 
momentnøgle og det angivne tilspændingsmoment.

6.  Drej indstillingsskruen i urets retning, indtil det 
ønskede lejespillerum er opnået. 

7.  Klemmeringen skal ligge tæt an under frempinden. 
Hvis det er nødvendigt at justere frempinden for at 
opnå det, skal du få dit fagværksted til at gøre det. 

Forøgelse af lejespillerum:

1.  Lejespillerummet forøges ved at dreje 
indstillingsskruen imod urets retning. Samtidig 
bevæges plastnæsen mod højre.

22. Cykelgaffel
Forhjulet holdes af forgaflen. Forgaflen 
består af to gaffelben, gaffelbroen og 
gaffelstilken. Læs ubetinget  6.3 Kulfiber: 
Generelle sikkerhedsanvisninger s. DA-13, hvis 
du har en kulfibergaffel. De fleste cykler har 
fjedergafler. Fjedergafler kan ofte indstilles 
og giver større komfort under kørslen.

Fig. 38 
Fjedergaffel
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22.1 Fjedergaffel

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af manglende kontrol.

 ▪ Udfør udelukkende indstillinger under kørslen, hvis 
du har en fjernstyringskontakt på styret. 

Sammentryknings- og tilbageslagshastigheden kan ikke 
ændres på alle fjedergafler.

22.1.1 Ændring af 
sammentrykningshastighed
Sammentrykningshastigheden (engl. compression rate) 
er den hastighed, hvormed et fjederelement fjedrer. 
Sammentrykningshastigheden ændres ved at flytte 
drejeregulatoren i retning af høj affjedringshastighed 
(f.eks. -) eller lav affjedringshastighed (f.eks. +).

22.1.2 Ændring af tilbageslagshastighed
Tilbageslagshastigheden er den hastighed, hvormed 
et fjederelement vender tilbage til udgangsstillingen. 
Tilbageslagshastigheden ændres ved at dreje 
justeringshjulet på gaflens underside enten op (= høj 
tilbageslagshastighed) eller i (= lav tilbageslagshastighed).

22.1.3 Spærring	af	affjedring

 Advarsel!
Alvorlige	styrt	som	følge	af	ødelagt	gaffel.	

 ▪ Spær ikke affjedringen under terrænkørsel. Det kan 
beskadige fjedergaflen. 

På mange fjedergafler kan affjedringen spærres. Der findes 
kørselssituationer, hvor det giver god mening. Hvis du 
f.eks. kører op ad bakke, eller når du under acceleration 
ikke sidder på sadlen. Affjedringen gøres stiv ved at flytte 
drejeregulatoren på gaflen eller fjernstyringskontakten 

på styret i den passende retning (betegnelsen kan f.eks. 
være Lock, ). Affjedringen aktiveres igen ved at flytte 
regulatoren/fjernbetjeningskontakten i retningen OPEN.

22.1.4 Ændring af lufttryk
På mange fjedergafler kan lufttrykket ændres. Det kan 
gøres hos din forhandler, eller hvis du selv kan gøre det, 
skal du bruge en fjedergaffelpumpe med trykvisning og 
vejledningen fra producenten af gaflen. Ventilen med hætte 
(betegnelse f.eks. AIR) findes som regel på gaflens venstre 
side.

22.2 Pleje og vedligeholdelse
Rengør regelmæssigt gaflen og fjederelementer udvendigt 
med en let fugtet klud. 

23. Bremsning

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende kontrol 
over cyklen.

 ▪ Kør kun med cyklen, hvis du let kan nå 
bremsegrebene. Din forhandler kan justere 
bremsegrebenes position, hældning og grebsbredde. 
På mange modeller kan også positionen af 
trykpunktet indstilles. 

 ▪ Før første kørsel skal du kontrollere, hvilket 
bremsegreb styrer hvilken bremse. Hvis du er vant 
til noget andet, kan du få din forhandler til at skifte 
bremsegrebstilknytningen før første kørsel.

 ▪ Alt efter model kan hver eneste cykel reagere 
forskelligt, og du bør derfor gøre dig fortrolig med 
den rigtige bremseteknik. Øv dig i at bremse på et 
sikkert sted, før du vover dig ud i trafikken. Øv dig, 
indtil du føler sig sikker nok. Stig af, hvis en situation 
føles for usikker.

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende kontrol 
over cyklen.

 ▪ Hvis du mærker for høj eller for lav bremsekraft, 
bør du ikke længere bruge cyklen, men straks få dit 
fagværksted til at justere den.

 ▪ Når det er vådt, øges bremselængden ved brug 
af fælgbremser med op til 40 %. Med skive- og 
navbremser er bremseværdierne næsten de samme. 
Vær dog opmærksom på, at dækgrebet på vejen er 
mindre, når det er vådt. Tilpas din køremåde efter 
betingelserne.

 ▪ Bagage forandrer køreegenskaberne. Bremselængden 
øges. Brems derfor tilsvarende tidligere. Styringen 
bliver også tungere. Tilpas din køremåde  30. 
Bagagebærer s. DA-60.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af fejlvurdering af 
bremsefunktionen.

 ▪ Aktivér ikke forhjulsbremsen for stærkt, da forhjulet 
derved kan blokere, og du kan styrte forover.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af defekte bremser.

 ▪ Sørg for, at der ikke kommer olie eller fedt på 
bremsebelægninger og bremseflader. Det kan 
påvirke bremsernes funktionsdygtighed. Udskift 
komponenter, der har været i kontakt med olie eller 
fedt. 

 ▪ Hydrauliske bremser: Brug ikke de hydrauliske 
bremser, hvis der trænger væske ud af dem. Find et 
fagværksted for at få afhjulpet problemet.

 ▪ Alt arbejde på bremsesystemet skal udføres på et 
fagværksted.
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Oplysninger 
Elcykel/superelcykel: Din elcykel/superelcykel har 
ingen nødstopsknap. Du skal bruge bremserne for 
hurtigt at standse cyklen i en farlig situation. Den 
maksimale bremsekraft er større end den mulige 
fremdrift. Det vil sige, at du altid vil kunne standse 
gennem aktivering af bremserne. Vær opmærksom 
på, at drivsystemet ikke automatisk slukkes efter 
bremsning. Hvis du har afsluttet kørslen, skal du slukke 
drivsystemet i stilstand.

Med cykelbremserne kan du reducere cyklens 
hastighed eller standse cyklen helt. Cykler skal have to 
bremser, der er uafhængige af hinanden: forhjuls- og 
baghjulsbremser. Disse kan enten aktiveres ved at træde 
pedalen baglæns (pedalbremse) eller med håndkraft 
(håndbremse). Hvis cyklen har to bremsegreb, er 
bremsegrebet til forhjulet normalt placeret i venstre 
side og bremsegrebet til baghjulsbremsen i højre 
side. I Australien og Storbritannien er dette omvendt. 
Bremsegrebet til forhjulsbremsen er i højre side og til 
baghjulsbremsen i venstre side. Overordnet set findes der 
tre typer bremsesystemer: navbremser, fælgbremser og 
skivebremser. Hvert bremsesystem kan desuden opdeles i 
forskellige typer. Fælg- og skivebremser kan både fungere 
mekanisk med bremsekraftoverførsel via Bowden-træk 
eller hydraulisk med væskebaseret bremsekraftoverførsel. 
Hydrauliske bremser fungerer for det meste med stempler, 
der presser symmetrisk ind på bremseskiven fra begge 
sider.

Fig. 40 SkivebremseFig. 39 Fælgbremse

Fælg Bremseskive

23.1 Pedalbremse

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker som følge af forringet 
bremseydelse.

 ▪ Brug ikke pedalbremsen uafbrudt på lange 
faldende strækninger, da de indre bremsedele kan 
blive meget varme, hvilket kan føre til en ringere 
bremseydelse. Ved lange og stejle nedkørsler skal du 
primært bruge forhjulsbremsen, og når relevant den 
håndaktiverede baghjulsbremse, så pedalbremsen 
kan køle af. En ekstremt overophedet pedalbremse 
(misfarvning og fedtudtrængning) skal efterses hos 
forhandleren. 

 Forsigtig!
Forbrændinger som følge af berøring af bremsetromlen.

 ▪ Da bremsetromlen ved længere bremsning kan 
blive meget varm, må den ikke berøres i mindst 30 
minutter efter turen.

Pedalbremsen hører til kategorien navbremser. Hvis cyklen 
har pedalbremse, skal du træde pedalen baglæns for at 
bremse. Alt efter, hvordan fødderne eller pedalarmene står, 
påvirkes pedalbremsen forskelligt kraftigt. Når pedalarme-
ne står lodret, hvor én fod er helt oppe og én er helt nede 
på pedalerne, kan der ikke bremses hårdt. Stil pedalarmene 
vandret, hvis du vil eller skal være klar til at bremse. Brem-
sekraften overføres fra foden via kæden til bremsesystemet. 
Hvis du mærker, at pedalbremsens bremsekraft mindskes, 
skal du kontakte en forhandler.

Fig. 41 Aktivér pedalbremse

23.2 Fælgbremser
Fælgbremser findes på gaflen eller på bagrammen. Ved 
bremsning presses bremsebelægningerne direkte ind på 
siderne af hjulfælgen. Bremsebelægningerne består for 
det meste af en gummiblanding. Der findes blandt andet 
mekaniske sidetræksbremser, midtertræksbremser og 
hydrauliske fælgbremser. De mekaniske fælgbremser til 
forhjulet kan være udstyret med en bremsekraftsmodulator. 
Den forhindrer, at forhjulet bliver blokeret for stærkt ved 
bremsning.
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V-bremse

Fig. 42 Mekaniske fælgbremser (eksempel)

1 Kabeltræk 3 Fælge

2 Dæk 4 Bremseskive

Sidetrækbremse

Fig. 43 Hydrauliske fælgbremser (eksempel)

1 Kabeltræk eller -ledning 3 Fælge

2 Dæk  4 Bremsebelægning

1

23.3 Skivebremser

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker som følge af forringet 
bremseydelse.

 ▪ Du må ikke aktivere skivebremsen uafbrudt på lange 
faldende strækninger. Det er bedre at bremse cyklisk 
med afbrydelser.

 ▪ Hvis bremseskiven er revnet eller deformeret, 
skal du straks ophøre med at køre på cyklen og få 
bremseskiven udskiftet. 

 Forsigtig!

Fig. 44 Berør ikke 
bremseskiver

Forbrændinger som følge af berøring af bremseskiverne.

 ▪ Da bremseskiven ved længere tids bremsning kan 
blive meget varm, må den ikke berøres i mindst 30 
minutter efter turen.

Personskade som følge af berøring af roterende 
bremseskiver.

 ▪ Sørg for at holde hænder og fingre væk fra den 
roterende bremseskive. Bremseskiven er så skarp, at 
den kan forårsage alvorlige kvæstelser af dine fingre, 
hvis de kommer ind i åbningerne i bremseskiven.

Bremsebelægningerne, der er fastgjort på bremsekalibrene, 
trykker under bremsning ind på en bremseskive, der er 
fastgjort på hjulakslen og drejer rundt sammen med hjulet. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeBremseskive

Bremsesadel

Bremsebelægning

Fig. 45 Skivebremse ©Shimano

Tilbremsning af skivebremser
Med en ny skivebremse vil du i starten ikke have den 
fulde bremseydelse til rådighed! Efter flere bremsninger 
forbedres bremseydelsen, indtil belægningerne er slebet til 
efter bremseskiven. Processen fremskyndes gennem nogle 
kraftige opbremsninger.

23.4 Bremsegreb
Der er monteret ét eller to bremsegreb på din cykel. Når du 
trækker i bremsegrebet, kan du reducere cyklens hastighed 
eller standse cyklen helt. Hvis cyklen har en pedalbremse 
og et bremsegreb, kan du aktivere forhjulsbremsen ved 
at trykke bremsegrebet i højre side af styret ind. Hvis der 
er monteret to bremsegreb, kan du med venstre bremse-
greb aktivere forhjulsbremsen og med højre bremsegreb 
baghjulsbremsen. I Australien og Storbritannien er dette 
omvendt. Bremsegrebet til forhjulsbremsen er i højre side 
og til baghjulsbremsen i venstre side. Hvis du er vant til 
noget andet, kan du få dit fagværksted til at skifte bremse-
grebstilknytningen før første kørsel. Der findes bremsegreb 
til én og op til fire fingre. Jo færre fingre, der skal bruges til 
aktivering af grebet, jo kortere er det. 
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Fig. 46 Bremsegreb

Fastgørelsesskrue

Bremsegreb
Kontramøtrik

Indstillingsskrue 
grebsbredde

Indstillingsskrue 
bremsetrækspænding

Der findes særlige greb, hvormed du både kan bremse og 
skifte gear (f.eks. Dual Control-greb fra Shimano  24.3.1.3 
Shimano Dual Control-greb s. DA-40). Få dit fagværksted til 
at vise dig, hvordan dette bremsegreb skal betjenes.

23.4.1 Ændring af bremsegrebets position
Bremsegrebets position på styret kan ændres ved at gøre 
følgende:

1.  Åbn fastgørelsesskruen ved at dreje denne én til to 
omdrejninger imod urets retning.

2.  Bremsegrebet flyttes ved at bevæge det mod venstre 
eller højre til den ønskede position. Det kan være 
nødvendigt at flytte geargrebet en smule indad  
24.3.1.1 Shimano-standardskiftegreb: Variant 1 s. 
DA-39. 

3.  Læg én eller to fingre på bremsegrebet for at indstille 
bremsegrebets vinkel. Drej nu grebet så langt nedad, 
indtil finger, håndled og underarm er på linje.

4.  Spænd fastgørelsesskruen i urets retning med en 
momentnøgle og det angivne tilspændingsmoment 
 13. Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. 
DA-19.

Fig. 48 Forkert placering  
af bremsegreb

Fig. 47 Rigtig placering  
af bremsegreb

23.4.2 Indstilling af grebsbredde
På de fleste bremsegreb kan gribebredden, altså afstanden 
mellem grebet og styret, ændres ved hjælp af en indstil-
lingsskrue. Denne skrue findes for det meste indvendigt 
eller udvendigt på bremsegrebet. Afstanden fra grebet 
til styret skal være så stor, at første fingerled kan gribe 
omkring grebet.

