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Min sykkel
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Serienummer (S/N)1:

Rammenummer2:

Kjøpsdato:

Min fagforhandler

Firma:

Kontaktperson:

Gate:

Poststed, bosted:

Telefon:

E-post:

Mine kontaktdata
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Kundenummer
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Fornavn:

Gate:

Poststed, bosted:

Telefon:

E-post:

Kjøpsdato:

Dato, underskrift

Andre eier

Kundenummer

Navn:

Fornavn:

Gate:

Poststed, bosted:

Telefon:

E-post:

Kjøpsdato:

Dato, underskrift

1 Se  10.3 Sykkel (uten motor)/S-Pedelec: Serie- og produktnummer Avs. NO-16 og  10.4 Pedelec: Typeskilt Avs. NO-16

2 Se  10.1 Rammenummer Avs. NO-16
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1   Styrestem
2   Sykkelhåndtak
3   Bjelle
4   Styre
5   Styresett
6   Styrerør
7   Lykt
8   Beskyttelsesplate
9   Gaffel
10   Dekk
11   Bremseskive
12   Forhjulsnav
13   Felger
14   Eiker
15   Forhjulsbrems
16   Hjul
17   Motor
18   Pedaler
19   Krank
20   Kjede
21   Tannkrans
22   Bakhjulsnav
23   Stativ
24   Baklys
25   Reflektor
26   Bagasjebærer
27   Sete
28   Setestøtte
29   Seteklemme
30   Seterør
31   Overrør
32   Batteri
33   Underrør

Trekking E-Bike

Denne illustrasjonen er et eksempel for våre sykler.

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 illustrasjonen er et eksempel for våre sykler.
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1   Styresett
2   Styrestem
3   Sykkelhåndtak
4   Styre
5   Styrerør
6   Gaffel 
7   Dekk
8   Forhjulsnav
9   Hjul 
10   Felger
11   Bremseskive
12   Forhjulsbremse
13   Motor
14   Krank
15   Kjede
16   Tannkrans
17   Bakhjulsnav
18   Bakhjulsbrems
19   Sete
20   Setestøtte
21   Seteklemme
22   Seterør
23   Overrør
24   Demper
25   Underrør
26   Batteri

E-Mountain Bike

Denne illustrasjonen er et eksempel for våre sykler.
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Trekking Bike

Denne illustrasjonen er et eksempel for våre sykler.

1   Styrestem
2   Sykkelhåndtak
3   Bjelle
4   Styre
5   Styresett
6   Styrerør
7   Lykt
8   Beskyttelsesplate
9   Gaffel
10   Dekk
11   Bremseskive
12   Forhjulsnav
13   Felger
14   Eiker
15   Forhjulsbrems
16   Hjul
17   Pedaler
18   Krank
19   Reim
20   Tannkrans
21   Bakhjulsnav
22   Stativ
23   Baklys
24   Reflektor
25   Bagasjebærer
26   Sete
27   Setestøtte
28   Seteklemme
29   Seterør
30   Overrør
31   Underrør
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1   Styresett
2   Styrestem
3   Styre
4   Bremsehendel
5   Styrerør
6   Sykkelhåndtak
7   Gaffel
8   Forhjulsbrems
9   Dekk
10   Forhjulsnav
11   Hjul
12   Felger
13   Krank
14   Kjede
15   Tannkrans
16   Bakhjulsnav
17   Sete
18   Setestøtte
19   Bakhjulsbrems
20   Seteklemme
21   Seterør
22   Overrør
23   Underrør
24   Pedaler

Løpssykkel

Denne illustrasjonen er et eksempel for våre sykler.
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1. Disse instruksjonene og alle andre 
dokumenter

 Advarsler
Alvorlig personskade og/eller skade på enheter på 
grunn av manglende overholdelse av instruksjonene.

 ▪ Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker 
sykkelen for første gang. Vær også oppmerksom på 
og les alle andre vedlagte dokumenter 
 4. Standard leveringsomfang Avs. NO-9.

 ▪ Gjør deg kjent med de enkelte framstillingene og 
betydningen av sikkerhetsanvisningene 
 6. Sikkerhet Avs. NO-11. Hvis noe er uklart, 
kontakt din fagforhandler. 

 ▪ Sørg for at din fagforhandler har gitt deg alle 
dokumentene som var på sykkelen da den ble levert 
 4. Standard leveringsomfang Avs. NO-9.

 ▪ Ta vare på disse instruksjonene og alle andre 
dokumenter for fremtidig referanse. Gi disse 
instruksjonene og alle andre dokumenter videre 
til alle som betjener, vedlikeholder, reparerer eller 
kasserer denne sykkelen.

 ▪ Ansvar, garanti og eventuell produsentgaranti 
bortfaller ved personskader og skader forårsaket av 
manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjoner 
og instruksjoner  37.1 Garantibetingelser Avs. 
NO-64.

Vi forutsetter at du har grunnleggende og tilstrekkelig 
kunnskap om håndtering av sykler. Les likevel hele disse 
instruksjonene og følg instruksjonene til komponentene 
for spesielle innstillinger.

Kjære kunde,
disse instruksjonene vil hjelpe deg å bruke sykkelen riktig 
og trygt, slik at du kan ha glede av den i lang tid.

Hvis sykkelen din ikke har blitt levert ferdig montert 
og justert, ta kontakt med din fagforhandler for alt 
justeringsarbeid.

 Advarsel
Alvorlige skader og/eller skade på enheter på grunn av 
ufullstendig montering.

 ▪ Denne sykkelen skal kun brukes 
når alle komponenter er montert 
i samsvar med instruksjonene 
 4. Standard leveringsomfang 
Avs. NO-9 og alle skruer/muttere 
er strammet med spesifisert 
tiltrekkingsmoment og egnet 
momentnøkkel 
 13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

Fig. 1 Momentnøkkel

2. Nettsteder
Mer informasjon om din sykkel finner du 
også på merkevarens nettsted.

3. Din fagforhandler
La våre fagforhandlere gi deg råd hvis du har spørsmål. 
Alle spesialforhandlere i din region er oppført på 
merkevarens nettsted.

4. Standard leveringsomfang
Sykkel  
(uten motor)

Pedelec S-Pedelec

Original- 
bruks- 
anvisning 
generelt

Original 
bruksanvisning, 
generelt

Original 
bruksanvisning, 
generelt

Original 
bruksanvisning. 
system

Original 
bruksanvisning. 
system

EU-samsvarser-
klæring/UK-sams-
varserklæring

EG-samsvarssertifikat 
(Certificate of 
Conformity)
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4.1 Original bruksanvisning, generelt

Informasjon 
Både sykler med og uten motor omtales nedenfor 
som sykler. Så snart en tekstdel kun gjelder én av de 
tre sykkeltypene, omtales den enten som en sykkel 
(motorløs), som Pedelec eller som S-Pedelec. Dersom 
det ikke gjøres forskjell, menes alle tre sykkeltyper.

Denne original bruksanvisning, generelt beskriver bruk, 
stell, vedlikehold og avhending av sykler (motorløse), 
Pedelec-er og S-Pedelec-er.

4.2 Pedelec/S-Pedelec: Original 
bruksanvisning. system
De viktigste komponentene til din Pedelec/S-Pedelec 
er beskrevet i systemveiledningen. Disse er vanligvis 
motor, display, betjeningselement, batteri og lader. Hvis 
anvisningen ikke er inkludert i trykt form, kan du laste den 
ned fra systemprodusentens nettside.

Systemprodusent Nettsted

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Pedelec: Samsvarserklæringer
Med samsvarserklæringen bekrefter vi at alle 
sikkerhetskrav i direktivene som gjelder for ladere og 
Pedelec er oppfylt.

4.4 S-Pedelec:	EU-	samsvarssertifikat
Med EC-samsvarssertifikatet henviser vi til 
at S-Pedelec oppfyller standardene. Den 
inneholder tekniske detaljer og funksjoner til S-Pedelec.

5. Komponentanvisninger
Komponentanvisningene inneholder viktig informasjon om 
bruk og vedlikehold av delene som er installert på sykkelen 
din. Ofte vil du også finne informasjon om eventuelle 
garantier der. Nedenfor er en oversikt over produsentene vi 
samarbeider med.

Produsent Komponent Nettsted

3T  Gaffel, 
 styre, 

 styrestem

3tcycling.com

Abus  Lås abus.de

Acros  Styresett acros.de

Axa  Belysning, 
 lås

axasecurity.com

BBB Cycling  Styre bbbcycling.com

Brooks  Sete brooksengland.com

Büchel  Belysning buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Belysning bumm.de

byschulz  Setestøtte, 
 Speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Kjede campagnolo.com

Continental  Dekk conti-online.com

Crankbrothers  Hjul crankbrothers.com

Curana  
Beskyttelsesplate

curana.com

Dt-Swiss  Dekk, 
 gaffel, 
 demper

dtswiss.com

Easton  Dekk, 
 styre

eastoncycling.com

Ergon  Håndtak,  
 sete

ergon-bike.com

Fizik  Sete fizik.it

Fox  Demper,  
 gaffel, 
 setestøtte

foxracingshox.de

Produsent Komponent Nettsted

Fsa  Krankgarnityr fullspeedahead.com

Fulcrum  Hjul fulcrumwheels.com

Gates  Reim gatescarbondrive.com

Hayes  Bremser hayesdiscbrake.com

Hebie  Kjedeskjerm, 
 

beskyttelsesplate, 
 stativ 

hebie.de

Hermans  Håndtak, 
 lykter

herrmans.eu

JD  Setestøtte tranzx.com

Kindshock  Demper,  
 setestøtte

kindshock.com

KMC  Kjede kmcchain.de

KS  Setestøtte kssuspension.com

Magura  Brems,  
 demper, 
 gaffel

magura.com

Manitou  Demper,  
 gaffel

manitoumtb.com

Marzocchi  Gaffel marzocchi.com

Mavic  Hjul mavic.de

Maxxis  Dekk maxxis.de

Mooncruiser  Styre ergotec.de

Novatec  Nav novatecusa.net

Pinion  Krankgarnityr, 
 gir

pinion.eu

Prologo  Sete prologotouch.com

Promax  Brems promaxcomponents.com

Prowheel  Krankgarnityr pro-wheel.com

Raceface  Felger, 
 styre

raceface.com

Racktime  Bagasjebærer racktime.com

RockShox  Gaffel sram.com

Rodi  Felger cycling.rodi.pt
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Produsent Komponent Nettsted

RST  Gaffel rstsuspension.com

Samox  Krankgarnityr chainway.com

Schürmann  Felger schuermann-rims.com

Schwalbe  Dekk schwalbe.com

Selle  Sete selleroyal.com

Shimano  Brems,  
 kjede,  nav, 

 girhendel, 
 gir, 

 tannkrans 

shimano.com

Spanninga  Baklys spanninga.com

Speedlifter  Styrestem  byschulz.com

Sr Suntour  Gaffel srsuntour-cycling.com

Sram  Gir sram.com

Supernova  Belysning supernova-lights.com

Tektro  Brems tektro.com

Trelock  Belysning 
 lås

trelock.de

Truvativ  Krankgarnityr sram.com

Tubus  Bagasjebærer, 
 beskyttelses-

plate

tubus.com

Ursus  Stativ ursus.it

Velo  Sete velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Håndtak westphal-gmbh.de

Wittkop  Sete wittkop.eu

6. Sikkerhet
6.1  Advarsler, sikkerhetsmerknader og 

merknader
Advarslene, sikkerhetsinstruksjonene og merknadene er 
delt inn i henhold til følgende skjema:

Advarselsskilt og signalord
Mulig konsekvens og årsak til faren.

 ▪ Tiltak som må iverksettes for å unngå denne faren.

Det benyttes ulike varselskilt og signalord tilpasset 
situasjonen. 

 Advarsel
Indikerer en mulig farlig situasjon. Hvis situasjonen 
ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige 
skader.

 Forsiktig
Indikerer en mulig farlig situasjon. Hvis situasjonen 
ikke unngås, kan det oppstå mindre eller ubetydelige 
skader.

Merk 
Indikerer en mulig skadelig situasjon. Hvis situasjonen 
ikke unngås, kan produktet eller noe i nærheten bli 
skadet.

Informasjon 
Dette symbolet indikerer brukerinstruksjoner, spesielt 
nyttig eller viktig informasjon om produktet eller dets 
tilleggsfordeler. Dette er ikke et symbol på en farlig 
eller skadelig situasjon.

6.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

 Advarsler
Alvorlige hodeskader på grunn av fall uten sykkelhjelm.

 ▪ Bruk alltid sykkelhjelm når du sykler. Pass på at 
hjelmen sitter riktig.

 ▪ S-Pedelec: Reiser du med S-Pedelec er du lovpålagt 
å bruke hjelm  7.2.2 Trafikkregler Avs. NO-14.

Alvorlige fall, ulykker og/eller bøter på grunn av man-
glende	overholdelse	av	aktuelle	nasjonale	trafikkregler	
og standarder.

 ▪ Før du bruker sykkelen i utlandet, gjør deg kjent 
med gjeldende lovgivning der  7. Lovbestemmelser 
ved kjøring på offentlig vei Avs. NO-13.

 ▪ Sykkelen din må oppfylle kravene i de aktuelle 
nasjonale forskriftene for bruk og gjeldende 
standarder. Hvis du gjør tekniske endringer, bør du 
vurdere disse kravene  7. Lovbestemmelser ved 
kjøring på offentlig vei Avs. NO-13.

Pedelec:	Strafferett	og	alvorlige	forsikringslovbrudd	
ved tuning av Pedelec

 ▪ Ikke gjør noen endringer på drivsystemet til 
Pedelec. Dersom utkoblingshastigheten overstiger 
25 km/t og/eller skyvehjelpens hastighet overstiger 
6 km/t, må en Pedelec registreres og forsikres 
 7. Lovbestemmelser ved kjøring på offentlig vei 
Avs. NO-13.
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 Advarsler
 ▪ Det kan være mulig å endre størrelsen på 

hjulene på rammen til din Pedelec. Dette 
påvirker utkoblingshastigheten. Hjulstørrelsen 
kan kun endres på et fagverksted, i henhold til 
fremgangsmåten som er oppgitt og godkjent av oss. 

Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen. 

 ▪ Få spesialforhandleren til å vise deg hvordan du 
bruker og hva som er spesielt med sykkelen og dens 
komponenter. OBS! 
Se også komponentveiledningene 
 5. Komponentanvisninger Avs. NO-10.

 ▪ Tilpass sykkelen til din høyde 
 14.4 Foreta individuelle innstillinger Avs. NO-21.

 ▪ Pedelec: Vi anbefaler kun å la ungdom fra 14 år 
kjøre en Pedelec.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Øv med assistert kjøring på et 
trygt sted og før du begir deg ut i trafikken. Kjør i 
den laveste hjelpemodusen til du føler deg trygg nok 
for høyere moduser. Gå av hvis en situasjon virker 
for usikker for deg.

 ▪ Øv på å bremse på et trygt sted 
og før du begir deg ut i trafikken 
 23. Bremser Avs. NO-32.

 ▪ Tilpass kjørestilen din til veiforholdene. Vurder 
f.eks. større bremselengde på våte eller isete veier. 
Under slike omstendigheter, kjør forsiktig og sett 
ned farten.

 ▪ Unngå plutselige bevegelser av styret og plutselige 
bremsemanøvrer. Gå av hvis en situasjon virker for 
usikker for deg.

 ▪ Vær spesielt oppmerksom på uoversiktlige steder 
og være klar til å bremse i nedoverbakker.

 ▪ Kjør aldri uten hendene på styret. Det kan oppstår 
alvorlige ulykker og du bryter trafikkreglene, da det 
er lovpålagt å alltid ha minst én hånd på styret  
7.4 Trafikkregler på Internett Avs. NO-14.

 ▪ Konsentrer deg om trafikken. Ikke la deg distrahere 
av displayer eller av smarttelefonen din. Vi 
anbefaler ikke å høre på musikk via hodetelefoner 
mens du sykler.

 ▪ Ved utskifting av komponenter og slitedeler, bruk 
kun originale reservedeler. I tillegg til originale 
reservedeler, kan også kompatible deler som er 
uttrykkelig godkjent av oss brukes.

 ▪ Få skiftet ut skadede eller bøyde komponenter før du 
bruker sykkelen igjen. Ellers kan vitale deler svikte.

Alvorlige fall og ulykker på grunn av løsnede eller 
skadede komponenter.

 ▪ Sørg for at alt monterings- og justeringsarbeid 
utføres ved et fagverksted. Hvis 
du må skru noe på deg selv, bruk 
en passende momentnøkkel og 
sørg for å overholde spesifiserte 
tiltrekkingsmomenter  13. 
Tiltrekkingsmomenter for skrufor-
bindelser Avs. NO-19. Skruer/
muttere som er strammet for løst 
kan løsne, rives av eller knekke. 
For mye strammede skruer/
muttere kan skade komponentene. 
Du finner tiltrekkingsmomentene på komponentene 
og i instruksjonene. Tiltrekkingsmomentene til 
komponentprodusentene har forrang over tiltre-
kningsmomentene spesifisert i denne håndboken 
 5. Komponentanvisninger Avs. NO-10.

Fig. 2 Momentnøkkel

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av utilstrekkelig 
belysning.

 ▪ I dårlige lysforhold (tåke, regn, 
skumring, mørke) kjør kun med tilstrekkelig 
belysning  7. Lovbestemmelser ved kjøring på 
offentlig vei Avs. NO-13.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Hvis din Pedelec/S-Pedelec har 
reservelys, anbefaler vi å la det være på til enhver 
tid.

Alvorlige personskader på grunn av eksploderende 
batteri.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Ikke åpne batteriet. 

Merk 
Defekte komponenter og ugyldig garanti på grunn av 
feil reparasjon.

 ▪ Hvis du har problemer med komponenter, kontakt 
oss 
via ditt fagverksted.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Ikke åpne verken motoren, 
displayet, betjeningselementer eller lader. 

Skade på komponenter, fordi sykkelen ikke sto 
forsvarlig parkert og har falt. 

 ▪ Parker alltid sykkelen slik at den ikke kan velte. Hvis 
det ikke er sykkelstativ, kan det ettermonteres ved 
behov. Kontakt din fagforhandler for dette.

Informasjon 
Pedelec/S-Pedelec: Det gjennomsnittlige lydnivået ved 
førerens ører, er mindre enn 70 db(A). Dette betyr at 
støyen som sendes ut av Pedelec/S-Pedelec under bruk, 
ikke overstiger 70 dB(A).
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6.3 Karbon: Generelle 
sikkerhetsinstruksjoner
Karbon er et rustfritt, veldig lett og stabilt materiale, 
men det trenger spesiell oppmerksomhet. Typiske 
kullfiberkomponenter er f.eks. styre, styrestem, 
setestøtter og setestativer, kranker, rammer og gafler. La 
din fagforhandler vise deg hvordan du håndterer dette 
materialet.

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av skadede kompo-
nenter.

 ▪ Karbondeler kan ikke lenger brukes hvis de har 
sprekker eller eventuelt brudd.

 ▪ Utsett aldri karbondeler for høye temperaturer! 
Allerede i bilen i sterkt sollys, kan det oppstå 
temperaturer som er skadelig for delenes sikkerhet. 
Hvis du ikke er helt sikker på integriteten, 
få de berørte karbondelene kontrollert på et 
spesialistverksted og skiftet ut om nødvendig.

 Forsiktig
Mindre	skader	fra	karbonflis.

 ▪ Karbonfibre er veldig tynne og harde. Vær derfor 
veldig forsiktig med skadede karbondeler. 
Individuelle fibre kan løsne og stikke ut. Hvis disse 
kommer i kontakt med huden din, er det fare for 
skader fra små fliser.

7. Lovbestemmelser ved kjøring på 
offentlig	vei
Hvis du sykler på offentlig vei, må sykkelen oppfylle 
lovkravene. Brudd på dette er lovbrudd og vil bli straffet 
med bøter. På det tidspunktet disse instruksjonene ble 
skrevet (06/2021), gjaldt blant annet følgende forskrifter:

7.1 Sykkel (uten motor)/Pedelec
I Europa behandles Pedelec-er lovlig som motorløse sykler 
hvis motoren deres har en nominell kontinuerlig effekt på 
250 watt, støtter pedalkjøring opp til rundt 25 km/t, og 
kobler ut støtte ved hastigheter over dette. Det er derfor de 
samme kravene gjelder for Pedelec-er og deres førere på 
offentlig vei som for motorløse sykler. Så du trenger verken 
førerkort eller forsikring for din Pedelec. Hjelm er ikke 
obligatorisk, men for din egen sikkerhet bør du bruke hjelm 
hver gang du sykler.

7.1.1 Driftsforskrifter 
Hvis du vil kjøre på offentlig vei, må sykkelen din 
(motorløs) eller Pedelec ha minst følgende komponenter:

 ▪ Bremsesystem

 ▪ Bjelle

 ▪ Belysningsenhet

I Tyskland, for eksempel, er disse belysningsenhetene 
påkrevd (StVZO §67): 
En hvit frontlykt, et rødt baklys, to gule reflekser på hver 
pedal og to gule reflekser på hvert hjul (alternativt hvite 
refleksringer på dekk eller felger).