1.  Grebsbredden reduceres ved at dreje 
indstillingsskruen i urets retning. Grebsbredden 
forøges ved at dreje indstillingsskruen imod urets 
retning.

Fig. 49 Indstillingsskrue grebsbredde

Indstillingsskrue

23.4.3 Ændring af trykpunkt
Trykpunktet angiver det øjeblik, hvor aktiveringen 
af håndbremsen blokerer grebet, dvs. hvor 
bremsebelægningerne rammer fælgen (fælgbremse) 
eller bremseskiven (skivebremse) og bremser cyklen. 
Vi anbefaler, at du indstiller trykpunktet så kort som 
muligt, så du kan bruge den fulde bremseydelse, 
før bremsegrebet ligger an mod styrgrebet. Gør dig 
fortrolig med bremsevirkningen! Trykpunktet er for 
lavt, når bremsegrebet kan trykkes mere end halvvejs 
af afstanden fra grebet til styret ind, før bremsen 
aktiveres. Vi anbefaler et trykpunkt på ca. 30 % af 
grebets bevægelsesgang. Grunden til et lavt trykpunkt 
kan også altid være slidte bremsebelægninger. Kontrollér 
sliddet på bremsebelægningerne, før du indstiller 
bremsetrækspændingen på kabeltræksbremser  14.5 
Øvelse af bremsning s. DA-22. Kontakt dit fagværksted for at 
få indstillet bremseledningen på fælg- eller skivebremser.

Fig. 50 Anbefalet trykpunktsindstilling

Trykpunkt

30 %

70 %
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23.5 Kabeltræksbremser: Indstilling af 
bremsetrækspænding

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker som følge af forringet 
bremseydelse.

 ▪ Bremsekabler er sliddele. Kontrollér regelmæssigt 
slidtilstanden, og få om nødvendigt bremsekablerne 
udskiftet.

Bremsekablet forbinder bremsegrebet med bremsen. Det 
består af stål eller aluminium og er placeret i en kabelhyl-
ster. Når du har trukket håndbremsen helt, men ikke opnår 
fuld bremsekraft, er det ved lille slitage af bremsebelæg-
ningen nok at spænde bremsekablet mere. På den måde 
reduceres afstanden mellem bremseskoen og fælgen 
(fælgbremse) eller bremsebelægninger og bremseskive 
(skivebremse), og mindre slitage af bremsebelægningerne 
udlignes. Ved kraftig slitage af bremsebelægningerne skal 
disse dog udskiftes  23.6 Udskiftning af bremsebelægnin-
ger s. DA-36.

Fig. 51 Fælgbremse Fig. 52 Bremsesko

Bremsesko

Bremsetræk
Bremsebelægning

Fig. 53 Skivebremse Fig. 54 Bremsebelægning

Bremsebelægninger

Bremseskive

Bremsebelægning

På de fleste bremsegreb findes der skruer til indstilling 
af bremsekablernes længde og spænding. Spændingen 
ændres på følgende måde:

1.  Drej kontramøtrikken et par omdrejninger imod urets 
retning. 

2.  Fælgbremser: Spændingen øges ved at skrue 
indstillingsskruen trinvist ud imod urets retning, 
indtil afstanden mellem bremsesko og fælge er 1-2 
mm i begge sider. Sørg for, at bremseskoene rammer 
fælgen eller bremseskiven samtidigt i begge sider. 
Spændingen reduceres ved at dreje indstillingsskruen 
i urets retning.

2.  Skivebremse: Spændingen øges ved at skrue 
indstillingsskruen trinvist ud imod urets retning, indtil 
det ønskede trykpunkt på bremserne er nået  23.4.3 
Ændring af trykpunkt s. DA-35. Spændingen reduceres 
ved at dreje indstillingsskruen i urets retning.

3.  Skru derefter kontramøtrikken fast igen i urets retning.

Hvis der stadig ikke forekommer nogen bremsevirkning, 
skal bremsebelægningerne formodentligt udskiftes  23.6 
Udskiftning af bremsebelægninger s. DA-36.

Fig. 55 Indstillingsskrue bremsetrækspænding

Indstillingsskrue

Kontramøtrik

23.6 Udskiftning af bremsebelægninger

 Advarsler
Alvorlige styrt på grund af manglende kontrol over 
cyklen.

 ▪ Der skal bruges passende bremsebelægninger for at 
sikre en passende symmetrisk friktion. 
Kulfiber: Specielt ved kulfiberfælge må der kun 
anvendes belægninger, der udtrykkeligt er beregnet 
til denne brug.

 ▪ Bremsebelægningerne må ikke komme i kontakt med 
olie eller fedt. I modsat fald nedsættes bremsens 
virkning. 
Få dem udskiftet, når bremsebelægningerne har 
været i kontakt med olie eller fedt. 

 ▪ Kør ikke længere på cyklen, hvis 
bremsebelægningerne er slidt op. Få dem udskiftet 
på et fagværksted.
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23.7 Rengøring og pleje
Bremsegrebene kan rengøres med en let fugtet klud. 

Fælgbremser: Fælgene kan rengøres med en svamp med 
vand isat opvaskemiddel.

Skivebremser: Rengør skivebremsen med en svamp og 
lunkent vand. Ved stærk tilsmudsning anbefales det at 
bruge en smule bremserens på en klud.

24. Cykelgear

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende kontrol 
over cyklen.

 ▪ Når gearskiftekomponenterne er løse, slidte, 
beskadigede, forkert indstillet, afgiver usædvanlige 
lyde, gearskiftet ikke fungerer problemfrit, eller 
der forekommer andre problemer, skal gearskiftet 
efterprøves og eventuelt repareres på et fagværksted.

Med gearskifteren kan du ændre drevets moment for at 
kunne køre i et behageligt tempo med mindst mulig kraft. 
Du kan skifte gear ved at bevæge betjeningselementerne 
(skiftegreb, drejegreb, kontakter, ...) på styret. Jo lavere et 
tal, der vises på betjeningselementet, jo lettere er trådet i 
pedalerne. Jo større tal, der vises på betjeningselementet, 
jo større er også trædemodstanden. Lave gear er praktiske, 
når du kører op ad bakke, så du kan komme op ad den med 
mindst mulig anstrengelse. Ved en lige og jævn strækning 
er mellemgear praktiske for at kunne opnå en højere hastig-
hed og bevare hastigheden uden at skulle træde for meget.. 
Ved nedadgående strækninger anbefales høje gear.

Bremsebelægninger er friktionsmidler på bremsesko 
(fælgbremser) eller bæreplader (skivebremser) og 
dermed sliddele. Hvis de er slidte, skal de ubetinget 
udskiftes, fordi bremsekraften reduceres som følge af 
denne slitage. På fælgbremser bliver slitagen tydelig ved, 
at bremsegrebet ved bremsning skal trykkes længere og 
længere ind mod styret for at opnå en bremsevirkning. 
Slitagen på bremsebelægninger på skivebremser kan 
høres gennem en metallisk lyd, der dog først forekommer, 
når bremsebelægningerne er bremset komplet væk. Det 
er derfor en god ide regelmæssigt at foretage en visuel 
inspektion for at kontrollere graden af slitage. Du kan 
se graden af slitage på en markering, f.eks. ud fra riller i 
bremsebelægningen. På Shimano-bremsesko findes der en 
slidlinje (Wear Line) på bremsebelægningerne. Denne må 
ikke underskrides. På Magura skal rillerne i belægningerne 
også være synlige udefra. Hvis slidlinjen eller rillen ikke 
længere kan ses, skal bremsebelægningerne udskiftes. Få 
det udført på et fagværksted.

Fig. 57 Bremsesko fra ShimanoFig. 56 Bremsesko fra 
Magura

Fig. 58a Op ad 
bakke: Lave gear

Fig. 58b Fladt 
underlag: 
Mellemste gear

Fig. 58c Ned ad 
bakke:  
Høje gear
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Fig. 60 Rigtig placering af skiftegrebet

24.2 Indstilling af gearkabelspænding
Hvis der forekommer støj ved gearskifte under kørslen, kan 
det skyldes en forkert indstillet gearkabelspænding. Du kan 
afhjælpe problemet ved at gøre følgende:

1.  Drej trækindstillingsskruen på geargrebet en halv 
omdrejning ud imod urets retning.

2.  Når støjen bliver svagere, skal du igen dreje 
trækindstillingsskruen imod urets retning. Når støjen 
bliver kraftigere, skal du dreje trækindstillingsskruen i 
den anden retning, altså i urets retning. Drej, indtil der 
ikke længere høres nogen støj.

Hvis der efter indstillingen stadig høres støj, skal du kon-
takte dit fagværksted.

Fig. 61  Juster trækspænding ©Shimano

Trækindstillingsskrue

24.1 Ændring af betjeningselementernes 
position 

Oplysninger 
Geargrebene skal monteres på bremsegrebet i samme 
vinkel.

1.  Åbn fastgørelsesskruen ved at dreje denne én til to 
omdrejninger imod urets retning.

2.  Betjeningselementet flyttes ved at bevæge det 
mod venstre eller højre til den ønskede position. 

3.  Læg én eller to fingre på geargrebet for at indstille 
betjeningselementets vinkel. Drej nu grebet så 
langt nedad, indtil finger, håndled og underarm er 
på linje.

4.  Spænd fastgørelsesskruen i urets retning med en 
momentnøgle og det angivne tilspændingsmoment 
 13. Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser 
s. DA-19.

Fig. 59 Betjeningselement fra Shimano @Shimano

Fastgørelses- 
skrue

24.3 Kædegear

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende kontrol 
over cyklen.

 ▪ Undgå konstant at køre på den mindste klinge foran 
i kombination med det mindste tandhjul bagpå. 
Undgå også konstant at køre på største klinge foran 
i kombination med det største tandhjul bagpå. Den 
store grad af skråt træk fører til større slitage. 

 ▪ Skift forsigtigt og i små trin, og træd derved i 
pedalerne, men aldrig baglæns. I modsat fald kan 
gearet blive beskadiget.

 ▪ Kør ikke uden egerbeskyttelsesskive. Hvis der ikke 
er monteret en egerbeskyttelsesskive, skal den 
monteres. I modsat fald kan cykelkæden komme ind 
mellem tandhjul og eger.

Oplysninger 
Selvom gearet er indstillet optimalt, kan der, når kæden 
løber ekstremt skråt, opstå støj. Dette er ikke en fejl og 
skader ikke drevet. Så snart kæden løber mindre skråt, 
forsvinder lyden.

Et kædeskifte består af 6 til 12 tandhjul på baghjulet og 1 
til 3 klinger ved pedaldrevet. Antallet af tandhjul og klinger 
afgør antallet af gear. Med det venstre betjeningselementet 
på styret kan forskifteren aktiveres. Den fører kæden 
på en anden klinge. Det højre betjeningselement skifter 
gear og fører dermed kæden på de forskellige tandhjul 
på baghjulet. På det mekaniske kædeskifte styres 
betjeningselementerne til forskifter og bagskifter ved 
hjælp af gearkabler, og ved elektronisk kædeskifte sker det 
med kabel og motor. Det elektroniske kædeskifte drives 
af et batteri. Med det venstre betjeningselementet kan du 
foretage et groft forvalg, f.eks. ved kørsel op ad bakke den 
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mindste klinge og derefter med højre betjeningselement 
– alt efter stigningen – det dertil passende tandhjul. Brug 
den mindste klinge ved stigninger og den største til jævne 
flader eller nedkørsler.

Fig. 62 Mekanisk kædeskifte:

Klinger

Motor

Bagskifter

Gearkabel Kassette

Fig. 63 Elektronisk kædeskifte

Forskifter

Kabel

Bagskifter

Kassette

Klinger

24.3.1 Mekanisk kædeskifte: 
Betjeningselementer

24.3.1.1 Shimano-standardskiftegreb: 
Variant 1

Oplysninger 
Bevæg ikke greb A og B samtidigt. Når grebene 
bevæges samtidigt, skiftes gearene ikke.

Fig. 64 Shimano-standardskiftegreb ©Shimano

 B B

 A A

Venstre: Forskifter Højre: Bagskifter

Skift til et højere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.

2.  Greb A venstre: Tryk greb A opad. Kæden lægges på en 
større klinge. Derefter vender grebet A tilbage i dets 
udgangsstilling.

3.  Greb B højre: Tryk greb B opad. Kæden lægges på et 
mindre tandhjul. Derefter vender grebet B tilbage i 
dets udgangsstilling.

Fig. 65 Skift til et højere gear ©Shimano

Klingestørrelse

Tandhjulsstørrelse

Skift til et lavere gear

4.  Træd i pedalerne ved skifte.

5.  Greb A højre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til 
det næste lavere gear, skal du trykke greb A til 
klikposition 1. Hvis du vil skifte to gear ned, skal du 
trykke grebet A til klikposition 2. Ved skiftet løftes 
kæden til et større tandhjul. Derefter vender grebet A 
tilbage i dets udgangsstilling.

6.  Greb B venstre: Tryk greb B nedad. Kæden lægges på 
et større tandhjul. Derefter vender grebet B tilbage i 
dets udgangsstilling.

Fig. 66 Skift til et lavere gear ©Shimano

Klingestørrelse

Tandhjulsstørrelse
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24.3.1.2 Shimano-standardskiftegreb: 
Variant 2 

Fig. 67 Shimano-standardskiftegreb ©Shimano

 A  A

 B  B

Venstre: Forskifter Højre: Bagskifter

Skift til et højere gear

7.  Træd i pedalerne ved skifte.

8.  Greb A venstre: Tryk greb A opad. Kæden lægges på en 
større klinge. Derefter vender grebet A tilbage i dets 
udgangsstilling.

9.  Greb B højre: Tryk på eller træk i greb B. Kæden 
lægges på et mindre tandhjul. Derefter vender grebet 
B tilbage i dets udgangsstilling. På nogle modeller 
udføres skiftet over to trin.