I tillegg er det andre krav som er behandlet i de nasjonale 
lovene om driftsforskrifter  7.3 Driftsforskrifter på 
Internett Avs. NO-14. Hvis komponenter som er lovpålagt 
i ditt land, ikke er installert på sykkelen din, må du 
ettermontere dem før du begir deg ut på offentlig vei.

7.1.2 Trafikkregler
Bruker du sykkel (motorløs)/Pedelec på offentlig vei, må 
du som fører også forholde deg til trafikkreglene. I tillegg 
til spesifikke nasjonale krav  7.4 Trafikkregler på Internett 
Avs. NO-14, er disse vanligvis: 

 ▪ Å ta hensyn til andre trafikanter. 

 ▪ Ikke kjøre under påvirkning av alkohol eller narkotika. 

 ▪ Ikke kjøre uten hender på styret.

 ▪ Ikke kjøre gjennom lyskryss på rødt.

 ▪ Bruke sykkelfelt.

 ▪ Kjør alltid på riktig side av 
veien. Hvis det er en sykkelvei 
på andre siden av veien, og den 
er merket med trafikkskilt med 
sykkel, må du bruke den.

7.2 S-Pedelec
I Europa er S-Pedelec-er lovlig 
klassifisert som klasse L1e mopeder. Andre trafikkregler 
gjelder for disse på offentlig vei, i forhold til motorløse 
sykler og Pedelec-er:

7.2.1 Driftsforskrifter
Hvis du ønsker å bruke din S-Pedelec på offentlig vei, må 
du blant annet ta hensyn til følgende:

 ▪ Du trenger et EF-samsvarssertifikat (Certificate of 
Conformity)  4.4 S-Pedelec: EU- samsvarssertifikat Avs. 
NO-10.

 ▪ Forsikring er obligatorisk. Et opplyst (registrerings-)
nummerskilt er også obligatorisk.

 ▪ Du trenger minst førerkort i 
klasse AM.

Fig. 3 Spesielle 
sykkelveier
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 ▪ Et horn, speil og sidestativ skal være montert på 
S-Pedelec.

 ▪ S-Pedelec skal være utstyrt med hvit frontlykt og rødt 
baklys. Front- og baklys skal være på kontinuerlig 
under kjøring. Det skal være to gule reflekser på hver 
pedal og to gule reflekser på hvert hjul (alternativt 
hvite refleksringer på dekk eller felger). I tillegg er gule 
sidereflektorer, som vanligvis festes på gaffelen, påbudt 
på S-Pedelec-er. 

I tillegg er det andre krav som er behandlet i de nasjonale 
lovene om driftsforskrifter  7.3 Driftsforskrifter på 
Internett Avs. NO-14. Hvis komponenter som er lovpålagt 
i ditt land, ikke er installert på sykkelen din, må du 
ettermontere dem før du begir deg ut på offentlig vei.

7.2.2 Trafikkregler
Bruker du sin S-Pedelec på offentlig vei, må du som fører 
også forholde deg til trafikkreglene. I tillegg til spesifikke 
nasjonale krav  7.4 Trafikkregler på Internett Avs. NO-14,  
er disse vanligvis: 

 ▪ Hjelmkrav. Vi anbefaler hjelm i henhold til NTA 
8776-standarden.

 ▪ Å ta hensyn til andre trafikanter. 

 ▪ Ikke kjøre under påvirkning av alkohol eller narkotika. 

 ▪ Ikke kjøre gjennom lyskryss på rødt.

 ▪ Sykkelveier i byer skal kun 
benyttes dersom du sykler 
uten motorassistanse eller hvis 
skilting tillater dette. Hvis ikke 
må du kjøre på veien. Utenfor 
byer må du bruke sykkelstier 
med din S-Pedelec. Hvis dette 
ikke er tillatt, dette er skiltet  
med Mopedforbud.

Fig. 4 Moped-fri

7.3 Driftsforskrifter på Internett
Du kan skanne QR-kodene ved å bruke kameraappen på 
smarttelefonen. For å gjøre dette, pek kameraet mot QR-
koden i noen sekunder. Følg deretter anvisningene. 

Tyskland 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Frankrike 
Code de la Route

Storbritannia 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Østerrike 
Fahrradordnung

Italia 
Codice della strada

Sveits 
Verordnung über die 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (VTS)

Spania 
Reglamento de Tráfico

7.4 Trafikkregler	på	Internett
Du kan skanne QR-kodene ved å bruke kameraappen på 
smarttelefonen. For å gjøre dette, pek kameraet mot QR-
koden i noen sekunder. Følg deretter anvisningene.

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

Frankrike 
Code de la Route

Italia 
Codice della strada

Østerrike 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Sveits 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Spania 
La ley del Tráfico 

8. Pedelec/S-Pedelec: Rekkevidde
Siden mange faktorer påvirker rekkevidden, er det ikke 
mulig å forutsi den nøyaktig. Generelt gjelder: Jo høyere 
energiforbruk, jo lavere rekkevidde. Ønsker du å kjøre 
lengre strekninger er det derfor lurt å ta med seg et 
reservebatteri eller en lader. Følgende faktorer har sterk 
innflytelse på rekkevidden:

 ▪ Den valgte støttemodusen: I den kraftigste 
støttemodusen bruker du mest energi, rekkevidden 
reduseres. Varier derfor støttemodusene. Hvis det er 
medvind, nedoverbakke eller på jevnt underlag, vil du 
kunne kjøre raskt selv med en lavere støttemodus.

 ▪ Utvekslingsforhold: En lav tråkkehastighet i 
kombinasjon med høye gir fører også til høyt 
energiforbruk. Gir derfor til et lavt gir i god tid, 
spesielt før oppstart, for å opprettholde en konstant 
tråkkehastighet  24. Sykkelgir Avs. NO-37. 

 ▪ Kjøreatferden og tilhørende antall oppstarter: Når du 
akselererer, bruker du mer energi. Kjør derfor med 
konstant hastighet og skift gir jevnt. Stadige stopp og 
start reduserer også rekkevidden. Kjør forutseende!

 ▪ Ruteprofilen	og	rutens	art: Hvis veien er oppoverbakke 
eller ujevn, tråkk hardere på pedalene. Kraftsensoren 
registrerer dette og får også motoren til å jobbe hardere.

 ▪ Motvind og omgivelsestemperatur: Også med motvind 
øker trykket på pedalene. Som et resultat støtter 
motoren mer intensivt. Rekkevidden reduseres også jo 
lavere utetemperaturene er. Av denne grunn må du bare 
sette batteriet (f.eks. om vinteren) inn i Pedelec like før 
du starter.

 ▪ Totalvekten: Jo lavere totalvekten  12. Tillatt totalvekt 
Avs. NO-19 til sykkelen er, jo lettere er den å sykle.

 ▪ Sittestilling: Sørg for en god sittestilling som er tilpasset 
deg, slik at du kan tilbakelegge lengre distanser 
med liten anstrengelse. På denne måten kan du øke 
rekkevidden fordi E-systemet ikke trenger å gi like mye 
støtte  14.4 Foreta individuelle innstillinger Avs. NO-21. 

 ▪ Rullemotstanden til dekkene: Dekkenes tilstand påvirker 
rullemotstanden. Dette skjer når dekkene deformeres 
når de ruller. Energi går tapt i denne prosessen. 
Dekktrykket har størst effekt på rullemotstanden. Hvis 
trykket er for høyt eller for lavt, øker motstanden ved 
rulling og motoren må gi mer støtte  28.1 Kontroller 
dekktrykket Avs. NO-54. Men diameter, bredde og profil 
påvirker også rullemotstanden. 

 ▪ Sykkelens tilstand: Jo bedre tilstand sykkelen din har, 
jo bedre vil den kjøre. Sørg derfor for å overholde 
vedlikeholdsintervallene 
 39. Vedlikeholdsintervaller Avs. NO-67. 

 ▪ Sykkelmodellen: Selv om drivsystemet er det samme, 
kan ulike sykkelmodeller ha ulik rekkevidde. Det henger 
f.eks. sammen med de installerte delene. Men 
selv med identiske sykler kan det oppstå små 
forskjeller i energiforbruk på grunn av toleranser i 
systemkomponentene. 

 ▪ Lading av smarttelefoner: Hvis du kobler en smarttelefon 
til displayet for å lade den, brukes ekstra energi.

 ▪ Batteriets alder og tilstand: En betydelig kortere 
driftstid etter lading indikerer at batteriet har mistet 
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mye kapasitet (lagringskapasitet). Det kan hende du 
trenger et nytt batteri. Kontakt ditt fagverksted med 
dette problemet. Legg også merke til informasjonen om 
batteribruk i systeminstruksjonene  4.2 Pedelec/S-
Pedelec: Original bruksanvisning. system Avs. NO-10.

9. Beskrivelse av sykkelen din
9.1 Sykkel (uten motor)
En sykkel er i det minste et tohjuls, for det meste 
enkeltsporet kjøretøy. Den drives utelukkende ved å tråkke, 
det vil si ved muskelkraften 
til person på sykkelen.

9.2 Pedelec
En Pedelec er en sykkel som er assistert av en elektrisk 
motor (eng. EPAC: Electrically power assisted cycle). 
Den støtter deg når assistansemodusen er slått på, og så 
lenge du tråkker, med en hjelpedrift. Du kan selv regulere 
hvor mye støtte du ønsker. Støttenivået kan stilles inn 
i flere støttemoduser  4.2 Pedelec/S-Pedelec: Original 
bruksanvisning. system Avs. NO-10. Kjørestøtten avhenger 
av pedalkraften du legger inn, samt tråkkfrekvens og 
kjørehastighet. Så snart du slutter å tråkke, slår av støtten, 
batteriet er tomt eller du når en hastighet på over 25 km/t, 
slås støtten til driften av. Skal du kjøre fortere enn 25 km/t, 
er det derfor nødvendig å tråkke hardere selv.

9.3 S-Pedelec
Fra et juridisk synspunkt er S-Pedelec en klasse L1e moped. 
Ved kjøring med kun motorstøtte skal den ikke kjøre fortere 
enn 20 km/t. Du kan bare nå høyere hastigheter ved å 
kombinere motorkraft og din egen fysiske styrke. Så snart 
du har nådd rundt 45 km/t, slår motorstøtten seg av.

10. Rammemerking
Det er ulike merker på sykkelrammen, som enten er 
stemplet eller limt på. Nedenfor finner du ut hva dette 
handler om. Vennligst ikke fjern merkene.

10.1 Rammenummer
Rammenummeret er en spesifikk kode, 
som er stemplet inn i rammen. Det 
hjelper til med å identifisere sykkelen 
i tilfelle tyveri. Det er derfor best å 
skrive ned rammenummeret rett etter 
kjøp av sykkelen. Hvis du ikke finner 
rammenummeret, ta kontakt med 
ditt fagverksted eller ta en titt på 
merkevarenettstedet.