Fig. 68 Skift til et højere gear ©Shimano

Klingestørrelse

Tandhjulsstørrelse

Skift til et lavere gear

10.  Træd i pedalerne ved skifte.

11.  Greb A højre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til 
det næste lavere gear, skal du trykke greb A til 
klikposition 1. Hvis du vil skifte to gear ned, skal du 
trykke grebet A til klikposition 2. Ved skiftet løftes 
kæden til et større tandhjul. Derefter vender grebet A 
tilbage i dets udgangsstilling.

12.  Greb B venstre: Tryk på eller træk i greb B. Kæden 
lægges på et større tandhjul. Derefter vender grebet B 
tilbage i dets udgangsstilling.

Fig. 69 Skift til et lavere gear ©Shimano

Klingestørrelse

Tandhjulsstørrelse

24.3.1.3 Shimano Dual Control-greb

Oplysninger 
Tryk ikke på greb A og B samtidigt. Når der trykkes på 
grebene samtidigt, skiftes gearene ikke.

Med Dual Control-grebene fra Shimano kan du både bremse 
 23. Bremsning s. DA-32 og skifte.
Skift til et højere gear

Venstre: Forskifter Højre: Bagskifter

Fig. 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B

Skifte- og  
bremsegreb

1.  Træd i pedalerne ved skifte.

2.  Greb A venstre: Hvis du vil skifte fra et lavt gear til det 
næste højere gear, skal du trykke greb A til anslaget og 
slippe det. Når gearet ikke skiftes korrekt, skal du igen 
trykke grebet til anslaget. Ved skiftet flyttes kæden 
til en større klinge. Derefter vender grebet A tilbage i 
dets udgangsstilling.
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3.  Greb B højre: Hvis du vil skifte fra et lavt gear til det 
næste højere gear, skal du trykke én gang på greb 
B. Ved skiftet løftes kæden til et mindre tandhjul. 
Derefter vender grebet B tilbage i dets udgangsstilling.

Fig. 71 Skift til et højere gear ©Shimano

Tandhjulsstørrelse

Klingestørrelse

Skift til et lavere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.

2.  Greb B venstre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til det 
næste lavere gear, skal du trykke greb B til anslaget 
og så slippe det. Ved skiftet glider kæden på en 
mindre klinge. Derefter vender grebet B tilbage i dets 
udgangsstilling.

3.  Greb A højre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til 
det næste lavere gear, skal du trykke greb A til 
klikposition 1. Hvis du vil skifte to gear ned, skal du 
trykke grebet A til klikposition 2. Ved skiftet løftes 
kæden til et større tandhjul. Derefter vender grebet A 
tilbage i dets udgangsstilling.

Fig. 72 Skift til et lavere gear ©Shimano

Klingestørrelse

Tandhjulsstørrelse

24.3.2 Elektronisk kædeskifte: 
Betjeningselementer

24.3.2.1 Shimano Ultegra Di2-skiftegreb

Fig. 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Venstre: Forskifter Højre: Bagskifter

 A  A
 B  B

Bremsegreb

Skift til et højere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.

2.  Tast A venstre: Hvis du vil skifte fra et lavt gear til det 
næste højere gear, skal du kort trykke på tasten A. Ved 
skiftet flyttes kæden til en større klinge.

3.  Tast B højre: Hvis du vil skifte fra et lavt gear til det 
næste højere gear, skal du kort trykke på tast B. Ved 
skiftet flyttes kæden til et mindre tandhjul.

Fig. 74 Skift til et højere gear ©Shimano

 B A
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Skift til et lavere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.

2.  Tast B venstre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til det 
næste lavere gear, skal du kort trykke på tast B. Ved 
skiftet flyttes kæden til en mindre klinge.

3.  Tast A højre: Hvis du vil skifte fra et højt gear til det 
næste lavere gear, skal du trykke på tast A. Ved skiftet 
løftes kæden til et større tandhjul.

Fig. 75 Skift til et lavere gear ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: Oplader og 
USB-kabel 
Opladning af batteri: Gearbatteriet oplades på følgende 
måde:

1.  Sæt systemstikket fra opladeren i ladestikket på 
visningsmodulet.

2.  Forbind mikro-USB-stikket med mikro-USB-hunstikket 
på opladeren.

3.  Forbind USB-stikket med en USB-netoplader eller 
USB-porten på en computer. Indikatoren CHARGE 
lyser orange. Når indikatoren CHARGE slukkes, er 
opladningen fuldført. Når batteriet er helt tomt, varer 
opladningen ca. 1,5 time med en USB-netoplader. Via 

USB-porten på en computer kan opladningen vare 3 
timer.

Fig. 74 Oplader ©Shimano

Fig. 76 USB-kabel ©Shimano

Charge-indikator Error-indikator

Mikro-USB-stik USB-stik

Systemstik

CHARGE-indikator: Når batteriet oplades, lyser CHARGE-
indikatoren orange. Så snart opladningen er færdig, 
slukkes indikatoren. Når indikatoren blinker, betyder det, 
at der er en opladningsfejl. Gør følgende:

 ▪ Tilslut ladekablet eller USB-kablet igen, og prøv at lade 
op igen.

 ▪ Brug en netanordning med USB-tilslutning og en 
strømkapacitet på 1,0 A DC eller derover.

 ▪ Batteriet eller kabelføringen er defekt. Kontakt i så fald 
dit fagværksted.

ERROR-indikator: Når fejlindikatoren ERROR blinker, 
betyder det, at der er en fejl. Gør følgende:

 ▪ Tilslut ladekablet eller USB-kablet igen, og prøv at lade 
op igen.

 ▪ Kontrollér omgivelsestemperaturen.

 ▪ Batteriet eller kabelføringen er defekt. Kontakt i så fald 
dit fagværksted.

Ladeport

Visningsmodul

Fig. 77 Opladning af batteri ©Shimano

24.3.2.3 Sram Eagle AXS-skiftegreb

Fig. 78 Sram Eagle AXS-skiftegreb ©Sram

Vippekontakt

Skift til et højere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.
2.  Tryk vippekontakten opad, eller tryk den forreste del 

af vippekontakten nedad. Hold vippekontakten inde 
for at skifte flere gear.

Skift til et lavere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.
2.  Tryk vippekontakten nedad. Hold vippekontakten inde 

for at skifte flere gear.
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24.3.2.4 Sram eTap AXS-skiftegreb

Fig. 79 Sram eTap AXS-skiftegreb ©Sram

Skift til et højere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.
2.  Tryk på højre skiftegreb for at bevæge bagskifteren 

udad til et mindre tandhjul. Hold skiftegrebet inde for 
at skifte flere gear.

Skift til et lavere gear

1.  Træd i pedalerne ved skifte.
2.  Tryk på venstre skiftegreb for at bevæge bagskifteren 

indad til et større tandhjul. Hold skiftegrebet inde for 
at skifte flere gear.

På 2-trinssystemer: Tryk begge skiftegreb ind samtidigt for 
at flytte forskifteren indad eller udad.

24.3.2.5 Sram AXS: Oplader og USB-kabel

Fig. 80 Oplader og batteri ©Sram

Opladning af batteri: Gearbatteriet oplades på følgende 
måde:

1.  Forbind mikro-USB-stikket med mikro-USB-hunstikket 
på opladeren.

2.  Forbind USB-stikket med USB-porten på en computer.

3.  Tag batteriafdækningen af batteriet. Gem 
batteriafdækningen til senere brug. 

4.  Indsæt batteriet i opladeren. Der kan gå op til 5 
sekunder, før LEDen på opladeren tændes. Det varer 
ca. en time at oplade batteriet helt.

Bemærk! 
Hvis ingen LED tændes efter 5 sekunder, skal du 
kontrollere, om stikket er sat helt ind i ladestikket, 
og at det er en almindelig USB-ladetilslutning (1 A og 
5 V). Hvis der stadig ikke tændes nogen LED, skal du 
kontakte dit fagværksted.

5.  Tryk på tasten på opladeren for at frigøre batteriet.

6.  Sæt det fuldt opladede batteri i bagskifteren/
forskifteren, og luk batteriholderen. Når batteriet er 
isat korrekt, klikker låsen i indgreb.

Fig. 81 Isætning af batteri ©Sram

CHARGE-indikator: En permanent lysende blå LED angiver, 
at opladeren modtager tilstrækkelig strøm. En blinkende 
blå LED angiver, at opladeren ikke forsynes optimalt 
med strøm. Batteriet bliver dog stadig opladet, men 
opladningen varer længere. Den gule LED angiver, at 
batteriet oplades. Den grønne LED angiver, at opladningen 
er fuldført. 
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ERROR-indikator: En rød LED angiver, at der er opstået en 
fejl. Gør følgende:

 ▪ Tag batteriet ud af opladeren, og isæt det igen, og træk 
ladestikket ud, og sæt det i igen. Hvis LED'en stadig 
lyser rødt, er batteriet eller opladeren muligvis defekt. 
Kontakt dit fagværksted.

24.3.3 Indstilling af bagskifter og forskifter
24.3.3.1 Mekanisk kædeskifte
Når kæden rasler og ikke længere løber gnidningsfrit, er 
det tid til at indstille bagskifteren og forskifteren. Nedenfor 
kan du se, hvordan det gøres. Hvis du ikke mener, at du 
selv kan gøre det, så kontakt din forhandler.

Bagskifter: Indstilling af øverste anslag

1.  Skift kæden ved hjælp af betjeningselementerne på 
styret til den mindste klinge og det mindste tandhjul.

2.  Nu skal lederullen stå direkte under det mindste 
tandhjul. Derved står kæden på en lige linje. Hvis det 
ikke er tilfældet, skal positionen justeres ved hjælp af 
indstillingsskruen.

3.  Drej  
kabeltræksindstillings- 
skruen til højre, når  
bagskifteren skal føres  
længere ind, eller mod  
venstre, når den skal  
føres længere ud. Tæl  
omdrejningerne,  
så du kan skrue  
tilbage, hvis du  
har drejet på den  
forkerte skrue, og  
bagskifteren ikke  
flyttes.

4.  Du kan kontrollere, 
om trækspændingen 
er indstillet 
korrekt, ved med 
betjeningselementerne at skifte et par gange op og 
ned igen. Pedalarmen skal derved være i bevægelse.

5.  Hvis kæden kun med vanskelighed flyttes op til det 
næste større tandhjul, skal trækspændingen øges. Hvis 
kæden kun med vanskelighed flyttes ned til det næste 
mindre tandhjul, skal trækspændingen reduceres.

6.  Trækspændingen  
kan ændres med  
trækindstillingsskruen 
på betjenings- 
elementerne.  
Drej justeringsskruen 
med uret for 
at mindske 
kabelspændingen. 
Drej justeringsskruen 
mod uret for at øge 
kabelspændingen. Trækspændingen bør kun være så 
høj, at kæden ikke går imod det næste større tandhjul. 

Fig. 82 Drej øverste 
indstillingsskrue ©Shimano

Indstillingsskrue

Fig. 83 Juster trækspænding 
©Shimano

Trækindstillingsskrue

Bagskifter: Indstilling af nederste anslag

7.  Skift kæden ved hjælp af betjeningselementerne på 
styret til den største klinge og det mindste tandhjul.

8.  Drej nu den nederste indstillingsskrue så meget, at 
lederullen står nøjagtigt under den største klinge.

Forskifter: Indstilling af øverste anslag

1.  Skift kæden ved hjælp af betjeningselementerne på 
styret til den mindste klinge og det største tandhjul. 

2.  Nu skal afstanden mellem kæden og den inderste 
ledeplade være minimal. Kæden må ikke berøre 
ledepladen.

3.  Denne afstand kan ændres ved hjælp af den nederste 
skrue (L). Når du drejer i urets retning, bevæges 
forskifteren udad i retning af pedalarmen, hvis 
træktrækspændingen allerede er høj nok. Ved drejning 
imod urets retning bevæges forskifteren i retning af 
stellet.

4.  Den korrekte trækspænding kan indstilles ved at bruge 
betjeningselementerne på styret til at skifte til den 
store klinge foran og det mindste tandhjul bagest. 
Kæden må ikke berøre forskifterens ledeplade.

5.  Trækspændingen kan ændres med 
trækindstillingsskruen. Drej trækindstillingsskruen 
i urets retning for at reducere spændingen. Drej 
trækindstillingsskruen imod urets retning for at øge 
spændingen. Trækspændingen bør kun være så høj, at 
kæden ikke går imod det næste større tandhjul, og så 
forskifterens ledeplader ikke berører kæden.
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Fig. 84 indstillingsskruer ©Shimano

Forskifter

Indstillingsskruer

Forskifter: Indstilling af øverste anslag

6.  Drej den øverste skrue (H) for at indstille den yderste 
begrænsning. Ved drejning i urets retning bevæges 
forskifteren sig tættere på stellet. Ved drejning imod 
urets retning bevæges forskifteren væk fra stellet. 

7.  Nu bør forskifterens yderste ledeplade være parallel 
med klingen. Afstanden mellem den yderste ledeplade 
og tænderne på klingen skal være 1 til 3 mm.

24.3.3.2 Elektronisk kædeskifte Shimano 
Ultegra Di2
Indstilling af bagskifteren 

1.  Skift kæden ved hjælp af betjeningselementerne på 
styret til den mindste klinge og det største tandhjul, 
og drej pedalarmen bagud.

2.  Drej derefter 
indstillingsskruen for at 
placere lederullen så tæt 
på tandhjulet som muligt, 
uden at de to berører 
hinanden.

3.  Skift nu kæden til det 
mindste tandhjul, og 
gentag trinnene for at 
sikre, at rullen ikke 
berører tandhjulet.

Fig. 85 indstillingsskrue 
©Shimano

4.  Skift bagskifteren ved hjælp af tasterne på højre 
skiftegreb til det 5. tandhjul.

5.  Tryk på tasten på visningsmodulet, indtil LED'en lyser, 
for at skifte fra gearskiftetilstanden til 
indstillingstilstanden.