10.2 S-Pedelec: VIN
Hver S-Pedelec kan tydelig 
identifiseres med kjøretøyets identifikasjonsnummer 
(VIN). Du finner VIN på seterøret til høyre i kjøreretningen, 
samt på produsentskiltet  10.5 S-Pedelec: Fabrikkskilt 
Avs. NO-17 og EF-samsvarssertifikatet  4.4 S-Pedelec: EU- 
samsvarssertifikat Avs. NO-10.

... AT2100001 ...
Fig. 5 
Rammenummer

Fig. 6 Kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN)

10.3 Sykkel (uten motor)/S-Pedelec: Serie- og 
produktnummer
Serienummer (S/N) og produktnummer (P/N) identifiserer 
sykkel (uten motor)/S-Pedelec og 
gir informasjon om produksjonsbetingelsene 
og komponentene som er anvendt. 

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Fig. 3 Klistremerke med S/N og P/N

Fig. 7 Mulig plassering av klistremerkene

10.4 Pedelec: Typeskilt
Typeskiltet inneholder ulike opplysninger som beskriver 
Pedelec og gjør den identifiserbar.
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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

Produsentens 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/h 5  = XXX kW

1   Tiltenkt bruk

2  CE-merke

3   Electrically Power  
Assisted Cycle

4  Tillatt totalvekt

5  Pedelec vekt

6  Modell

7  Serienummer

8   UKCA-merke

9   Ikke kast Pedelec og dens 
komponenter sammen med 
husholdningsavfallet

10   Overholdte  
europeiske standarder

11  Utkoblingshastighet

12  Maksimale kontinuerlig 
nominelle effekt

13   Produsentens adresse og 
telefonnummer

14  Byggeår

15  Produktnummer

Fig. 9 Mulig plassering av typeskiltet

10.5 S-Pedelec: Fabrikkskilt
Fabrikkskiltet inneholder ulike opplysninger som beskriver 
S-Pedelec og gjør den identifiserbar.

Produsent 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

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

Fig. 10 Fabrikkskilt

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Produsent

2  Kjøretøyklasse

3  EC typegodkjenningsnummer

4  Kjøretøysidentifikasjonsnummer

5  Stasjonær støy ved motorturtall

6  Maksimale kontinuerlig nominelle effekt

7  Utkoblingshastighet

8  Tillatt totalvekt

Fig. 11 Mulig plassering av fabrikkskiltet

10.6 Sykkel (uten motor)/Pedelec: Tiltenkt 
bruk
Bildet for tiltenkt bruk 
er plassert i nærheten av serie- og produktnummeret 
 10.3 Sykkel (uten motor)/S-Pedelec: Serie- og 
produktnummer Avs. NO-16 eller på typeskiltet 
 10.4 Pedelec: Typeskilt Avs. NO-16. Den beskriver bruken 
som din sykkel (motorløs)/Pedelec er teknisk og strukturelt 
konstruert for.

Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlig for annen 
bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruks-
jonene i bruksanvisningen og for eventuelle skader som 
kan oppstå. Tiltenkt bruk inkluderer også overholdelse av 
drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelsene.

Informasjon 
Merkingen fritar deg ikke fra å overholde de respektive 
nasjonale vegtrafikkforskriftene, f.eks. når det gjelder 
belysning, oppfylles  7.1 Sykkel (uten motor)/Pedelec 
Avs. NO-13.
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Bilde Sykkeltype (eks.) Tiltenkt bruk Anbefalt 
kjøreferdighet

Angitt høyde 
på fall/hopp

Tiltenkt område 
for gjennomsnittlig 
hastighet

Beskrivelse

1

Bysykler og 
urbane sykler

Pendling og 
rekreasjonsturer 
med moderat 
anstrengelse

Ingen spesielle 
kjøreferdigheter 
kreves.

< 15 cm 15 til 25 km/t Sykler og Pedelec-er som brukes på normalt, asfaltert underlag hvor dekkene 
skal holde kontakt med underlaget i gjennomsnittsfart. Fall (å kjøre ned et 
trinn) er 
begrenset til maksimalt 15 cm.

2

Tursykler Pendling og 
rekreasjonsturer 
med moderat 
anstrengelse

Ingen spesielle 
kjøreferdigheter 
kreves.

< 15 cm 15 til 25 km/t Sykler og Pedelec-er som er underlagt vilkår 1, og som også benyttes på 
uasfalterte veier og grusveier med moderate stigninger og unnabakker. Under 
disse forholdene kan det oppstå kontakt med ujevnt terreng og tap av dekk-
kontakt med underlaget. Fall (å kjøre ned et trinn) er begrenset til maksimalt 
15 cm.

3

Langtur- og 
maratonsykler

Sports- og 
konkurranseritt med 
moderate tekniske 
krav til løypene.

Krever 
kjøreferdigheter og 
øvelse.

< 60 cm Ikke relevant Sykler og Pedelec-er som er underlagt vilkår 1 og vilkår 2, og som også 
benyttes på ufremkommelige stier, ujevnt uasfaltert vei og i vanskelig terreng, 
og i vanskelig terreng og som krever tekniske ferdigheter. Hopp og fall (å kjøre 
ned et trinn) er begrenset til maksimalt 60 cm

4

Terrengsykler Sports- og 
konkurranseritt med 
svært utfordrende 
tekniske krav til 
løypene.

Krever 
kjøreferdigheter, 
øvelse og gode 
sykkelferdigheter, 
og trening.

< 120 cm Ikke relevant Sykler og Pedelec-er som er underlagt vilkår 1, 2 og 3, og som brukes til 
nedkjøringer på uasfaltert vei i hastigheter under 40 km/t. Hopp er begrenset 
til maksimalt 120 cm.

5

Downhill-, 
dirt jump- og 
freeride-sykler

Ekstremsport Krever ekstreme 
kjøreferdigheter, 
øvelse og 
kjørekontroll

> 120 cm Ikke relevant Sykler og Pedelec-er som er underlagt bruksvilkårene 1, 2, 3 og 4, og som 
brukes til ekstreme hopp eller utforkjøringer på uasfalterte veier i hastigheter 
over 40 km/t, eller en kombinasjon av dette.

6

Landeveis-
sykler, 
fartsetappe-
sykler og 
triatlon-sykler

Sports- og 
konkurranseritt med 
høy anstrengelse

Krever ekstreme 
kjøreferdigheter, 
øvelse og 
kjørekontroll

< 15 cm 30 til 55 km/t Sykler og Pedelec-er som er underlagt vilkår 1, og som brukes i konkurranser 
eller ved andre anledninger i høye hastigheter over 50 km/t, for eksempel 
utforkjøringer og sprint.
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11. Sykkelvekt

Informasjon 
Hvis du vil vite nøyaktig vekt på sykkelen din, 
anbefaler vi å få den veid på ditt fagverksted. De 
fleste sykkelbutikker har en profesjonell og nøyaktig 
sykkelvekt.

Pedelec: Maksimal vekt til din Pedelec 
står på typeskiltet  10.4 Pedelec: Typeskilt Avs. NO-16.

12. Tillatt totalvekt

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av komponentfeil.

 ▪  Ikke overskrid sykkelens tillatte totalvekt, hvis du 
gjør det, kan sikkerhetsrelaterte deler gå i stykker 
eller svikte. Bremsesystemet er også kun konstruert 
for sykkelens tillatte totalvekt.  
Totalvekt = sykkelvekt + vekt av rytter + 
tilhengervekt + barnesetevekt + bagasje og/eller 
barnevekt.

Sykkeltyper
Tillatt 
totalvekt

Sykkel 130 kg

Sykkeltyper
Tillatt 
totalvekt

Sykkel XXL/PLUS+ 170 kg
Pedelec 130 kg1

Pedelec XXL/PLUS+ 170 kg1

Mountainbikes 110 kg
Pedelec: E-Mountainbikes 120 kg1

Pedelec: E-Mountainbikes 135 kg1

Pedelec: E-Mountainbikes 150 kg1

Løpssykkel 110 kg
Pedelec: E-løpssykkel 120 kg1

S-Pedelec: Alle sykkeltyper 120 eller 130 kg2

1  Pedelec: Den tillatte totalvekten til din Pedelec står på typeskiltet 
 10.4 Pedelec: Typeskilt Avs. NO-16.

2  S-Pedelec: Den tillatte totalvekten til din S-Pedelec er også oppgitt 
i EC-samsvarssertifikatet (Certificate of 
Conformity)  4.4 S-Pedelec: EU- samsvarssertifikat Avs. 
NO-10 og på merkeskiltet  10.5 S-Pedelec: Fabrikkskilt Avs. 
NO-17.

13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av løsnede eller 
skadede komponenter.

 ▪ Sørg for at alt monterings- og justeringsarbeid 
utføres ved et fagverksted. Hvis du må skru noe på 
deg selv, bruk passende 
momentnøkkel og sørg for å 
overholde spesifiserte 
tiltrekkingsmomenter . Skruer/
muttere som er strammet for løst 
kan løsne, rives av eller knekke. 
For mye strammede skruer/
muttere kan skade komponentene. 
Du finner tiltrekkingsmomentene 
på komponentene og i 
instruksjonene. 
Tiltrekkingsmomentene til 
komponentprodusentene har 
forrang over 
tiltrekningsmomentene spesifisert i denne håndboken 
 5. Komponentanvisninger Avs. NO-10.

 ▪ Ta hensyn til minimum innskruingsdybde. Med harde 
aluminiumslegeringer er dette minst 1,4 ganger 
skruediameteren.

 ▪ Karbon: Noen karbonkomponenter krever lavere 
tiltrekkingsmomenter enn metallkomponenter for 
å være sikkert festet. For høye dreiemomenter kan 
føre til skjulte skader som kanskje ikke er synlige fra 
utsiden.

 ▪ Karbon: Karbondeler må settes sammen med en 
spesiell monteringspasta. For karbondeler, merk 
også annen, avvikende informasjon eller merking om 
anbefalte dreiemomenter.

Fig. 12 
Momentnøkkel
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14. Før den første turen 
14.1 Monter pedaler
Du kan montere de medfølgende pedalene som følger:

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av ødelagte gjenger på 
kranken.

 ▪ Skru pedalene rett inn.

1.  Smør begge pedalgjengene med smøremiddel (fett).
2.  Skru på høyre pedal (merke “R”) 

med klokken inn i høyre krank.
3.  Skru på venstre pedal (merke “L”) 

mot klokken inn i venstre krank.
4.  Stram begge pedalene mot forhjulet.

Fig. 13  Montere pedalene

Kjøreretning

Skruforbindelse Gjenger Tiltrekningsmoment

Frihjul festeskrue k.A. 40 Nm

Kassett, festering k.A. 30 Nm

Pedal 9/16" 30 Nm

Landeveissykkelbrems 
(sidetrekk)

M6 10 Nm

Setestøtte, seteklemme M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Setestøtte, seteklemme M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Giroppheng M10x1 16 Nm

Skivebremsecaliper, 
Shimano, IS og PM

M6 6 - 8 Nm

Skivebremsecaliper, AVID, 
IS og PM

M6 8 - 10 Nm

Skivebremsecaliper, 
Magura, IS og PM

M6 6 Nm

Girhendel M5 5 Nm

Pedalarm, stål M8x1 40 Nm

Pedalarm, aluminium M8x1 40 Nm

Bunnlager BSA I henhold til 
produsentens 
informasjon

Girklemme M5 5 Nm

V-brems, festeskrue M6 10 Nm

Styrestem, konisk kjegle M8 23 Nm

Informasjon 
 ▪ Skruer og muttere strammes eller lukkes med 

klokken (dvs. dreies mot høyre). Ved å vri mot 
klokken (mot venstre) kan du løsne skruene eller 
mutrene.

 ▪ Justeringsskruer kan beveges både mot 
venstre (mot klokken) og mot høyre 
(med urviseren).

Skruforbindelse Gjenger Tiltrekningsmoment

Akselmutter, foran Gen. 30 Nm

Akselmutter, bak Gen. 35 - 45 Nm

Ahead-styrestem, 
gaffelskaft

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Ahead-styrestem, 
styreklemme

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Ahead-styrestem, 
vinkelstilling

M6 10 Nm

Stangende, utvendig 
klemme

M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Bremse, belegg M6 10 Nm

Brems, vaierklemme M6 10 Nm

Bremsespak M5 5 Nm

Karbonramme, seteklemme M5 | M6 5 Nm

Karbonramme, 
drikkeflaskeholder

M5 5 Nm

Karbonramme, girklemme M5 4 Nm

Karbon-styre, 
girspakklemme

M5 3 Nm

Karbon-styre, 
bremsespakklemme

M5 3 Nm

Karbon-styre, styreklemme M5 5 Nm

Karbon-styre, skaftklemme M5 | M6 5 Nm

Sykkelhåndtak, skrubare M4 | M5 3 Nm | 5 Nm
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14.1.1 Klikkpedaler

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Bruk klikkpedalene kun med skoplatene og fottøyet 
som er beregnet for dem. Med andre sko kan du skli 
av pedalene.

 ▪ Øv på å klikke på pedalen og løsne 
skoene fra pedalen, først mens du står.

 ▪ Les bruksanvisningen fra pedal- og skoprodusenten 
 5. Komponentanvisninger Avs. NO-10.

Klikkpedaler gir en fast forbindelse mellom føttene og 
pedalene. Klikkpedalsystemer brukes først og fremst i 
racersykler og MTB-er.

14.2 Belysning

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av mangel på belysning.

 ▪ En svikt eller feil i lyssystemet kan føre til alvorlige 
ulykker ved kjøring i mørket. Få feilen utbedret på et 
fagverksted før du fortsetter.

14.2.1 Sett på belysning
Utstyr sykkelen din i henhold til lovbestemmelsene i landet 
du ønsker å sykle i  7. Lovbestemmelser ved kjøring på 
offentlig vei Avs. NO-13. Hvis reflekser ble levert umonterte, 
kan du feste dem ved å holde dem fra utsiden mellom to 
eiker og deretter flytte dem innover til de klikker inn i 
begge eikene.

14.2.2 Sykler: Slå lyset på og av
Navdynamoer er vanligvis installert på våre motorløse 
sykler. Disse er plassert i navet på forhjulet og genererer 

strøm mens du sykler. På enkelte modeller kan du betjene 
belysningen med en av/på-bryter på frontlyset. Samtidig 
slår du også baklyset 
på eller av.

14.2.3 Pedelec-er/S-Pedelec-er: Slå av og på 
lyset eller obligatorisk permanent lys
Pedelec-er og S-Pedelec-er 
får kraften til belysningen fra 
E-systemet. Ut- og innkobling 
skjer vanligvis via display og 
betjeningselement. Belysningen 
på S-Pedelec-er kan imidlertid 
ikke slås av. Det er påbudt med 
permanent belysning. Vær også 
oppmerksom på forklaringene i 
 4.2 Pedelec/S-Pedelec: Original 
bruksanvisning. system Avs. 
NO-10. Noen modeller har også en 
knapp på styret som kan brukes til å slå fjernlyset av eller 
på. Selv om du ikke lenger har motorstøtte, er det fortsatt 
litt restkraft til belysningen. Pass imidlertid på at du ikke 
plutselig står uten lys i mørket, f.eks. ved å alltid ha med 
deg et reservebatteri eller ved å planlegge turene dine slik 
at du kan lade opp batteriet underveis.

Fig. 14 Fjernlys

14.3 Reservepærer
Avhengig av lyssystemet sykkelen din er utstyrt med, 
trenger du forskjellige reservepærer. Tabellen nedenfor 
viser hvilke pærer du trenger:

Belysningstype Strømforsyning

Frontlykt (glødepære) 6 V 2,4 W

Frontlys, halogen 6 V 2,4 W

Baklys 6 V 0,6 W

Baklys med parkeringslys 6 V 0,6 W

Belysning 
med LED-pærer

LED-pærer er ikke 
utskiftbare

Navdynamo 6 V 3 W

14.4 Foreta individuelle innstillinger
Før du sykler for første gang, bør du eller sykkelbutikken 
din tilpasse sykkelen til din høyde. For å sitte komfortabelt 
og trygt på sykkelen kan du:

 ▪ Justere setehøyden 
 17.1 Juster setehøyden Avs. NO-24

 ▪ Justere seteposisjon og helning 
 18. Justere seteposisjon og helning Avs. NO-26

 ▪ Endre styrets posisjon og høyde 
 19. Justere styre og styrestem Avs. NO-28

 ▪ Endre posisjonen til sykkelhåndtakene 
 20. Endre posisjonen til sykkelhåndtakene Avs. NO-29

 ▪ Endre posisjonen til bremsehendelen 
 23.4 Bremsespak Avs. NO-34

 ▪ Endre posisjonen til girhendelen 
 24.1 Endre posisjonen til betjeningselementene Avs. 
NO-38

Så snart sykkelen din er individuelt tilpasset deg, vennligst 
bruk kapittel  15. Før hver tur Avs. NO-22 for å sjekke om 
sykkelen din er klar til bruk. 
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14.5 Øv på bremsing
Siden hver sykkel kan reagere litt forskjellig avhengig 
av bremsesystemet, bør du gjøre deg kjent med riktig 
bremseteknikk. Øv på å bremse på et trygt sted før du 
begir deg ut i trafikken. Øv til du føler deg trygg nok  23. 
Bremser Avs. NO-32. 

15. Før hver tur

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Ikke bruk sykkelen med mindre den er ferdig 
montert. Hvis du trenger hjelp med monteringen, 
kontakt et fagverksted.

 ▪ Ikke sykle hvis den ikke er i perfekt teknisk 
stand. Hvis du ikke er sikker, få den sjekket av din 
fagforhandler. Få skiftet ut deler som ikke fungerer 
eller er skadet.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Hvis det oppstår feil på din 
Pedelec/S-Pedelec mens du sykler, må du slutte å 
sykle og oppsøke et fagverksted.

Sjekk sykkelen din før hver tur, etter hver transport og etter 
hver parkering uten tilsyn. Bruk følgende sjekkliste som en 
veiledning.

15.1 Sjekkliste

Komponent Kontroll
Ramme/gaffel Kontroller rammen  16. 

Sykkelramme Avs. NO-23 og gaffelen 
 22. Sykkelgaffel Avs. NO-31 for ytre 
synlige deformasjoner, sprekker og 
skader.

Fjærelementer Sjekk funksjon, innstilling og sikkert 
feste.

Styre/styrestem Kontroller riktig posisjon og riktig, 
festet sete  19. Justere styre og 
styrestem Avs. NO-28.
Kontroller bjellens funksjon og at 
den sitter riktig og godt.

Sete/setestøtte Sjekk hurtigklemme for godt feste. 
Hurtigklemmen må være lukket  
17.1.2 Feste med hurtigstrammer 
Avs. NO-24.
Kontroller riktig posisjon og riktig, 
sikkert feste 
 17. Setehøyde Avs. NO-24, 18. 
Justere seteposisjon og helning Avs. 
NO-26.

Hjul Sjekk dekkenes tilstand (skader, 
fremmedlegemer, mønsterdybde), 
konsentrisitet og dekktrykk  28. 
Dekk og slanger Avs. NO-54.
Sjekk at ventilene sitter godt  
28.3.1 Ventiler Avs. NO-55.
Inspiser eiker og felger visuelt for 
skader og slitasje  27.3 Felger 
Avs. NO-53.
Sjekk hurtigklemme/gjennomgående 
aksler for korrekt, godt feste  
27.1 Hjulfeste med hurtigutløser 
Avs. NO-52,  27.2 Hjulfeste med 
gjennomgående aksler Avs. NO-53.

Komponent Kontroll
Kjede eller reim Kontroller kjede, reim, pinjong og 

kjedehjul for slitasje og skader  
25. Kjede Avs. NO-49,  26. Reim 
Avs. NO-50.

Bremser Kontroller bremsesystemet, 
inkludert bremsespaken  23.4 
Bremsespak Avs. NO-34, for funksjon 
og riktig, godt feste.
Visuell inspeksjon av bremsebelegg/
skiver  23.6 Bytte bremsebelegg 
Avs. NO-36.
Kontroller ledningene og koblingene 
(hydrauliske bremser) for lekkasjer.

Kabler, 
bremsevaiere 
og -ledninger, 
girvaiere og 
-ledninger

Sjekk at alle vaiere, ledninger 
og stag er intakte og ikke bøyd. 

Belysning Kontroller funksjonen og 
innstillingen til lysanlegget  14.2 
Belysning Avs. NO-21.
Kontroller at reflektorer er montert 
i samsvar med gjeldende nasjonale 
trafikkregler  7. Lovbestemmelser 
ved kjøring på offentlig vei Avs. 
NO-13.
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Komponent Kontroll
Skruforbindelser Kontroller at alle skruforbindelser 

er strammet som spesifisert  
13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

Bagasje Kontroller for sikkergt feste.
Overhold maksimal nyttelast og 
totalvekt  12. Tillatt totalvekt Avs. 
NO-19,  30. Bagasjebærer Avs. 
NO-60.
Fordel bagasjen slik at vekten blir 
jevnt fordelt. Dette vil gi deg en 
tryggere kjøreatferd.

Karbonramme 
og -deler  6.3 
Karbon: Generelle 
sikkerhetsinstruks-
joner Avs. NO-13

Inspiser overflaten for endringer 
(avskallinger, dype riper, hull)
Sjekk styrken til ramme og 
komponenter.
Vær oppmerksom på uvanlige lyder, 
f.eks. knirking eller knaking. 