6.  Tryk på tasten A på højre 
skiftegreb, mens du drejer 
den forreste klinge for at 
stille lederullen indad, 
indtil kæden strejfer 
kæden ved 4. tandhjul og 
forårsager støj.

7.  Tryk derefter 4 gange på 
tasten B på højre skiftegreb 
for at stille lederullen 4 
trin udad til målpositionen.

8.  Tryk på tasten på visningsmodulet, indtil den 
røde LED slukkes, for at skifte fra bagskifteren fra 
indstillingstilstanden til  gearskiftetilstanden.

Tast

Visningsmodul

Fig. 87 Tryk på tasten 
©Shimano

Tandhjul

Lederulle
Bagskifter

Tast A Tast B

Fig. 88 Indstilling af 
bagskifter ©Shimano

 A
 B

Fig. 86 Højre skiftegreb 
©Shimano

9.  Skift til de enkelte gear, og sørg for, at der ikke er 
nogen støj i nogle af gearene.

10.  Hvis der kræves indstilling, skal du igen skifte til 
indstillingstilstand og udføre finindstillingen af 
bagskifteren.

Indstilling af forskifter

1.  Skift kædeskifteren til det største tandhjul.

2.  Tryk på tasten på visningsmodulet, indtil LED'en 
lyser, for at skifte fra gearskiftetilstanden til 
indstillingstilstanden.

3.  Tryk på tast A eller B på højre skiftegreb. Indstil 
afstanden mellem kæden og forskifteren til 0 til  
0,5 mm.

4.  Bevæg forskifteren og bagskifteren til alle 
gearpositioner. Sørg for, at kædeføringen ikke berører 
kæden.

5.  Tryk på tasten på visningsmodulet, indtil den 
røde LED slukkes, for at skifte fra bagskifterens 
indstillingstilstand til gearskiftetilstanden.

Øverste  
indstillingsskrue

Nederste  
indstillingsskrue

Fig. 89 Indstillingsskruer @Shimano
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24.3.3.3 Elektronisk kædeskifte Sram Eagle 
AXS

Indstilling af forskifter

1.  Skift kæden til det næststørste tandhjul. Juster 
styrerullen til midten af det næststørste tandhjul ved 
at justere bagskifteren.

2.  Hold AXS-tasten på styret inde, mens du trykker på 
vippekontakten. Tryk vippekontakten nedad for at 
justere bagskifteren indad, og tryk vippekontakten 
opad for at justere bagskifteren udad.

Fig. 90 Justering af bagskifter ©Sram

AXS-tast

3.  Skift bagskifteren indad til det største tandhjul.

4.  Indstil den nederste anslagsskrue (L), så den berører 
det yderste parallelogramlegemes anslag let, og drej 
derefter skruen 1/4 omdrejning tilbage.

5.  Skift bagskifteren udad til det mindste tandhjul.

6.  Indstil den øverste anslagsskrue (H), så den berører 
anslaget på det inderste parallelogramlegeme let, og 
drej derefter skruen 1/4 omdrejning tilbage.

      

Fig. 92 Anslagsskrue H ©Sram

Fig. 91 Anslagsskrue L ©Sram

24.3.3.4 Elektronisk kædeskifte Sram eTap 
AXS

Indstilling af bagskifteren

1.  Juster den øverste skifterulle til midten af det 
næststørste tandhjul ved at holde AXS-tasten på 
bagskifteren nede, mens du trykker skiftegrebet indad. 
Venstre skiftegreb justerer bagskifteren på indersiden 
og højre skiftegreb på ydersiden.

Fig. 93 Placering af skifteruller ©Sram

AXS-tast Skiftegreb

2.  Skift bagskifteren indad til det største tandhjul. 
Bagskifterhuset berører muligvis baghjulet, før kæden 
er monteret. Det er normalt.

3.  Indstil den nederste indstillingsskrue (L), så den 
berører anslaget på det inderste parallelogramlegeme 
let.

4.  Skift bagskifteren udad til det mindste tandhjul.

5.  Indstil den øverste indstillingsskrue (H), så den 
berører anslaget på det inderste parallelogramlegeme 
let.
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Fig. 95 Anslagsskrue H 
©Sram

Fig. 94 Anslagsskrue L 
©Sram

Indstilling af forskifter

Indstillingen af forskifteren er kun nødvendig for 
2-trinssystemer. For at indstille den øverste anslagsskrue 
skal forskifteren stå i den yderste position. Når 
forskifterens øverste anslagsskrue indstilles, mens 
forskifteren befinder sig i den indvendige position, kan 
forskifteren blive permanent beskadiget. Den øverste 
anslagsskrue har venstregevind.

1.  Skift bagskifteren udad til det mindste tandhjul. Sørg 
for, at forskifteren er i den yderste position, og at 
kæden er på den store klinge og det mindste tandhjul.

2.  Drej den øverste anslagsskrue, indtil afstanden mellem 
indersiden af den yderste forskifterhusplade og kæden 
er 0,5 til 1 mm.

Fig. 96 Indstilling af øverste anslag ©Sram

3.  Skift kæden til den mindste klinge og det største 
tandhjul.

4.  Drej den nederste anslagsskrue, indtil afstanden 
mellem indersiden af den inderste forskifterhusplade 
og kæden er 0,5 til 1 mm.

Fig. 97 Indstilling af øverste anslag ©Sram

24.4 Navgear

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Sørg for altid kun at skifte ét gear op eller ned med 
drejegrebet. Under skiftet skal du ikke træde i 
pedalerne.

 ▪  Hvis det er svært at dreje hjulet, skal 
bremsebakkerne udskiftes, eller navet skal smøres. 
Det skal gøres på et fagværksted.

Oplysninger 
I sjældne tilfælde kan de indvendige tandhjul og 
spærreklinker i navet forårsage skiftestøj. Denne form 
for støj er normalt uproblematisk.

På navgear sker gearskiftet i  
baghjulsnavet og efter planet-
gearsprincippet. Navgear kan 
drives med et gearkabel (mekanisk) 
eller en motor (elektrisk). 
Betjeningen på begge varianter 
sker via et betjeningselement på 
styret.

24.4.1 Betjeningselementer
24.4.1.1 Shimano-standardskiftegreb
1.  Træd ikke i pedalerne under skifte.

2.  Der skiftes til et lavere gear ved at flytte grebet A 
opad. Tallet i visningen bliver derved mindre. Efter 
skiftet vender grebet A tilbage i udgangspositionen.

3.  Der skiftes til et højere 
gear ved at flytte grebet 
B opad eller nedad. 
Tallet i visningen bliver 
derved større. Efter skiftet 
vender grebet B tilbage i 
udgangspositionen.

Fig. 98 Navgear

Fig. 99 Shimano-
standardskiftegreb 
©Shimano
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24.4.1.2 Shimano-standarddrejegreb
1.  Træd ikke i pedalerne under skifte.

2.  Der skiftes til et højere gear ved at dreje drejegrebet 
trinvist i din retning. Tallet i visningen øges. 

3.  Der skiftes til et lavere gear ved at dreje drejegrebet 
trinvist væk fra dig. Tallet i visningen bliver mindre.

Fig. 100 Shimano-standarddrejegreb ©Shimano

Indstillingsskrue

24.4.1.3 Enviolo-drejegreb
1.  Træd ikke i pedalerne under skifte.

2.  Skift til et lavere gear ved igangsætning eller kørsel op 
ad bakke. Drej derved drejegrebet i den retning, der 
viser et "bjerg".

3.  Drej drejegrebet i den retning, der viser en "flade", 
når du kører hurtigere på flade strækninger eller ned 
ad bakke.

Fig. 101 Skift til lavere gear ©Shimano

Justeringsskruer

Fig. 102 Skift til et højere gear ©Shimano

24.4.2 Indstilling af gear
Når der ikke rigtigt kan skiftes mellem gearene under 
kørslen, kan det skyldes et forkert indstillet gearkabel. 
Nedenfor kan du se, hvordan du løser problemet. Kontakt 
dit fagværksted, hvis du har spørgsmål til processen, eller 
få arbejdet udført der.

24.4.2.1 Shimano-betjeningselementer
Uafhængigt af, om gearskiftet på din cykel aktiveres med 
et skiftegreb eller et drejegreb, er kontrol og indstilling af 
gearkablet næsten identisk for de to betjeningselementer:

1.  Skiftegreb: Skift skiftegrebet fra 8. til 4. gear.

2.  Drejegreb: Drej grebet: 
• Ved en gearskifter med 7/8 gear fra 1. til 4. gear 
• Ved en gearskifter med 5 gear fra 1. til 3. gear.

3.  Kontrollér, om de gule markeringslinjer på holderen 
og på gearhjulet er rettet mod hinanden. Der er gule 
markeringslinjer to steder på gearenheden. Brug de 
linjer, der er nemmest at se.

Fig. 103 Efterprøv orientering af markeringslinjer ©Shimano

gule markeringslinjer

4.  Drej justeringsskruen på betjeningselementet, indtil 
markeringslinjerne står ud for hinanden. 

Fig. 104 Drejning af justeringsskrue ©Shimano

5.  Ved en gearskifter med 7/8 gear skal du skifte fra 4. til 
1. gear og tilbage til 4. Ved en gearskifter med 5 gear 
fra 3. til 1. gear og tilbage til 3. gear. 

6.  Kontrollér, om de gule markeringslinjer stadig står ud 
for hinanden.
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24.4.2.2 Enviolo-drejegreb
Hvis gearkabelspillerummet er over 1,5 mm, skal det 
reduceres. Et spillerum på mere end 1,5 mm kan påvirke 
skiftekvaliteten negativt og forkorte gearkablets levetid.

1.  Gearkabelspillerummet ændres ved at dreje på 
justeringsskruen.

2.  Træk derefter let i gearkablet for at efterprøve 
spillerummet. Et gearkabelspillerum på 0,5 mm er 
ideelt.

Fig. 105 Drejning af 
justeringsskruer ©Shimano

Fig. 106 Træk let i gearkabler 
©Shimano

Justeringsskruer Gearkabler

24.5 Rengøring og pleje
Betjeningselementerne kan rengøres med en fugtet klud. 
Groft snavs på bagskifteren og forskifteren kan fjernes 
med en blød børste. Mindre bestanddele på gearskiftet 
kan fjernes med en lille og finere børste og en klud. 
Opløsningsmidler eller bremserens anbefales ikke, fordi 
der også fjernes fedt på steder, hvor det kræves. Derefter 
er det en god idé at smøre de enkelte dele af gearskifteren 
med olie.

25. Kæde
Cykelkæden er en del af drivsystemet. Den overfører det 
omdrejningsmoment, der skabes gennem tråd i pedalerne, 
til baghjulet. De enkelte kædeled består for det meste 
af stål. Der findes to grundtyper af cykelkæder: den 
brede cykelkæde til navgear og den smalle cykelkæde til 
kædegear. De findes i forskellige bredder, alt efter, hvor 
mange tandhjul den anvendte kassette har. 

 Advarsler
Elcykel/superelcykel: Alvorlige personskader som følge 
af utilsigtet aktivering af tænd-tasten.

 ▪ Tag batteriet ud, før du udfører målinger, 
indstillinger eller rengøring af elcyklen/
superelcyklen.

Alvorlige personskader og ulykker som følge af 
sprunget eller forkert spændt cykelkæde.

 ▪ Før hver kørsel skal du kontrollere, om der er tegn 
på slitage på kæden, og om den er spændt korrekt. 
Kør ikke på cyklen, hvis kæden er slidt, beskadiget 
eller ikke er spændt korrekt. Kontakt i så fald et 
fagværksted.

25.1 Måling og indstilling af kædespændingen

Oplysninger 
Hvis cykelkæden er spændt for meget, kræves der 
større kraft til tråddet. Desuden øges slitagen af kæden 
som følge af det permanente træk i kædeleddene. Du 
kan genkende en for lav spænding af cykelkæden ved, 
at kæden hænger tydeligt ned eller hopper af ved kørsel 
på ujævnt underlag. Så er det på højeste tid at spænde 
kæden. 

25.1.1 Kædegear: Måling af kædespændingen
Med kædeskifte opretholder 
en fjeder i bagskifteren den 
rigtige spænding af kæden. Hvis 
kæden på trods af det stadig 
hænger ned, kan grunden være 
en tilsmudset kædespænder. 
Hvis kæden efter rengøring 
af kædespænderen stadig 
sidder for løst, kan fjederen i 
bagskifteren være defekt. I så 
fald skal bagskifteren udskiftes. Kontakt din forhandler for 
at få det gjort.

25.1.2 Navgear: Måling af kædespændingen
1.  Elcykel: Tag batteriet ud.
2.  Tryk kæden opad eller nedad på dens strammeste 

sted. Den rigtige spænding er opnået, når kæden 
hænger lidt ned.

3.  Kontrollér kæden på fire til fem steder under en 
komplet kædeomdrejning.

25.1.3 Navgear: Indstilling af 
kædespændingen
1.  Elcykel/superelcykel: Tag batteriet ud.
2.  Løsn baghjulsmøtrikkerne.
3.  Løsn evt. bremseforankringen.
4.  Træk hjulet bagud i dropouten, indtil cykelkæden kun 

har det tilladte spillerum.
5.  Spænd omhyggeligt alle løsnede forskruninger 35-40 

Nm i urets retning. Sørg derved for at montere hjulet 
lige.

Fig. 107 Kædespænder
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25.2 Kontrol af kædeslitage
1.  Elcykel/superelcykel: Tag batteriet ud.
2.  Efterprøv kædeslitagen ved hjælp af en 

kædeslidsmåler.
3.  Få din forhandler til at skifte kæden, hvis den er slidt.

25.3 Rengøring og pleje

Bemærk! 
Beskadigelse af elektronikken som følge af 
væskeindtrængning.

 ▪ Cyklen og dens komponenter må ikke rengøres 
vha. en vandslange eller med højtryksrenser. 
Selvom komponenterne er tætnede, kan det føre til 
beskadigelse af cyklen. Rengør cyklen med en let 
fugtet, blød klud.