16. Sykkelramme

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av skadede 
komponenter.

 ▪ Kjør aldri med en bøyd eller sprukket ramme.

 ▪ Etter en ulykke eller et fall må du få sykkelen 
sjekket av et fagverksted før du bruker den igjen. 
Uoppdagede feil kan føre til ulykker.

Formen på rammen avhenger av type sykkel og funksjonen 
til sykkelen. Rammer er laget av forskjellige materialer, 
for eksempel stål eller aluminiumslegeringer eller karbon 
(kullfiber). Hvis du har en karbonramme, sørg for å lese  
6.3 Karbon: Generelle sikkerhetsinstruksjoner Avs. NO-13.

16.1 Aluminium- og stålrammer: Rulletrener
Bruk er ikke godkjent for Pedelec-er og S-Pedelec-er. 
Rulletrenere med bakhjulsakselklemmer kan brukes 
på motorløse sykler med aluminium- og stålrammer. 
Hvis bakhjulet på sykkelen er utstyrt med en R.A.T. 
gjennomgående aksel, kan den kun festes til rulletreneren 
ved hjelp av et adapter. Den riktige akselmutteren får du 
hos ditt fagverksted.

16.2 Karbonramme: Rulletrener

Merk 
Ikke klem karbonrammer i rulletrenere med 
bakakselklemmer. Karbonrammer er vanligvis ikke 
designet for denne typen kraftpåføring og kan bli 
skadet under trening. Det finnes imidlertid unntak. 
Spør på ditt fagverksted eller via merkevarenettstedet 
om rulletrenere kan brukes med sykkelen din.

16.3 Karbonramme: Monteringsstativ
Hvis du ønsker å feste karbonrammen din i et 
monteringsstativ, klem den kun fast med setestøtten, ellers 
kan klemmemekanismen forårsake synlige eller skjulte 
skader på rammen 
 6.3 Karbon: Generelle sikkerhetsinstruksjoner Avs. NO-13. 
Hvis sykkelen din er utstyrt med en karbon setestøtte, 
anbefaler vi å installere en aluminiums- eller stålstøtte for 
dette arbeidet.

16.4 Ramme med bakfjæring
Her er bakenden til hovedrammen ikke stiv, men bevegelig 
montert, avfjæret og dempet med støtdemper. Ta kontakt 
med ditt fagverksted for å justere fjærelementene. 

Informasjon 
Ved levering skal fagforhandleren ha justert fjæringen 
for deg. Det er mulig at sykkelen din, og sittestillingen, 
vil se og føles annerledes når du sykler den, i forhold til 
det du er vant til. Støtdemperen må være innstilt slik at 
den reagerer mykt, men ikke bunner når du kjører over 
et hinder. For å gjøre dette må den synke litt ned når du 
sitter på sykkelen.

Fig. 15 Fjæret ramme

16.5 Rengjøring og stell
Bruk en myk børste for å fjerne grov skitt fra sykkelen. 
Vær forsiktig så du ikke riper opp rammen. Du kan 
fjerne gjenstridig skitt med en svamp og vann eller 
sykkelrens. Bruk aldri en høytrykksspyler til rengjøring. 
Dette kan skade de elektroniske komponentene. Hvis 
det er fjærelementer på rammen din, kan du rengjøre 
dem regelmessig med en lett fuktig klut. Lakkskader og 
rustflekker kan utbedres på ditt fagverksted.
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17.1 Juster setehøyden

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av at setestøtten knekker 
eller ødelegges.

 ▪ Setestøtten skal stikke minst 
10 cm ned i seterøret. Minste 
innstikksdybde på 10 cm 
gjelder selv om lavere minste 
innstikksdybde er angitt i 
komponentveiledningen eller 
på selve setestøtten.

10 cm

Fig. 17 
Minimum innstikksdybde

Du kan justere setehøyden ved hjelp av setestøtten. 
Setestøtten er i seterøret på sykkelen og festes der 
med en utvendig eller integrert setestøtteklemme. 
Setestøtteklemmen strammes enten med en eller to 
setestøtteklemmeskruer eller med en hurtigstrammer med 
en strammehendel.

17.1.1 Feste med setestøtteklemmeskrue(r)

Fig. 18 Varianter av setestøtteklemme

Design- 
Cover

Sete- 
støtte- 
klemmme- 
skrue

Sete- 
støtte- 
klemmme- 
skrue

Sete- 
støtte- 
klemmme- 
skrue

1.  Hvis setestøtteklemmeskruen(e) er dekket med et 
designdeksel, må du først skyve den litt opp før du 
starter justeringen. 

2.  Løsne setestøtteklemmeskruen(e) ved å vri dem mot 
klokken med en unbrakonøkkel. Vær forsiktig så du 
ikke dreier skruen(e) forbi motstand.

3.  Flytt setestøtten til ønsket posisjon.
4.  Stram setestøttenes klemmeskrue(r) ved å dreie 

dem med klokken til spesifisert moment med en 
momentnøkkel  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

5.  Hvis det er et designdeksel for å beskytte 
setestøtteklemmeskruen(e), kan dette nå skyves ned 
igjen.

6.  Sjekk at setet sitter godt ved å 
prøve å vri på det.

17.1.2 Feste med hurtigstrammer

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av at setestøtten løsner eller 
knekker.

 ▪ Strammehendelen må være riktig lukket før du 
begynner å kjøre.

Strammehendel

Fig. 19a Strammehendel åpen Fig. 19b Strammehendel lukket

17. Setehøyde

 Advarsler
Alvorlige fall på grunn av feil justeringer.

 ▪ Vi anbefaler at all montering og alt justerings- 
arbeid blir utført av 
fagforhandleren. Hvis du selv vil 
skru noe fast, husk å følge  13. Tiltrekkingsmomen-
ter for skruforbindelser Avs. NO-19. 

Slik bestemmer du den optimale setehøyden for din høyde:

1.  Sitt på sykkelsetet og 
lene deg samtidig mot en vegg.

2.  Sett kranken på siden som 
er vendt bort fra veggen, på 
det laveste punktet.

3.  Sett hælen på 
pedalen. Beinet ditt skal da 
være strukket ut.

4.  Hev setet, 
hvis beinet med hælen på 
pedalen ikke er strukket 
ut. Juster ned setet, 
hvis du ikke kan 
nå pedalene .

til 3. Rett ut bein

Fig. 16 
Trykk ned bein
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1.  Åpne strammehendelen ved å snu den 180˚. Nå skal 
OPEN være synlig.

2.  Flytt setestøtten til ønsket posisjon.
3.  Lås strammehendelen ved å snu den 180˚ tilbake. 

CLOSE skal nå kunne leses. Hendelen må bevege 
seg veldig lett fra begynnelsen av lukkebevegelsen 
til halvveis. Deretter må kraften øke betydelig, og 
hendelen skal være vanskelig å flytte på slutten.

4.  a) Hvis hurtigstrammehendelen kan lukkes for lett, 
må forspenningen økes: For å gjøre dette, åpne 
strammehendelen og skyv setestøtten til ønsket 
posisjon. Hold deretter strammehendelen og vri 
klemmemutteren på motsatt side med klokken. 
Kontroller om riktig forspenning er nådd ved å lukke 
strammehendelen. 
b) Hvis hurtigstrammehendelen er for vanskelig 
å lukke, må forspenningen reduseres: For å gjøre 
dette, åpne strammehendelen og skyv setestøtten til 
ønsket posisjon. Hold deretter strammehendelen og 
vri klemmemutteren på motsatt side mot klokken. 
Kontroller om riktig forspenning er nådd ved å lukke 
strammehendelen.

5.  Lukk strammehendelen. Hendelen må likke an på en 
slik måte at den ikke kan åpnes utilsiktet.

6.  Sjekk at setet sitter godt ved å prøve å vri på det.

17.2 Senkbar setestøtte

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av bakhjul som låses.

 ▪ Før du kjører første gang, kontroller om bakhjulet 
blir blokkert ved å senke setestøtten. Hvis setet 
berører bakhjulet i laveste posisjon, må setestøttens 
innsettingsdybde reduseres. Pass imidlertid på at 
setestøtten er minst 10 cm i seterøret.

Informasjon 
Hvis du vil ettermontere en senkbar setestøtte 
på sykkelen din, kan det være 
at tiltrekkingsmomentene til 
setestøtteklemmeskruen(e) er lavere enn spesifisert på 
setestøtteklemmen eller i komponentveiledningen.

Justeringsskrue

Skrue

Fig. 20 Senkbar setestøtte Fig. 21 Betjeningselement

Hendel

Hvis sykkelen din er utstyrt med en senkbar setestøtte, 
kan du justere høyden på setestøtten mens du sykler. Den 
betjenes via betjeningselementet på styret. Å klemme på 
hendelen vil enten heve eller senke setestøtten. Så snart 
du slipper hendelen igjen, blokkeres setestøtten i aktuell 
posisjon.

17.2.1 Posisjonere betjeningselement
1.  Løsne skruen på betjeningselementet ved å vri den 

mot klokken to til tre omdreininger. 
2.  Plasser betjeningselemenetet i ønsket posisjon.
3.  Stram skruen igjen til spesifisert moment med en 

momentnøkkel 
med klokken  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

17.2.2 Endre hendeltrykket
Hvis hendelen er vanskelig å trykke ned, kan det være 
fornuftig å redusere vaierstrammingen:

1.  Vri justeringsskruen mot klokken én til to 
omdreininger for å redusere strammingen.

Når hendelen er for lett å trykke og 
utløsningsbetingelsene er for lave, kan det være fornuftig å 
øke strekkstrammingen:

2.  Vri justeringsskruen mot klokken for å øke 
kabelspenningen.
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18. Justere seteposisjon og helning

 Advarsler
Alvorlige fall på grunn av feil justeringer.

 ▪ Vi anbefaler at alt monterings- og justeringsarbeid 
utføres på et fagverksted. Hvis du selv vil skru noe 
fast, husk å følge  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

Alvorlige ulykker på grunn av brudd på setestag.

 ▪ Klem aldri setet i kurvene til setestativet, men alltid 
i det rette området. Flytt kun setet innenfor det rette 
området og innenfor markeringen.

Alvorlige ulykker fordi klemmeskruene rives ut av 
mutterne.

 ▪ Skru klemmeskruene rett og helt inn i mutrene.

Sykkelseter består av det bakre hovedsetet og den fremre 
setenesen. De er vanligvis festet til setestøtten med en eller 
to klemmeskruer. Posisjonen og helningen til setene kan 
justeres ved å løsne og ettertrekke klemmeskruen(e). 
 