Hvis du vil rense kæden på en superelcykel eller elcykel, 
skal du først fjerne batteriet. Børst så cykelkæden og 
kædespænderen groft med en blød børste. Derefter kan 
du fjerne gammel kædeolie med en tør klud. Herefter kan 
du smøre kæden. Vi anbefaler, at du bruger kædeolie af 
høj kvalitet i små mængder. Påfør olien på den nederste 
kædedel fra oven, og drej derved pedalarmen. Drej derefter 
pedalarmen videre, og ved kædegear skal du skifte gennem 
alle gear.

26. Rem

 Advarsler
Elcykel/superelcykel: Alvorlige personskader som følge 
af utilsigtet aktivering af tænd-tasten.

 ▪ Tag batteriet ud, før du udfører målinger, 
indstillinger eller rengøring af elcyklen/
superelcyklen.

Alvorlige personskader som følge af nedslidt eller 
beskadiget rem.

 ▪ Kontrollér, om remmen viser tegn på slitage før 
hver kørsel  26.3 Kontrol af remslitage s. DA-52. En 
nedslidt og beskadiget rem kan springe.

Bemærk! 
Ødelagt rem på grund af forkert brug.

 ▪ Remmen må ikke knækkes, vrides, bøjes bagud, 
vendes, bindes sammen, og der må ikke bindes 
knuder på den.

26.1 Måling af remspænding
Der findes forskellige måder at måle remspændingen på. 
En af dem er måling med Carbon Drive-appen. Denne måler 
remspændingen på grundlag af remlængdens egenfrekvens 
(Hz). Du kan hente appen på de.gatescarbondrive.com/
products/tools.

Oplysninger 
Carbon Drive-appen fungerer bedst i rolige omgivelser.

1.  Elcykel/superelcykel: Tag batteriet ud.

2.  Installer appen på din smartphone.

3.  Åbn appen.

4.  Tryk på spændingssymbolet.

5.  Slå mikrofonen til, klik på "Mål", og hold smartphonen 
over midterpunktet på remmen. Du skal derved sikre, 
at mikrofonen er vendt mod remmen.

6.  Bank på remmen, så den svinger som en guitarstreng. 
Appen konverterer støjen til remmens egenfrekvens.

7.  Drej pedalarmen en kvart omdrejning, og gentag 
målingen.

8.  Sammenlign remmens frekvens med angivelserne for 
at se, om remspændingen skal tilpasses.

Spændingsangivelser
lille, let 
fører

stor, kraftig 
fører

Navgear 50 Hz 60 Hz
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26.2 Indstilling af remspænding

Bemærk! 

Korrekt 
orientering 

Tandhjul vender 
ikke rigtigt

Tandhjul vender 
ikke rigtigt

Fig. 108 Justering af rem ©Gates

Under spændingsindstillingen skal det sikres, at 
remmen hele tiden vender korrekt. I modsat fald 
kan der opstå støj, for tidlig slitage af remmen eller 
tandhjulet, og remmen kan hoppe af.

26.2.1 Dropout I: Indstilling af remspænding
1.  Elcykel/superelcykel:  

Tag batteriet ud.

2.  Løsn skruer i dropouts 
ved, at du drejer dem 
imod urets retning. Skru 
ikke skruerne helt ud.

Fig. 109 Løsning af skruer

3.  Gennem drejning 
af justeringsskruen øges 
eller 
reduceres spændingen. 

4.  Spænd skruer i 
dropouts med 
16-20 Nm 
i urets retning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Dropout II: Indstilling af 
remspænding
1.  Elcykel/superelcykel: Tag batteriet ud.

2.  Løsn de fire skruer på begge sider af baggaflen ved at 
dreje dem imod urets retning. Der findes to skruer bag 
plastafdækningen. Én af skruerne på den anden side 
holder støttefodspladen. Skru ikke skruerne helt ud. 

3.  Gennem drejning af de to justeringsskruer øges eller 
reduceres remspændingen.

Justeringsskrue

Fig. 110 Drejning af justeringsskrue

Fig. 111 Spænding af skruer

Fig. 112 Indstilling af remspænding

2. Justering af justeringsskrue

1. Løsning af skruer

4.  Spænd de fire skruer i begge sider af baggaflen 
igen i urets retning og med det angivne 
tilspændingsmoment.

Pladefastgørelse
9,5 Nm

Remspænding
Rem- 
spænding

Fig. 113 Indstilling af remspænding
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26.3 Kontrol af remslitage
1.  Elcykel/superelcykel: Tag batteriet ud.

2.  Kontrollér, om remmen er slidt.

Fig. 114 Rem uden slitage ©Gates

Denne rem er i god stand. Tabet af den blå farvning er 
ikke tegn på slitage.

Fig. 115 Slidt rem ©Gates

Afrevne tænder og revner ved tandfod: Denne rem er i 
ekstrem dårlig stand.

3.  Hvis slidgrænsen er nået, skal remmen øjeblikkeligt 
udskiftes. Få det udført på et fagværksted.

26.4 Rengøring og pleje

Bemærk! 
Beskadigelse af elektronikken som følge af 
væskeindtrængning.

 ▪ Cyklen og dens komponenter må ikke rengøres 
vha. en vandslange eller med højtryksrenser. 
Selvom komponenterne er tætnede, kan det føre til 
beskadigelse af cyklen. Rengør cyklen med en let 
fugtet, blød klud.

Når du vil rengøre remmen på en elcykel eller superelcykel, 
skal du først fjerne batteriet. Rengør derefter remmen med 
en let fugtet, blød klud. Lad den tørre, før du igen sætter 
dig på cyklen.

27. Hjul
Hjulene udgør forbindelsen mellem cyklen og kørebanen. 
De kan være fastgjort med akselmøtrikker, hurtigspændere 
eller stikaksler i stel og gaffel.

27.1 Hjulfastgørelse med hurtigspændere

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af komponenter, der går løs.

 ▪ Alle hurtigspændere skal være lukket korrekt, før 
du kører afsted. Hurtigspændergreb kan ikke lukkes 
gennem bare at dreje det.

 ▪ Kontrollér, at alle hurtigspændere sidder godt fast 
før enhver kørsel.

 ▪ Bøj ikke ved bremseskiven, og hold ikke fast i den 
ved lukning af hurtigspænderen.

Hjul er fastgjort med hurtigspændere på de fleste cykler. 
Det er klemmeanordninger, der har den fordel, at de hurtigt 
kan løsnes eller spændes med hånden. Hurtigspændere 
består normalt af fem dele: akslen, spændegrebet, 
klemmemøtrikken og to fjedre. Spændegrebet og akslen er 
fast forbundet med hinanden, mens klemmemøtrikken er 
skruet på enden af akslen. Spændegrebet frembringer en 
klemmekraft, og klemmemøtrikken indstiller 
forspændingen.

spænd

Spændegreb

Klemme- 
møtrik

Fjedre

Aksel

Fig. 116 Hurtigspænder på hjul

1.  Åbn spændegrebet ved at vippe det 180˚ ud. Nu skal 
ordet OPEN kunne ses.

2.  Kontrollér, om hjulet er placeret korrekt.

3.  Luk spændegrebet ved at vippe det 180˚ ind. 
Nu skal ordet CLOSE kunne ses. Ved starten af 
lukkebevægelsen og frem til cirka halvvejs skal 
grebet kunne bevæges meget let. Derefter skal 
grebmodstanden øges tydeligt, og grebet må kun 
kunne bevæges helt ind med stor kraftudøvelse.

4.  a) Når hurtigspændergrebet kan lukkes alt for let, 
skal forspændingen øges: Hold spændegrebet fast, og 
drej klemmemøtrikken på den modsatte side i urets 
retning. Kontrollér, om forspændingen er korrekt ved 
at lukke spændegrebet. 
b) Når det er for svært at lukke hurtigspændergrebet, 
skal forspændingen reduceres: Hold spændegrebet 
fast, og drej klemmemøtrikken i den modsatte side 
imod urets retning. Kontrollér, om forspændingen er 
korrekt ved at lukke spændegrebet.

5.  Luk spændegrebet. Grebet skal ligge an, så det ikke på 
nogen måde utilsigtet kan blive åbnet. 
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27.2 Hjulfastgørelse med stikaksler

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af komponenter, der går løs.

 ▪ Luk grebet på den beskrevne måde. Hvis det ikke 
gøres, kan hjulet gå løst under kørslen, hvilket kan 
føre til alvorlig personskade og/eller død. Hvis du 
ikke er helt sikker på, hvordan det gøres, så få dit 
fagværksted udføre indstillingen. 

Stikaksler ligner hurtigspændere. Mens hurtigspændere på 
hjul føres gennem navakslen, er stikaksler selve akslen. De 
har i modsætning til hurtigspændere ingen klemmemøtrik, 
men i stedet et gevind. Stikaksler kan være komplet 
fastskruet, eller de kan først fastskrues, og så tilspændes 
som en hurtigspænder ved hjælp af et greb. En yderligere 
mulighed er fastgørelse ved hjælp af et T-stykke, der 
derefter sikres via et greb (f.eks. R.A.T.-stikaksel). 

Gevind

Fig. 117 Stikaksel Fig. 118 Stikaksel med greb

Gevind Spændegreb

Aksel

T-stykke Drejehjul

Aksel Spændegreb

Fig. 119 R.A.T.-stikaksel

27.2.1 Montering af R.A.T-stikaksel
1.  Før R.A.T.-akslen med grebet i åben position gennem 

stellet/gaflen og hjulet, indtil T-stykket ved enden af 
R.A.T.-akslen gennemtrænger indsatsen på den anden 
side.

Indsats

Fig. 120 Indfør stikaksel

2.  Drej grebet 90° i urets retning, indtil T-stykket går 
imod indsatsen. Akslen skal kunne drejes let og ikke 
længere kunne trækkes ud af stellet.

Fig. 121 Drej greb i urets retning

3.  Så snart akslen er i position, skal grebet indfældes for 
at spænde systemet.

Fig. 122 Spænd greb

4.  Hvis grebet ved afslutning af bevægelsen ikke 
frembringer nogen klemmekraft, skal forspændingen 
øges. Det gøres ved hjælp af drejehjulet under 
grebet. Åbn grebet, og forøg forspændingen ved at 
dreje grebet imod urets retning, indtil grebet har nok 
spændekraft og kan lukkes med håndkraft.

Fig. 123 Forøg forspænding

27.3 Fælge

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker på grund af svigtende fælge.

 ▪ Kulfiber: Hvis din cykel med fælgbremser har 
fælge af kulfiber, skal du være opmærksom på, 
at dette materiale medfører væsentligt ringere 
bremseegenskaber end fælge af aluminium. Vær 
desuden opmærksom på, at der kun må anvendes 
godkendte bremseklodser.

Cykelfælgene er et hjuls bærende ringformede metalprofil, 
hvorpå dæk, slange og fælgbånd sættes. Fælgen er normalt 
forbundet med cyklens nav ved hjælp af eger.
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27.3.1 Kontrol af fælgslitage/-træthed ved 
fælgbremser

 Advarsel!
Alvorlige styrt på grund af blokering af hjul.

 ▪ Kontrollér mindst én gang om året slitagen af dine 
fælge. Hvis fælgvæggens tykkelse er mindre end 0,7 
mm, kan den gå i stykker under kørslen. 

Fælgslitagen/-trætheden kan efterprøves på forskellige 
måder. Den letteste er en visuel inspektion. Kig på fælgene. 
Hvis du bemærker ét af følgende punkter, skal du udskifte 
fælgene eller kontakte et fagværksted:

 ▪  Revnede fælgbuer

 ▪  Revner ved en egernes holdepunkt

 ▪  Rundslebne bremseflanker

 ▪  Mørke steder ved egerfæstet

 ▪  Nedslidt slidindikator.

Mange fælge har en fræset ring eller en enkelt lille boring – 
den såkaldte slidindikator. Hvis denne ikke længere kan ses 
eller mærkes, er fælgen opslidt.

Fig. 124 Revnede fælgbuer Fig. 125 Ridser ved egerne

Fig. 126 Mørke steder Fig. 127 Slidindikator

27.3.2 Rengøring og pleje

Bemærk! 
Elcykel/superelcykel: Motorbeskadigelse som følge af 
indtrængende vand.

 ▪ Sørg ubetinget for, at der ved rengøring ikke trænger 
vand ind i motoren. 

Når du vil rengøre fælgene på en superelcykel eller elcykel, 
skal du først fjerne batteriet. Børst derefter fælgene med 
en blød børste. Fastsiddende snavs kan fjernes med en let 
fugtet, blød klud.

28. Dæk og slanger

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af punktering.

 ▪ Dæk er sliddele. Kontrollér regelmæssigt profil-
dybde, dæktryk og dækflankers tilstand. Udskift 
nedslidte dæk, før cyklen bruges igen.

Der findes mange forskellige dæktyper. Terrænevnen og 
rullemodstanden afhænger af dækprofilen.

28.1 Kontrol af dæktryk

 Advarsel!
Alvorlige styrt som følge af manglende kontrol over 
cyklen. Dæk, der er oppumpet for meget, kan briste 
eller hoppe af fælgen. Derved kan slangen punktere, 
hvilket fører til øjeblikkeligt tab af kontrollen. Hvis 
dæktrykket er for lavt, kan dækket løsne sig fra fælgen.

 ▪ Det lufttryk, der er angivet på dækket, må ikke over- 
eller underskrides. Hvis der på fælgen er angivet et 
maksimalt dæktryk, må det heller ikke overskrides. 
Det mindste maksimale lufttryk, der er angivet 
på dæk eller fælg, gælder. Det tilladte dæktryk 
er angivet i bar eller PSI på dækkets sidevæg og/
eller på fælgen. På internettet kan du finde flere 
værktøjer, hvormed du kan omregne værdien i bar til 
PSI eller omvendt.

 ▪ Følg desuden anbefalingerne på webstederne og 
vejledningerne fra dæk- og fælgproducenten.

Oplysninger 
Brug en almindelig luftpumpe med integreret trykvis-
ning. På den måde kan du når som helst efterprøve 
og tilpasse dæktrykket. Der kan kræves en adapter til 
nogle ventiltyper. Du kan anskaffe sådanne sammen 
med pumpen på dit fagværksted.
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28.2 Slangeløse dæk

 Advarsler
Alvorlige styrt som følge af punktering.

 ▪ Brug kun slangeløse dæk på dertil beregnede fælge. 
De er tydeligt mærket som sådanne med betegnelsen 
"tubeless ready".

 ▪ Monter eller afmonter helst slangeløse dæk uden 
værktøj. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges et 
plastmonteringsgreb. Derved skal der sørges for, 
at den tætnende dækvulst ikke bliver beskadiget. 
I modsat fald kan der opstå utætheder. Hvis 
tætningsvæsken ikke er nok til at forhindre en 
defekt, kan der, når ventilen er fjernet, indsættes en 
normal slange.

 ▪ Slangeløse dæk afmonteres så vit muligt fra fælgen 
uden værktøj, da der ellers senere kan opstå 
utætheder. Hvis tætningsvæsken ikke er nok til at 
forhindre en defekt, kan der, når ventilen er fjernet, 
indsættes en normal slange.

 ▪ Følg også vejledningen fra dækproducenten.

Især på moderne mountainbikes, mere sjældent på 
racercykler, findes der i dag også slangeløse dæk, såkaldte 
Tubeless Tires.

28.3 Slanger
Slangen er nødvendig for at bevare trykket i dækket. Den 
fyldes gennem en ventil.

28.3.1 Ventiler
Der er tre ventiltyper: Sclaverand- eller racerventiler, 
Schrader- eller autoventiler og Dunlop- eller blitzventiler. 
Alle tre ventiltyper er beskyttet mod smuds af en 
afdækningskappe. Lad forhandleren rådgive dig om, 
hvilken luftpumpe, der er egnet til din ventil.

Fig. 128

1 2 3

1 Sclaverand- eller racerventil

2 Schrader- eller autoventil

3 Dunlop- eller blitzventil

28.3.1.1 Sclaverand- eller racerventiler
En slange med Sclaverand- eller racerventil fyldes på 
følgende måde:

1.  Skru ventilkappen af med fingrene imod urets retning.

2.  Skru rouletmøtrikken af imod urets retning.

3.  Tryk kort rouletmøtrikken ind i ventilen med fingeren, 
indtil der kommer luft ud.

4.  Pump slangen op med en egnet luftpumpe. Bemærk 
trykangivelserne på dækket.

5.  Skru rouletmøtrikken på igen.

6.  Skru ventilkappen på ventilen i urets retning.

28.3.1.2 Dunlop- eller blitzventiler og 
Schrader- eller autoventiler
En slange med Dunlop- eller blitzventil og Schrader- eller 
autoventil fyldes på følgende måde:

1.  Skru ventilkappen af mod urets retning.

2.  Pump slangen op med en egnet luftpumpe.

3.  Skru ventilkappen på ventilen i urets retning.

29. Afhjælpning af punktering

 Advarsler
Alvorlige ulykker som følge af manglende kontrol over 
cyklen.

 ▪ Ved dækskifte må du kun bruge dæk af samme 
type, dimension og profil. I modsat fald kan 
køreegenskaberne påvirkes negativt.

 ▪ Hvis du ikke er sikker på, at du selv kan udføre 
reparationen, så overlad det til et fagværksted.

 ▪ Følg anvisningerne i brugsanvisningen til 
lappesættet.

Hvis du vil afhjælpe en punktering, skal du have et 
lappesæt og værktøj, der passer til cyklen.

Hvis du vil lappe slangen på en elcykel/superelcykel, skal 
du først fjerne batteriet. Åbn eller fjern derefter bremsen. 
Proceduren afhænger af din cykelbremses type. Tag 
derefter det defekte hjul af.
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29.2.2 Afmontering af baghjulet
Bemærk, at de her beskrevne arbejdsskridt udelukkende er 
et eksempel.

Følg vejledningen fra den relevante producent, eller 
kontakt din forhandler.

29.2.2.1 Kædegear: Afmontering af 
baghjulet
1.  Skift til mindste tandhjul. 

I denne stilling er bagskifteren mindst muligt i vejen 
ved afmontering.

2.  a) Hvis din cykel har akselmøtrikker, skal du løsne 
disse med en passende skruenøgle imod urets retning. 
b) Hvis cyklen har hurtigspænder, skal du åbne denne 
 27.1 Hjulfastgørelse med hurtigspændere s. DA-52. 
c) Hvis cyklen har stikaksler, skal du tage disse ud  
27.2 Hjulfastgørelse med stikaksler s. DA-53.

3.  Tryk bagskifteren en smule bagud.
4.  Løft cyklen en smule.
5.  Træk hjulet ud af stellet.

29.2.2.2 Navgear: Afmontering af baghjulet
Som eksempel her afmontering af et Shimano-navgear på 
en cykel med akselmøtrikker.

1.  Løsn akselmøtrikkerne med en passende skruenøgle 
imod urets retning.

2.  Frigør kablet fra gearenheden, så du kan tage 
baghjulet ud af stellet.

Gearskifter

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK

Fig. 129 Tip – fjern kabelkappen ©Shimano

3.  Stil betjeningselementet på styret på 1.
4.  Træk kabelkappen ud af kabelkappeholderen på 

gearenheden, og fjern kablet fra slidsen i holderen.

1 træk ud af kabelkappeholder 
2 tag ud af slidsen

CJ-8S20
JAPAN

Holder

Kabelkappeholder

Slids

1

2

Fig. 130 Fjern kabel ©Shimano

5.  Fjern kabelfastgørelsesskruen fra gearhjulet.

Bemærk! 
Hvis det er svært at trække kabelkappen ud af holderen 
i gearenheden, kan du stikke en 2 mm unbraconøgle 
eller en ege nr. 14 ind i gearhjulets hul og dreje den for 
at løsne kablet. Fjern derefter først kabelfastgørelsess-
kruen fra gearhjulet, før kabelkappen trækkes ud af 
kabelkappeholderen.

29.1 Åbning af bremsen
29.1.1 Afmontering af baghjul med 
pedalbremse
Åbn bremsearmens forskruning ved kædestræberen.

29.1.2 Åbning af sidetræksbremse
Luk hurtigspændergrebet på bremsearmen eller 
bremsegrebet op. Luk luften ud af dækkene, hvis der ikke 
findes nogen bremsehurtigspænder. Hjulet kan nu trækkes 
ud mellem bremsebelægningerne.

29.1.3 Åbning af V-bremse
Grib med en hånd omkring hjulet. Tryk 
bremsebelægningerne eller bremsearmene sammen mod 
fælgen. Tag bremsekablet af den ene af bremsearmene.

29.1.4 Aftagning af hydrauliske fælgbremser
Hvis der findes bremsehurtigspændere, afmonteres 
en bremseenhed. Følg brugsanvisningen fra 
bremseproducenten. Luk luften ud af dækkene, hvis der 
ikke findes nogen bremsehurtigspænder.

29.2 Afmontering af hjul
29.2.1 Afmontering af forhjul
Bemærk, at de her beskrevne arbejdsskridt udelukkende er 
et eksempel.

Følg vejledningen fra den relevante producent, eller 
kontakt din forhandler.

1.  a) Hvis din cykel har akselmøtrikker, skal du løsne 
disse med en passende skruenøgle imod urets retning. 
b) Hvis cyklen har hurtigspænder, skal du åbne denne 
 27.1 Hjulfastgørelse med hurtigspændere s. DA-52. 
c) Hvis cyklen har stikaksler, skal du tage disse ud  
27.2 Hjulfastgørelse med stikaksler s. DA-53.

2.  Træk nu forhjulet ud af gaflen.
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CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Drej 
gearhjul

Gearhjulshul

2 mm unbraconøgle eller ege nr. 14

Fjern 
kabelfastgørelsesskrue

træk ud af 
kabelkappeholderen

1

2 3

Fig. 131 Tip – fjern kabelkappen ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Kabelfastgørelsesskrue
Gearhjul

Fig. 132 Fjern kabelfastgørelsesskrue ©Shimano

6.  Løsn og fjern bremsearmens skrue.
7.  Løsn hjulmøtrikkerne, og læg dem til side. Tag 

sikringsskiverne af hjulakslen.
8.  Træk baghjulet ud af slidserne i dropoutet. 

29.3 Afmontering af dæk og slange
1.  Skru ventilkappen, fastgørelsesmøtrikken og evt. 

låsemøtrikken af ventilen.
2.  Luk resten af luften ud af slangen.
3.  Dækjernet sættes an mod dækkets indvendige kant 

over for ventilen.
4.  Dækflanken vippes ud over fælgkanten.

5.  Skub det andet dækjern ind mellem fælg og dæk ca. 
10 cm fra det første.

6.  Med dækjernet skubbes dækket ud over fælgen, indtil 
dækket er løsnet i hele omkredsen.

7.  Tag slangen ud af dækket.

29.4 Lapning af slange
1.  Pump slangen op.
2.  Læg slangen i en beholder, der er fyldt med vand, for 

at finde hullet i slangen.
3.  Tryk slangen ned under vandets overflade. På det sted, 

hvor der er hul i slangen, vil der komme luftbobler ud.
4.  Hvis defekten sker undervejs, og du ikke kan finde ud 

af, hvor hullet er, skal du bare pumpe slangen stærkt 
op. Den bliver så større, og gennem det større tryk af 
den udstrømmende luft kan du nemmere høre, hvor 
hullet er.

5.  Lad slangen tørre.
6.  Nu kan du lappe slangen. Følg anvisningerne i 

brugsanvisningen til lappesættet.

29.5 Montering af dæk og slange
1.  Sørg for, at fælgbåndet dækker egerniplerne og ikke 

er beskadiget.
2.  Sæt fælgen med en flanke ind i dækket.
3.  Tryk en side af dækket helt ind i fælgen.
4.  Stik ventilen gennem ventilhullet i fælgen, og læg 

slangen ind i dækket.
5.  Tryk dækket over fælgsiden.
6.  Træk dækket kraftigt over midten af fælgen.
7.  Den allerede monterede del glider ind i fælgbunden.
8.  Kontrollér igen, om slangen sidder rigtigt.
9.  Skub den anden side af dækket helt ind over 

fælgkanten med håndfladen.

10.  Ved Dunlop- eller blitzventiler: Sæt ventilindsatsen 
tilbage på plads, og skru låsemøtrikken fast.

11.  Pump slangen en smule op.
12.  Kontrollér dækkets placering og rundløb ved hjælp af 

fælgflankens kontrolring. Korriger dækkets placering 
med hånden, hvis det ikke løber rundt.

13.  Pump slangen op til det anbefalede dæktryk  28. 
Dæk og slanger s. DA-54.

29.6 Montering af hjul
Bemærk, at de her beskrevne arbejdsskridt udelukkende 
er et eksempel. Følg vejledningen fra den relevante 
producent, eller kontakt din forhandler.
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29.6.1 Påsætning af forhjul

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Bemærk dækkets løberetning ved montering af 
forhjulet.

 ▪ Hvis cyklen har skivebremse, skal du kontrollere, 
at bremseskiverne sidder korrekt mellem 
bremsebelægningerne.

29.6.1.1 Akselmøtrik: Påsætning af forhjul
1.  Sæt hjulet i indfældningerne i gaflen.
2.  Spænd akselmøtrikkerne i urets retning med en 

momentnøgle og det passende tilspændingsmoment 
 13. Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser s. 
DA-19.

29.6.1.2 Hurtigspænder: Påsætning af 
forhjul
1.  Sæt hjulet i indfældningerne i gaflen.
2.  Drej klemmemøtrikken på hurtigspænderen en smule 

i urets retning.
3.  Luk spændegrebet på hurtigspænderen ved at 

vippe spændearmen 180˚ ind. Ved starten af 
lukkebevægelsen og frem til cirka halvvejs skal 
grebet kunne bevæges meget let. Derefter skal 
grebmodstanden øges tydeligt, og grebet må kun 
kunne bevæges helt ind med stor kraftudøvelse.

4.  a) Når hurtigspændergrebet kan lukkes alt for let, skal 
forspændingen øges: Hold spændergrebet fast, og 
drej klemmemøtrikken på den modsatte side i urets 
retning. Kontrollér, om forspændingen nu er korrekt 
ved at lukke spændegrebet. 
b) Når det er for svært at lukke hurtigspændergrebet, 
skal forspændingen reduceres: Hold spændegrebet 

fast, og drej klemmemøtrikken i den modsatte side 
imod urets retning. Kontrollér, om forspændingen nu 
er korrekt ved at lukke spændegrebet.

5.  Luk spændegrebet. Grebet skal ligge an, så det ikke på 
nogen måde utilsigtet kan blive åbnet.

29.6.1.3 Isætning af stikaksel til forhjul
1.  Smør stikakslen med et tyndt lag fedt.
2.  Sæt hjulet ind i dropoutene.
3.  Monter stikakslen  27.2.1 Montering af R.A.T-

stikaksel s. DA-53.