17.3 Fjæret setestøtte
For å justere setetøttens fjærelementer, kontakt din 
fagforhandler.

17.3.1 Justeringsskrue for fjærforspenning
Hvis fjærforspenningsjusteringsskruen stikker ut av 
setestgøtten, er det viktig å rette denne feilen:

Justerings-
skrue for 
fjærforspen-
ning

Fig. 22 
Fjæret setestøtte

Justeringsskruen 
må ikke stikke ut fra 
setestøtten

1.  Ta av setestøtten 
 17.1 Juster setehøyden Avs. NO-24. 

2.  Hvis fjærforspenningsjusteringsskruen stikker ut av 
setestøtten, kan den skrus tilbake med klokken ved 
hjelp av en unbrakonøkkel.

3.  Sett på plass setestøtten igjen 
 17.1 Juster setehøyden Avs. NO-24. 

17.4 Rengjøring og stell
Smuss samler seg ofte på setestøtten og i det øvre området 
av seterøret. Rengjør begge med en lett fuktig klut. Du må 
kanskje ta ut setestøtten for å gjøre dette. Hvis du eier en 
sykkel med aluminiumsramme og aluminiumssetestøtte, 
kan du påføre et tynt lag med passende fett på innsiden av 
seterøret. På karbon- eller aluminiumsrammer med karbon- 
eller aluminiumsetestøtte, bruk en passende karbonpasta. 
Hvis du ikke er sikker på hvilket fett eller hvilken 
karbonpasta du kan bruke, kontakt ditt fagverksted.

18.1 Enkeltskrue setestøtte: Justere 
seteposisjonen

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskrue
Setestøtte

Setestreve

Fig. 23 Justering av seteposisjon

1.  Flytte sete: Løsne klemmeskruen ved å vri den 
mot klokken. Ikke skru ut skruen mer enn to til tre 
omdreininger, ellers kan hele mekanismen falle fra 
hverandre.

2.  Flytt setet horisontalt. Hold deg innenfor markøren og 
pass på 
(f.eks. ved å bruke et vater) at setet er vannrett.

3.  Helle setet: De fleste ryttere foretrekker et vannrett 
sete. Men hvis du foretrekker en svak helning av setet, 
utelat den horisontale justeringen ved 2. og juster 
etter behov. 

4.  Fest klemmeskruen ved å stramme den med klokken 
med en momentnøkkel og spesifisert moment  13. 
Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. NO-19. 
Sørg for at klemmeskruene er rette og gjenget helt inn 
i mutteren.
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1.  Flytte sete: Løsne bakre klemmeskruen ved å vri den 
mot klokken. Ikke skru ut den bakre klemmeskruen 
mer enn to til tre omdreininger, ellers kan hele meka-
nismen falle fra hverandre.

2.  Flytt setet horisontalt. Hold deg innenfor markøren 
og pass på (f.eks. ved å bruke et vater) at setet er 
vannrett.

3.  Stram de bakre og fremre klemmeskruene ved å vri 
dem med klokken med en momentnøkkel til spesifisert 
tiltrekkingsmoment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19. Bruk omtrent samme 
tiltrekkingsmoment for begge skruene.

4.  Helle setet: De fleste ryttere foretrekker et vannrett 
sete. Hvis du likevel foretrekker en liten helling på 
setet, løsne begge klemmeskruene ved å vri dem 
mot klokken vekselvis. Ikke skru ut klemmeskruene 
mer enn to til tre omdreininger, ellers kan hele 
mekanismen falle fra hverandre. Så snart du vrir på 
klemmeskruene, endres helningen av setet.

5.  Stram begge klemmeskruene jevnt med klokken for å 
holde setet i vinkelen. 

6.  Bruk nå en momentnøkkel for å stramme skruene til 
spesifisert moment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

7.  Pass på at den etterstrammede setet ikke vipper, 
prøv det ved å vekselvis legge hendene på spissen og 
enden. Etterstram seteklemmeskruen på nytt etter ca 
50 km  13. Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser 
Avs. NO-19.

5.  Pass på at den etterstrammede setet ikke vipper, 
prøv det ved å vekselvis legge hendene på spissen og 
enden. Etterstram seteklemmeskruen 
på nytt etter ca 50 km  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

18.2 Setestøtte I med to skruer: Justere 
seteposisjonen

STOP

STOP

STOP

STOP

Setestøtte

Setestreve

Fig. 24a Justering av seteposisjon

Klemmeskruer

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskruer
Setestøtte

Setestreve

Fig. 24b Justering av seteposisjon

18.3 Setestøtte II med to skruer: Justere 
seteposisjonen

STOP

STOP

STOP

STOP

Klemmeskrue
Setestøtte

Justeringsskrue

Fig. 25 Justering av seteposisjon

1.  Flytte sete: Løsne klemmeskruen ved å vri den mot 
klokken. Ikke skru ut skruen mer enn to til tre omdrei-
ninger, ellers kan hele mekanismen falle fra hverandre.

2.  Flytt setet horisontalt. Hold deg innenfor markøren 
og pass på (f.eks. ved å bruke et vater) at setet er 
vannrett.

3.  Fest klemmeskruen ved å stramme den med klokken 
med en momentnøkkel og spesifisert moment  13. 
Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. NO-19. 
Sørg for at klemmeskruene er rette og gjenget helt inn 
i mutteren.

4.  Helle setet: De fleste ryttere foretrekker et vannrett 
sete. Hvis du likevel foretrekker en liten heldning av 
setet, vri justeringsskruen litt med klokken for å flytte 
setenesen nedover. For å flytte setenesen oppover, 
drei den litt mot klokken. Justeringsskruen må være 
minst skrudd inn 9 mm. 

5.  Pass på at den etterstrammede setet ikke vipper, 
prøv det ved å vekselvis legge hendene på spissen og 
enden. Etterstram seteklemmeskruen 
på nytt etter ca 50 km  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.
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18.4 Rengjøring og stell
Plastsadler kan rengjøres raskt og enkelt med en lett 
fuktet klut. Du bør behandle skinnseter med spesialfett 
omtrent hver 12. måned. Beskytt skinntrekket mot 
regn og langvarig eksponering for solen med et trekk. 
Følg også instruksjonene til seteprodusenten  5. 
Komponentanvisninger Avs. NO-10.

19. Justere styre og styrestem

 Advarsel
Alvorlige fall på grunn av feil justeringer.

 ▪  Vi anbefaler at alt monterings- og justeringsarbeid 
utføres på et fagverksted. Hvis du selv vil skru noe 
fast, husk å følge 
 13. Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. 
NO-19

Styrestemen forbinder sykkelens styre til gaffelen. De 
kan være både stive og justerbare i vinkel og høyde. 
Akselforbygg klemmer i gaffelskaftet, Ahead-styrestem er 
plassert på gaffelskaftet sammen med avstandsstykker. 
Avhengig av den monterte styrestemen kan du endre 
posisjon, helning og høyde på styret.

Fig. 27 Vinkeljusterbar 
skaftstyrestem

Fig. 26 Skaftstyrestem

regulerbar

Fig. 29 Vinkeljusterbar Ahead-
styrestem

Fig. 28 Ahead-styresestem

regulerbar

Avstandsstykke Avstandsstykke

19.1 Juster styreposisjonen
Armene dine bør være lett bøyd slik at håndleddene ikke 
strekker seg for mye når du holder styret. Juster eventuelt 
om du etter en stund merker at styreposisjonen ikke passer 
din kjørestil.

 Advarsel
Funksjonssvikt på grunn av skadet vaier 
og/eller vaier i klem.

 ▪  Rotering av styret kan skade kabler som er ført 
inne i styrestemen hvis betjeningselementer, 
bremsehendler og girhendler ikke er tilpasset til den 
nye styreposisjonen.

Du kan justere styreposisjonen ved å dreie styret. Fram-
gangsmåte er nesten identisk for alle styrestem-systemer:

1.  Løsne skruene foran/øverst på styrestem ved å vri mot 
klokken med en unbrakonøkkel.

Skruer

Fig. 30 Mulig skruearrangement

2.  Roter styret til det når en posisjon som er behagelig 
for deg. Pass på at styret er klemt nøyaktig i midten av 
styrestemen.

3.  Stram nå skruene vekselvis og på tvers med 
klokken, ved hjelp av en momentnøkkel  13. 
Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. NO-19. 
Etter at du har justert styreposisjonen, må du kanskje 
justere betjeningselementene, bremse- og girhendlene 
på nytt  23.4 Bremsespak Avs. NO-34,  24.1 Endre 
posisjonen til betjeningselementene Avs. NO-38.

19.2 Juster styrets helning
Ved vinkeljusterbare forbygg kan styrets helning justeres 
ved hjelp av en skrue i styrestemen. Ofte vises gradantallet 
til valgt vinkel på komponenten. Når du justerer vinkelen 
på styret, pass også på at håndleddene ikke strekkes for 
mye når du holder i styret.
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Fig. 31 Skaftstyrefestem 
vinkeljusterbar

Skrue

Gaffelskaft

Fig. 32 Ahead-styrestem 
vinkeljusterbar

Skrue

Gaffelskaft

Avstandsstykke

1.  Bruk en unbrakonøkkel, løsne skruen to til 
tre omdreininger til du kan endre vinkelen på 
styrestemen. 

2.  Vipp styrestem til ønsket vinkel.
3.  For å feste styrestem, stram bolten med klokken, 

ved hjelp av en momentnøkkel og spesifisert 
tiltrekkingsmoment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19. 

19.3 Justere styrehøyden
Slik bestemmer du den optimale styrehøyden for din høyde:

1.  Sitt på setet og lene deg samtidig mot en vegg.
2.  Bøy overkroppen mot styret til du finner en stilling 

som er behagelig for ryggen.
3.  Strekk armene ut mot styret.
4.  Legg merke til den omtrentlige posisjonen til hendene 

dine for å justere styret til denne høyden.

19.3.1 Styrestem: Justere styrehøyden

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av at styrestem løsner, 
knekker eller skades. 

 ▪ Den maksimale avstanden den kan trekkes ut av 
gaffelskaftet er markert på styresstem. Trekk aldri 
setestøtten ut av gaffelskaftet lenger enn til merket. 
Hvis du ikke finner no merke, sett styrestem minst 
6,5 cm inn i gaffelskaftet. 

1.  Løsne spindelen til styrestemved å vri den mot 
klokken to til tre omdreininger med en unbrakonøkkel. 
For at sykkelgaffelen ikke skal bevege seg når du 
løsner styrestemakslingen, klem forhjulet mellom 
bena.

Fig. 33 Styrestemspindel

2.  Hold styret i håndtakene og drei dem vekselvis til 
høyre og venstre. Hvis dette ikke er mulig, slå lett på 
styrestemspindelen ovenfra med en plasthammer til 
klemmeanordningen inne i styrestem løsner.