29.6.2 Påsætning af baghjulet

29.6.2.1 Kædegear: Påsætning af baghjulet
1.  Læg kæden på det mindste tandhjul igen ved 

montering af baghjulet.
2.  Sæt hjulet helt ind til anslaget i midten af dropoutet.
3.  Spænd navmøtrikken, eller luk hurtigspænderen  

27.1 Hjulfastgørelse med hurtigspændere s. DA-52.

29.6.2.2 Navgear: Påsætning af baghjulet
I. Montering af et hjul med gearnav i stellet

1.  Læg kæden på tandhjulet, og sæt navaksen ind i 
dropoutet.

CJ-NX10
JAPAN

Navaksel

Dropout

Fig. 133 Indsæt baghjul ©Shimano

2.  Placer sikringsskiverne på begge sider af navaksen. 
Drej geararmen, så spidserne på sikringsskiverne 
griber ind i slidserne på dropoutet. På den måde 
kan geararmen monteres næsten parallelt med 
rammegaflen. Den udragende del skal være på samme 
side som dropoutet. Sæt sikringsskiverne ind, så 
spidserne griber nøjagtigt ind i dropoutslidserne på 
for- og bagsiden af navaksen.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Sikringsskive (venstre side)

Geararm

Rammegaffel

Slids på dropout

Sikringsskive  
(højre side)

Fig. 134 Monter sikringsskiver ©Shimano

3.  Spænd kæden, og fastgør hjulet med topmøtrikkerne 
på stellet.
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CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Topmøtrik
Sikringsskive

Tilspændingsmoment  
30 – 45 Nm

Fig. 135 Fastgørelse af hjul ©Shimano

4.  Placer bremsearmen med bremsearmsbøjlen korrekt 
på rammegaflen.

Bremsearm
Bøjlemøtrik

Bøjleskrue

Bremsearmsbøjle
Rammegaffel

Fig. 136 Fastgør bremsearm ©Shimano

Oplysninger 
Under montering af bremsearmsbøjlen holdes bøj-
lemøtrikken fast med en 10 mm nøgle, når bøjleskruen 
spændes. Tilspændingsmomentet er 2 til 3 Nm. Efter 
monteringen af bremsearmsbøjlen skal du kontrollere, 
at bøjleskruen stikker ca. 2 til 3 mm ud af bøjlemøtrik-
ken.

Bremsearmsbøjle

Bøjleskrue (M6 × 16 mm)
2-3 mm

Bremsearm
Bøjlemøtrik

Fig. 137 Monter bremsearmsbøjle ©Shimano

5.  Før pedalbremsen anvendes, skal du kontrollere, om 
bremsen fungerer korrekt, og hjulet nemt kan drejes.

6.  Isæt bremsekablet, og fastgør det, eller luk 
bremsehurtigspænderen.

7.  Kontrollér, om bremsebelægningerne rammer 
bremsefladerne.

8.  Kontrollér, om bremsearmen sidder godt fast.
9.  Gennemfør en bremseprøve.

II. Montering af gearkabel ved navgear

1.  Placer kablet på gearhjulet, så 
kabelfastgørelsesmøtrikken er rettet udad mod 
dropouten. Skub den lige side af mellemskiven ind i 
den åbne side af gearhjulet.

lige side af 
mellemskiven

åben side af gearhjul
Kabelfastgørel-
sesmøtrik

Gearhjul

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Fig. 138 Påsætning af kabel ©Shimano

2.  Drej kablet 60° til højre, og fastgør det til krogen.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

drej 60°

Krog

Fig. 139 Drej kabel mod højre ©Shimano

3.  Før kablet til gearhjulet som vist i figuren. Træk 
det gennem slidsen i gearenhedens holder, og sæt 
kabelkappeenden fast på kabelkappeholderen.

CJ-8S20
JAPAN

LO
C
K

CJ-8S20
JAPAN

Gearkabel

Holder
Kabelkappeholder

Slids

Gearhjul
Holder

1

2

1 træk gennem slidsen 
2 stik i kabelkappeholderen

Fig. 140 Træk kabel gennem slids ©Shimano
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Oplysninger 
Hvis det er nemmere, kan du først sætte kabelkappen 
ind i kabelkappeholderen. Drej så gearhjulet ved hjælp 
af en 2 mm unbraconøgle eller en ege nr. 14, som 
stikkes ind i gearhjulshullet. Dermed sættes kabelfast-
gørelsesskruen rigtigt ind i den åbne side af gearhjulet.

4.  Kontrollér, om kablet er sat rigtigt ind i 
gearhjulsføringen.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Føring rigtig Føring forkert

Fig. 141 Kontrol af kabelføring ©Shimano

30. Bagagebærer

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponentsvigt.

 ▪ Overskrid aldrig bagagebærerens bærekapacitet. 
Den maksimale bærekapacitet er indgraveret i 
bagagebæreren.

 ▪ Foretag ingen ændringer på bagagebæreren.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Forhjulsbagagebærer: Selv mindre last gør det 
sværere at styre, fordi bagagemassen også skal 
bevæges ved hver eneste bevægelse af styret. Sørg 
for at placere bagagens tyngdepunkt så tæt på 
styraksen som muligt. På den måde opnås en sikker 
kørsel.

Bemærk! 
Afslibning som følge af taskefastgørelse.

 ▪ Beskyt bagagebæreren ved alle kontaktpunkter mod 
afslibning som følge af taskefastgørelse. Brug dertil 
f.eks. beskyttelsesfolie eller en slidbeskytter.

Fig. 142 Baghjulsbagagebærer Fig. 143 Forhjulsbagagebærer

Bagbagagebæreren fastgøres på cyklens bagstel. 
Forbagagebæreren fastgøres på forakslen eller 
på forgaflen. Den er beregnet til mindre last end 
bagbagagebæreren. Hvis du vil vide nøjagtigt, hvordan 
bagagebæreren monteres på din cykel, kan du downloade 
en eksplosionstegning fra vores websted. Hvis du 
efterfølgende vil montere en bagagebærer på din cykel, kan 
du kontakte dit fagværksted.

31. Bagage
31.1 Cykelkurve
Hvis du vil sætte en cykelkurv på bagagebæreren eller 
på styret, bør du kontakte dit fagværksted  for at finde 
en model, der passer til din cykel. Overhold følgende 
sikkerhedsanvisninger, når du vil montere en cykelkurv på 
din cykel:
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 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponentsvigt.

 ▪ Overhold producentens angivelser. Belast aldrig 
kurven mere end det, der er foreskrevet af 
producenten.

 ▪ Frontkurv: Sørg for, at bremse- og gearkabler ikke 
bliver knækket eller klemt som følge af monteringen. 
I værste fald kan bremserne svigte eller blive 
blokeret.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen.

 ▪ Frontkurv: Selv mindre last gør det sværere at 
styre, fordi bagagemassen også skal bevæges ved 
hver eneste bevægelse af styret. Sørg for at placere 
bagagens tyngdepunkt så tæt på styraksen som 
muligt. På den måde opnås en sikker kørsel.

 ▪ Frontkurv: Ved højere hastigheder, f.eks. kørsel ned 
ad bakke, kan der opstå styringsvibrationer. Hold 
godt fast i cykelgrebene med begge hænder, og 
tilpas hastigheden.

Bemærk! 
Afslibning og beskadigelse som følge af fastgørelse af 
cykelkurven.

 ▪ Beskyt bagagebæreren og/eller styret ved alle 
kontaktpunkter mod afslibning som følge af 
fastgørelsen. Brug dertil f.eks. beskyttelsesfolie eller 
en slidbeskytter.

 ▪ Frontkurv: Sørg for, at styret eller frempinden ikke 
bliver beskadiget ved fastgørelse af kurven.

31.2 Børnesæder og anhængere

 Advarsler
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponentsvigt.

 ▪ Brug kun børnesæder og anhængere, som opfylder 
kravene i den gældende nationale lovgivning. 
Børnesæder skal være konstrueret og testet iht. 
EN 14344 og cykelanhængere iht. EN 15918. 
Anhængere til elcykler skal desuden være udstyret 
med belysning. Få vejledning hos din forhandler, 
hvis du vil købe et børnesæde eller en anhænger.

 ▪ Overhold vejledningen fra producenten. 
Montering børnesæder og anhængere i henhold 
til producentens angivelser og udelukkende på 
de tilladte steder. Kontrollér regelmæssigt, om de 
sidder korrekt fast. Sørg for, at ingen bånd osv. 
bliver fanget i egerne og/eller de roterende hjul.

Alvorlige styrt og ulykker på grund af manglende 
kontrol over cyklen. 

 ▪ Børnesæder og anhængere ændrer køreegenskaber-
ne. Bremselængden øges. Brems derfor tilsvarende 
tidligere. Styringen bliver også tungere. Øv i begyn-
delsen igangsætning, bremsning, kørsel i sving og 
på skåninger med en ubesat/tom anhænger. Tilpas 
din køremåde.

 ▪ Undgå for stor belastning af børnesæde og 
anhænger. Jo større vægt, jo sværere bliver det at 
bremse.

Alvorlige hovedkvæstelser som følge af kørsel uden 
cykelhjelm.

 ▪ Sørg for, at dit barn bærer en god cykelhjelm. Forklar 
dit barn, at hjelmen kun skal bæres under kørslen, 
og kan tages af igen, når turen er ovre. 

31.2.1 Børnesæder
 ▪ Superelcykel: Montering af børnesæder på superelcykler 

er ikke tilladt.

 ▪ Kulfiber:	Montering af børnesæder på komponenter af 
kulfiber er ikke tilladt.

 ▪  Montering af børnesæder på styret eller en styrforlænger 
er ikke tilladt. 

 ▪ Montering af børnesæder på bagagebærere på cykler 
(uden motor) eller elcykler, der har en bærekapacitet på 
under 27 kg, er ikke tilladt. Få at vide af din forhandler 
eller producenten af børnesædet, om du må anbringe et 
børnesæde på din bagagebærer med en bærekapacitet 
på mindst 27 kg.

 ▪ Hvis du vil montere et børnesæde på sadelrøret på 
din cykel (uden motor)/elcykel, skal du spørge din 
forhandler eller producenten af børnesædet, om det er 
muligt på din model.

 Forsigtig!
Klemte	fingre	som	følge	af	usikrede	spiralfjedre.

 ▪ Hvis der under din sadel findes spiralfjedre, skal 
du dække dem af. Et barn, der transporteres i et 
børnesæde, kan få fingrene i klemme mellem dem.

31.2.2 Anhænger
 ▪ Superelcykel: Montering af anhængere på vores 

superelcykler er ikke tilladt.

 ▪ Kulfiber: Montering af anhængere på komponenter af 
kulfiber er ikke tilladt.

 ▪ Hvis du vil montere en anhænger på din cykel (uden 
motor) eller elcykel, skal du spørge din forhandler eller 
producenten af anhængeren, om det er muligt på din 
model.
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32. Transport af cyklen
Overhold ubetinget følgende sikkerhedsanvisninger, når du 
vil transportere din cykel.

32.1 Transport med bil eller autocamper

 Advarsler
Elcykel/superelcykel: Alvorlige ulykker som følge af 
løsnende/nedfaldende cykelholder.

 ▪ Da elcykler/superelcykler er tungere end cykler 
uden motor, skal cykelholderen være dimensioneret 
til en større vægt. Følg ubetinget vejledningen fra 
producenten af cykelholderen.

Elcykel/superelcykel: Ulykker som følge af et batteri, 
der løsner sig.

 ▪ Før transport skal du tage batteriet af elcyklen/
superelcyklen. Brug en speciel transporttaske, der 
beskytter batteriet mod varme, stød og slag.

Alvorlige ulykker som følge af bagagebærertasker og 
øvrigt tilbehør på vejen.

 ▪ Tag bagagebærertasker og øvrigt tilbehør af under 
transporten. 

Bemærk! 
Elcykel/superelcykel: Beskadigelse af elektronikken 
som følge af væskeindtrængning.

 ▪ Transportér kun elcykler/superelcykler med 
passende regnbeskyttelse på cykelholderen. Beskyt 
specielt motor og tilkoblingsstation mod indtrængen 
af vand.

32.1.1 Kulfiberstel	eller	-dele

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker på grund af komponenter, der 
knækker.

 ▪ Ved transport af cyklen på tagbagagebæreren 
eller på anhængerkoblingen skal du sørge for, at 
fastgørelsen aldrig anbringes på stellet. Fastgør 
altid cyklen i sadelpinden, aldrig i skrårør, overrør, 
sadelrør, gaffelben, gaffelstilk, kædestræber, 
pedalarme eller sædestræbere. Klemmemekanismen 
kunne medføre synlige eller skjulte skader, som 
er sikkerhedsrelevante, på stellet Hvis cyklen er 
udstyret med en kulfibersadelpind, anbefaler vi, 
at der til transport monteres en aluminiums- eller 
stålsadelpind.

32.2 Transport	med	bus,	tog	og	fly

Oplysninger 
I god tid, før du vil rejse, bør du kontakte transportsels-
kabet, du vil rejse med, om du må tage din cykel med, 
og hvad betingelserne er.

33.  Beskyttelse mod tyveri, 
manipulation og tab

 Advarsel!
Alvorlige styrt og ulykker som følge af tredjeparts 
ubeføjede adgang.

 ▪ Beskyt din cykel mod ubeføjet adgang. Før hver 
kørsel, efter hver transport og efter, at cyklen har 
stået uden opsyn, skal du derfor efterse cyklen. Hvis 
din cykel er blevet beskadiget, må du først køre 
videre, når beskadigelserne er blevet udbedret. 
Hvis den bliver stjålet eller går tabt, gives der ingen 
erstatning under garantien.

Oplysninger 
Følgende forholdsregler kan bidrage til at beskytte 
din cykel mod tyveri og manipulation og til at få den 
tilbage, hvis du mister den:

 ▪ Elcykel/superelcykel: Lås også elcyklen og batteriet, 
når du lader den stå i selv kort tid. Ideelt set 
blokeres den motordrevne cykel af de(n) anvendte 
lås/låse.

 ▪ Elcykel/superelcykel: Lad aldrig nøglen blive 
siddende i låsen. Hvis du vil være helt sikker, kan 
du tage batteriet af. Elcyklen bør også sikres med en 
lås, når den stilles uden for beboelsesrum (f.eks. i 
skure, kælderrum).
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Oplysninger 
 ▪ Parkér ikke din cykel på afsidesliggende steder. Og 

slet ikke i længere tid. Parkér din cykel – hvis det 
er muligt – i overvågede private eller kommunale 
cykelgarager eller -bokse. Lås cyklen fast til en 
genstand (f.eks. et træ, en lygtepæl, et hegn). På den 
måde kan den ikke bæres væk.

 ▪ Lås de hjul, der er forsynet med hurtigspændere, 
sammen med stellet til en fast genstand. På den 
måde kan cyklen ikke så let stjæles. Alternativt kan 
hurtigspændere erstattes med en tyverisikring. 
Kontakt din forhandler for at få mere at vide om det.

 ▪ Brug en cykellås af høj kvalitet. Investér ca. 10 % af 
anskaffelsesværdien for cyklen i låse. Hvis der ikke 
er nogen rammelås på din cykel, kan din forhandler 
montere en egnet rammelås. Alternativt kan du også 
bruge andre typer cykellåse. Få rådgivning om det 
hos din forhandler.

Bemærk! 
 ▪ (Cykler købt i udlandet): Notér alle vigtige 

kendetegn ved din cykel (f.eks. i servicehæftet, 
cykelpasset osv.), og få udleveret et stelnummer hos 
politiet. På den måde kan du lettere beskrive din 
cykel ved tab, og den kan lettere identificeres.

 ▪ Få udleveret et stelnummer til cyklen hos 
politiet. Den skal du få indgraveret i stellet 
hos en cykelhandler i overensstemmelse 
med forsikringsselskabets krav til mærkning. 
Stelnummeret gør det sværere at sælge en stjålen 
cykel videre og afskrækker tyve. Desuden kan en 
cykel med stelnummer lettere returneres til dens 
ejer.

 ▪ Tyveri af cykler dækkes også af 
indboforsikringen. Informér dig på forhånd om 
forsikringsbetingelserne.

33.1 Bestilling af ekstra nøgle
Hvis din cykel har en lås fra Abus, Axa eller Trelock, kan du 
ved tab af nøglen bestille en ny. Til det skal du bare bruge 
nøglenummeret. Gå derved ind på schluesselservice.abus.
com, keyservice.axasecurity.com eller trelock-keyservice.
de, og følg anvisningerne. Hvis nøglen ikke længere kan 
bestilles, fordi du mangler nøglenummeret, kan du få låsen 
udskiftet hos en forhandler. 

Elcykel/superelcykel: Med nøglen kan du normalt både 
åbne og låse cykellåsen og batterilåsen.

34. Rengøring af cyklen og dens 
komponenter

 Advarsel!
Elcykel/superelcykel: Alvorlige personskader som følge 
af utilsigtet aktivering af tænd-tasten.

 ▪ Tag batteriet ud af elcyklen før rengøring.

Bemærk! 
Beskadigelse af elektronikken som følge af 
væskeindtrængning.

 ▪ Cyklen og dens komponenter må ikke nedsænkes i 
vand, skylles med en vandslange eller renses med 
højtryksrenser. Selvom komponenterne er tætnede, 
kan det føre til beskadigelse af cyklen. Rengør 
cyklen med en let fugtet, blød klud.

Ridser	og	matte	overflader	som	følge	af	skurende	
rengøringsmidler og svampe.

 ▪ Der må ikke anvendes opløsningsmiddelholdige 
eller slibende rengøringsmidler. Der må heller ikke 
anvendes grove svampe eller børster. Rengør cyklen 
og dens komponenter med en let fugtet, blød klud 
eller en blød børste.

Rengør regelmæssigt cyklen, men specielt efter kørsel i 
regnvejr.
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35. Elcykel/superelcykel: Opbevaring
Tag batteriet ud, og opbevar det separat. Opbevar helst 
elcyklen/superelcyklen i et tørt, ikke for varmt rum.

36. Bortskaffelse

Bemærk! 
Lovovertrædelser og bøder.

 ▪ Overhold de gældende nationale forskrifter for 
bortskaffelse af de enkelte dele.

Cyklen, dens komponenter og transportemballagen må 
ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal 
afleveres på de dertil beregnede steder. Kun på den måde 
kan råstoffer blive genbrugt og farlige materialer blive 
bortskaffet korrekt. Det skåner de naturlige ressourcer og 
beskytter klimaet.

Emballage Pap, papir • Returpapir

Folier • Indsamling af gen-
brugsmaterialer

Cykel (udtag 
batterier før 
bortskaffelse)

Aluminiums-
stel

•  Genbrugsstation

• Storskrald

• CykelhandlerStålster

Kulfiberstel •  Genbrugsstation

• Cykelhandler
Elektroniske 
komponenter 
(udtag 
batterier før 
bortskaffelse,	
hvis det er 
muligt)

Displays, 
betjeningsele-
menter

• Indsamling af gen-
brugsmaterialer

•  Genbrugsstation

Farlige	stoffer Batterier i 
superelcykler/
elcykler

• Cykelhandler

Knapbatterier • Forhandler
Fedt, mon-
tagepasta, 
rengørings-
middel, LED-
lamper

•  Genbrugsstation

• Indsamling af farlige 
stoffer

Kulfiberkom-
ponenter

Sadelpind, 
gaffel, fælg

•  Genbrugsstation

• Forhandler

Restaffald Cykeldæk og 
-slanger

 Generel bortskaffelse 
med husholdningsaf-
faldet. Nogle steder 
er genanvendelse af 
cykeldæk dog et krav. 
Spørg derfor altid på 
genbrugsstationen.

37. Garantibestemmelser
På tidspunktet for udlevering af enhver cykelmodel gælder 
den lovmæssigt påkrævede garanti. Denne begynder med 
forhandlerens udlevering af cyklen, og forhandleren er også 
kontaktperson i reklamationstilfælde.

Som bevis for købs- og udleveringsdatoen skal du gemme 
den af begge parter underskrevne udleveringsprotokol og 
købsdokumenter som regning og/eller købskvittering, så 
længe reklamationsfristen varer.

37.1 Garantibetingelser
37.1.1 Forudsætninger for garantikrav
Følgende punkter skal være opfyldt, før du kan reklamere 
under den lovmæssige garanti:

 ▪ Der skal foreligge en fremstillings- eller materialefejl.

 ▪ Årsagen til ændringen af cyklen eller komponenterne er 
ikke nogen naturlig eller funktionsbetinget slitage eller 
ældning  37.1.3 Sliddele s. DA-65.

 ▪ Beskadigelserne er ikke opstået som følge af en ikke-
tilsigtet anvendelse af cyklen  7.1 Cykel (uden motor)/
elcykel s. DA-13.
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37.1.2 Udelukkelse af garanti
Du har intet krav på garanti, når følgende punkter gør sig 
gældende:

 ▪ Beskadigelserne oper opstået som følge af forkert brug 
eller force majeure. Beskadigelserne er ulykkesbetinget 
beskadigelse eller skyldes øvrige udefrakommende 
påvirkninger – såfremt årsagen ikke er en informations- 
eller produktfejl. 

 ▪ Cyklen blev brugt i konkurrencer. 

 ▪ Beskadigelserne skyldes forkert eller manglende pleje 
(f.eks. rengøring af elektroniske komponenter med 
kraftig vandstråle, transport af elcyklen på bilens 
bagbagagebærer uden regnbeskyttelse) 

 ▪ Beskadigelserne er opstået på grund af ikke fagligt 
korrekte reparationer, ombygninger eller udskiftning af 
komponenter. Ved reparationer blev der anvendt brugte 
komponenter. Der blev anvendt specialudstyr, tilbehør 
eller ikke standard-tilbehør; især hvor det medførte 
tekniske ændringer.

 ▪ De pågældende komponenter er ældet eller slidt 
i normalt omfang, såfremt det ikke handler om en 
fremstillings- eller materialefejl  37.1.3 Sliddele s. 
DA-65.

 ▪ Brugsvariationer og variationer af batteriydelsen samt 
en aldersbetinget reduktion af kapaciteten er normal for 
driften, kan ikke undgås rent teknisk og er derfor ikke 
nogen materiel mangel.

37.1.3 Sliddele
Følgende regnes som sliddele i forhold til den lovmæssige 
garanti:

 ▪ Dæk

 ▪ Fælge

 ▪ Bremsebelægninger

 ▪ Kæde og rem

 ▪ Kædehjul, tandhjul, pedalarm og bagskifterruller

 ▪ Glidelejer/lejer 

 ▪ Styrbånd og grebsbelægninger

 ▪ Hydraulikolie og smøremidler 

 ▪ Gear- og bremsekabler 

 ▪ Lakeringer 

 ▪ Batterier
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38. Udlevering
38.1 Inspektion ved udlevering og indstillinger
Bed din forhandler om at udføre følgende inspektioner og indstille cyklen til dig. 
Få forhandleren til at krydse udførte punkter af.

Generelt

Inspektion og indstillinger

Stel/gaffel

Styr/frempind

Sadel/sadelpind

Hjul 

Krankleje

Pedaler monteret

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser 

Belysning

Forskruninger

Kabelkontrol

Fjederelementer

Prøvekørsel gennemført

Tekniske dokumenter/ 
øvrigt tilbehør udleveret

Elcykel/superelcykel

Inspektion og indstillinger
Generel funktionstest 
(f.eks. skubbehjælp, assistancetilstande, 
tastefunktion)

Display indstillet til kunde  
(f.eks. kontrast, lysstyrke, sprog)

Batteri

Motorforskruninger

Position af hastighedssensor  
og egermagnet (hvis relevant)

Oplader

Opdatering af software (modelafhængig),  
evt. opdatering udført

Udleveringsinspektion og indstillinger 
blev gennemført.

Dato, kundens underskrift
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38.2 Udleveringssamtale
Få forhandleren til at vise og forklare følgende punkter, og lav en prøvekørsel. 
Få forhandleren til at krydse udførte punkter af.

39. Vedligeholdelsesintervaller
Da egerne sætter sig på de første kørte kilometer, bremse- 
og gearkabler forlænges, og lejer løber ind, bør den første 
inspektion udføres efter ca. 100 kørte kilometer eller efter 
seks uger fra købsdatoen. Derefter bør du én gang om året 
eller efter hver 2000 kørte kilometer få det efterprøvet på 
et fagværksted. Få derved justeret, efterprøvet (tilspæn-
dingsmomenter, slitage), eventuelt udskiftet, rengjort og 
– om nødvendigt og muligt – smurt de komponenter, der er 
angivet i vedligeholdelsesintervallerne. 

 Advarsler
 ▪ Alvorlige styrt som følge af funktionsmangler. 

Overhold vedligeholdelsesintervallerne. De inter-
valler, der er anbefalet i vedligeholdelsestabellen, 
er udelukkende vejledende for normal drift og kan 
variere efter betingelserne (f.eks. vejr). Bemærk 
også angivelserne i vejledningerne til komponenter-
ne  5. Komponentvejledninger s. DA-10. Sørg for, at 
cyklen bliver vedligeholdt efter vores angivelser, og 
at alt vedligeholdelsesarbejde registreres og skrives 
ned. Hvis slitage og beskadigelse ikke identificeres 
tidligt nok, kan komponenter svigte. Hvis det sker 
under kørslen, kan du pådrage dig alvorlig persons-
kade og/eller dø. Få slidte, beskadigede eller bøjede 
komponenter udskiftet, før du bruger cyklen igen.

 ▪ Hvis du bruger din cykel meget, skal du være op-
mærksom på, at det øger slitagen. Mange dele på 
cykler, især på lettere racercykler, er beregnet til en 
bestemt anvendelsestid. Ved overskridelse er der 
betydelig fare for, at komponenter svigter.

Bemærk! 
Vær opmærksom på, at du skal betale for 
vedligeholdelse.

Generelt

Temaer
Kontrol af cyklens funktionsdygtighed

Kulfiberstel og -dele

Bagagebærer, børnesæde, anhænger, 
trailerbike  
(f.eks. totalvægt, montering)

Cykeltransport (f.eks. bil, tog, fly)

Cykelrengøring og vinterforberedelse

Færdselsloven (f.eks. hjelmpligt)

Prøvekørsel (sikker på- og afstigning,  
gearskifte og bremsning øvet)

Elcykel/superelcykel

Temaer

Betjening og grundfunktioner

Hurtig standsning af elcyklen/
superelcyklen i en farlig situation

Isætning og udtagning af batteri

Temaer

Batteri: pleje, rækkevidde, visningsfelt,  
opladning, sikkerhed

Funktion og betydning 
frakoblingshastighed

Sikkerhedsanvisninger motor

Forskrifter for bortskaffelse af 
elektroniske  
komponenter

Udleveringssamtale har fundet sted

Dato, kundens underskrift

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel
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Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Vedligeholdelsesinterval 1
Senest efter 100 kilometer eller efter seks uger fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 2
Senest efter 2000 kilometer eller efter ét år fra købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel 
funktionstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 3
Senest efter 4000 kilometer eller efter to år fra købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele
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Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Vedligeholdelsesinterval 4
Senest efter 6000 kilometer eller efter tre år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 5
Senest efter 8000 kilometer eller efter fire år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 6
Senest efter 10.000 kilometer eller efter fem år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel 
funktionstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele
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Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Vedligeholdelsesinterval 7
Senest efter 12.000 kilometer eller efter seks år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 8
Senest efter 14.000 kilometer eller efter syv år fra 
købsdatoen.

 Advarsler
Sadelpinden skal udskiftes efter 14.000 kilometer, 
medmindre producenten af sadelpinden angiver et 
andet interval i vejledningen fra denne. Udskiftningen 
af komponenter skal ske uafhængigt af materiale, hvis 
der bemærkes en defekt, revner eller beskadigelse af 
sadelpinden udefra. Hvis sadelpinden ikke udskiftes i 
tide, kan den knække og forårsage et alvorligt styrt.

Vedligeholdelsesinterval 8
Senest efter 14.000 kilometer eller efter syv år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Sadelpind
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Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Cyklen blev udleveret i en korrekt køreklar tilstand.

Dato, underskrift og forhandlerens stempel

Vedligeholdelsesinterval 9
Senest efter 16.000 kilometer eller efter otte år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 10
Senest efter 18.000 kilometer eller efter ni år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele

Vedligeholdelsesinterval 11
Senest efter 20.000 kilometer eller efter ti år fra 
købsdatoen.

Generelt
Vedligehol-
delse
Gennemsyn

Prøvekørsel

Kabelkontrol

Stel/gaffel

Styr/frempind

Fjederelementer

Sadel/sadelpind

Hjul

Krankleje

Gearskifter

Kæde eller rem

Bremser

Belysning

Forskruninger

Elcykel | superelcykel
Vedligehol-
delse
Generel funkti-
onstest

Display + 
nærbetjeningsdel

Batteri

Motor

Oplader

Software 
(modelafhængig)

Renoverede dele
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