3.  Trekk styrestem ut av gaffelskaftrøret til ønsket høyde, 
men ikke høyere enn tillatt.

4.  Rett inn styrestem med forhjulet slik at de danner en 
rett linje.

5.  For å feste styrestem igjen, stram forbyggspindelen 
med klokken med en momentnøkkel til spesifisert 
moment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

19.3.2 Ahead-styrestem: Justere styrehøyden
Ved Ahead-styrestem må et spesialverksted justere styrets 
høyde.

19.4 Rengjøring og stell
Styret og styrestem kan enkelt rengjøres med en lett fuktet 
klut.

20. Endre posisjonen til 
sykkelhåndtakene
Sykkelhåndtakene er plassert i endene av sykkelstyret. 
De har innvirkning på kjørekomforten og helsen din. Hvis 
hendene eller håndleddene gjør vondt etter en lang tur, 
er det fornuftig å endre posisjonen til sykkelgrepene 
eller bytte dem ut. Kontakt ditt fagverksted for å få 
byttet ut håndtakene. Det finnes modeller med og uten 
skruer. Håndtak uten skruer kan ikke enkelt justeres fordi 
de vanligvis klemmes veldig hardt på styreendene. Ta 
også kontakt med et fagverksted for dette, fordi forsøk 
på å endre posisjonen til håndtakene kan skade dem. 
Skruehåndtak er festet til styret med skruer på innsiden 
eller utsiden og kan justeres ved hjelp av disse.

Fig. 34a Indre klemme
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Fig. 34b Ytre klemme

20.1 Juster skrudde sykkelhåndtak
1.  Løsne skruen(e) på sykkelhåndtaket ved å vri dem mot 

klokken en eller to omdreininger.
2.  Roter sykkelhåndtaket til ønsket posisjon. Sørg for at 

det sitter helt på enden av styret.
3.  Bruk en momentnøkkel, stram skruen(e) med klokken 

til spesifisert moment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19.

20.2 Rengjøring og stell
Håndtak av gummi og kork kan enkelt rengjøres med vann 
med oppvaskmiddel.

21. Kontroller og juster lagerslarken

 Advarsel
 ▪ Alvorlige fall på grunn av manglende kontroll over 

sykkelen. 
Å sykle med et løst styresett kan skade lagerskålene 
eller gaffelen. Hvis styresettet strammes for mye, 
blir styringen vanskelig og lagerskallene slites 
raskere. Et riktig justert styresett vil rotere lett. 
Det skal ikke ha noen slarke. Kontakt et fagverksted 
hvis du har inntrykk av at styresettet ikke er riktig 
innstilt.

Styresettet forbindet gaffelen til rammen. Det holder 
gaffelskaftet roterbart i styrerøret. Den består av et øvre 
og et nedre lagerskall inkludert lagre og andre tilhørende 
deler.  
Det finnes to forskjellige typer styresett: På den ene siden 
gjengestyresett, hvor det øvre lagerskallet er skrudd fast 
på gaffelskaftet og sikret med en kontramutter. Og på den 
annen side Ahead-styresett. Ahead-styrestem er tilgjengelig 
i forskjellige versjoner. For eksempel som en variant med 
en justeringsskrue plassert i dekklokket, som kontres av en 
innkjøringsklo med mutter. Eller med en justeringsskrue i 
skrueringen.

Fig. 35 Gjenget styresett

Styrestemskaft

Kontramutter

Avstandsstykke

Øvre 
lagerskål

Fig. 36 Ahead-styresett I

Avstandsstykke

Øvre 
lagerskål

Klemmeskruer

Justeringsskrue

Styresetthette

Fig. 37 Ahead-styresett II

Justeringsskrue

Plastnese

Klemring

Skruering

Justeringsvindu

Klemmeskruer
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21.1 Kontroller lagerslarken
Du kan sjekke om styresettet er for løst på følgende måte:

1.  Ta tak i øvre lagerskål med tommelen og pekefingeren.
2.  Sett på forbremsen med venstre hånd og skyv sykkelen 

forsiktig frem og tilbake. 
3.  Hvis styresettet er for løst, vil du føle en merkbar 

bevegelse ved den øvre lagerskålen.
4.  Hvis du føler bevegelser i det øvre lagerskallet, må 

lagerslarken reduseres.

Et styresett som er for stramt går tregt:

1.  Løft sykkelen etter rammen til forhjulet forlater 
bakken.

2.  Hvis styret beveger seg tregt og ujevnt til den ene eller 
andre siden, må lagerslarken økes.

21.2 Etterjuster gjenget styresett
1.  Løsne kontramutteren ved å vri den mot klokken med 

en skiftenøkkel.
2.  For å redusere lagerslarken, vri den øvre lagerskålen 

med klokken med en skiftenøkkel. For å øke 
lagerslarken, vri den øvre lagerskålen mot klokken 
med en skiftenøkkel.

3.  Hold det øvre lagerskallet med en skiftenøkkel slik at 
lagerslarken ikke endres igjen. 

4.  Stram nå kontramutteren igjen ved å vri 
den med klokken med en skiftenøkkel  13. 
Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. NO-19.

5.  Kontroller lagerslarken  21.1 Kontroller lagerslarken 
Avs. NO-31 igjen og juster om nødvendig.

21.3 Juster Ahead-styrestem
21.3.1 Ahead-styresett I 
For å endre lagerslarken med denne typen styresett, må 
forbygget justeres. Du bør derfor kontakte ditt fagverksted 
for justeringsarbeidet. 

1.  Løsne klemmeskruene mot klokken. 

2.  Drei justeringsskruen med klokken for å redusere 
lagerslarken.

3.  Hvis lagerslarken er riktig innstilt, innrett styrestem 
i midten og fest det ved å stramme klemmeskruene 
med klokken med en momentnøkkel og spesifisert 
tiltrekkingsmoment  13. Tiltrekkingsmomenter for 
skruforbindelser Avs. NO-19. 

21.3.2 Ahead-styresett II
For å justere lagerslarken med denne typen styresett 
trenger ikke styrestem justeres, så du kan gjøre justeringen 
selv om du tror du har forutsetninger for dette.

Redusere lagerslarken:

1.  For å redusere lagerslarken, drei justeringsskruen med 
klokken. Plastnesen i justeringsvinduet beveger seg 
til venstre. 

2.  Hvis lagerslarken fortsatt er for høy og plastnesen 
allerede har nådd slutten av justeringsvinduet, skru 
justeringsskruen mot klokken til plastnesen har nådd 
begynnelsen av justeringsvinduet igjen. 

3.  Løsne klemmeskruen på klemringen ved å vri den noen 
omdreininger mot klokken.

4.  Trykk deretter klemringen i retning mot styrerøret. 
Rett inn klemmen og mutteren på styrestem.

5.  Stram klemmeskruen med klokken med en 
momentnøkkel og spesifisert tiltrekkingsmoment.

6.  Drei justeringsskruen med klokken til ønsket 
lagerslarke er oppnådd. 

7.  Klemringen skal være i flukt under styrestem. Hvis 
styrestem må justeres på nytt, ta kontakt med ditt 
fagverksted med denne forespørselen. 

Øke lagerslarken:

1.  For å øke lagerslarken, drei justeringsskruen mot 
klokken. Samtidig beveger plastnesen seg til høyre.

22. Sykkelgaffel
Forhjulet er festet med 
sykkelgaffelen. Sykkelgaffelen består av to 
gaffeltinner, gaffelbroen og gaffelskaftrøret. 
Hvis du har en gaffel av karbon, sørg 
for å lese  6.3 Karbon: Generelle 
sikkerhetsinstruksjoner Avs. NO-13. De fleste 
sykler er utstyrt med fjærende gafler. 
Fjærende gafler er ofte justerbare og gir mer 
kjørekomfort.

Fig. 38 
Fjærgaffel
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22.1 Fjærgaffel

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av manglende kontroll.

 ▪ Gjør kun justeringer mens du sykler hvis du har en 
fjernbryter på styret. 

Kompresjon og tilbakeslag kan ikke endres på alle 
fjærgafler.

22.1.1 Endre trykk-trinn
Trykk-trinnet (eng. compression rate) angir 
hastigheten som et fjærelement fjæres inn med. 
For å endre trykk-trinnet, flytt dreiereguleringen i 
retning av høy innfjæringshastighet (f.eks. - ) eller lav 
innfjæringshastighet (f.eks. +).

22.1.2 Endre trekk-trinnet
Trekk-trinnet beskriver hastigheten som et fjærelement 
fjærer ut med. For å endre trekk-trinnet, vri 
jdreiereguleringen på undersiden av gaffelen enten 
opp (= høy utfjæringshastighet) eller igjen (= lav 
utfjæringshastighet).

22.1.3 Sperre fjæringen

 Advarsel
Alvorlige	ulykker	på	grunn	av	ødelagt	gaffel.	

 ▪ Ikke lsperr fjæringen under terreng- 
kjørin Dette kan skade fjærgaffelen. 

På noen fjærgafler kan du sperre fjæringen. Det er 
kjøresituasjoner der dette kan gi mening. For eksempel 
når du kjører opp bakker eller når du går ut av setet når 
du akselererer. For å sperre fjæringen, flytt ganske enkelt 
dreiereguleringen eller fjernbryteren på styret på gaffelen 
i riktig retning (merket med f.eks. Lock, ), for å aktivere 

fjæringen igjen, flytt dreiereguleringen/fjernbryteren til 
OPEN.

22.1.4 Endre lufttrykket
På noen fjærgafler kan du endre lufttrykket. Til dette 
trenger du hjelp fra din fagforhandler eller - hvis du tør å 
gjøre justeringen selv - en fjærgaffelpumpe med trykkmåler 
og instruksjoner fra gaffelprodusenten. Ventilen med 
dekkhetten (merket med f.eks. AIR) er vanligvis plassert på 
venstre side av gaffelen.

22.2 Stell og vedlikehold
Rengjør utsiden av gaffelen og fjærelementene regelmessig 
med en lett fuktet klut. 

23. Bremser

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende kontroll 
over sykkelen.

 ▪ Sykle kun når du trygt kan nå bremsespakene. 
Din fagforhandler kan variere posisjonen til 
bremsehendlene, hendlenes helning og bredde. På 
mange modeller kan også posisjonen til trykkpunktet 
justeres. 

 ▪ Før din første tur, sjekk hvilken bremsehendel som 
betjener hvilken brems. Hvis du er vant med 
motsatt plassering, få bremsehendlene byttet om av 
din fagforhandler før din første tur.

 ▪ Siden hver sykkel kan reagere litt forskjellig 
avhengig av modell, bør du gjøre deg kjent med riktig 
bremseteknikk. Øv på å bremse på et trygt sted før du 
begir deg ut i trafikken. Øv til du føler deg trygg nok. 
Gå av hvis en situasjon virker for usikker for deg.

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende kontroll 
over sykkelen.

 ▪ Hvis du merker at bremsekraften er for høy eller for 
lav, må du slutte å bruke sykkelen og kontakte et 
fagverksted.

 ▪ Under våte forhold øker bremselengden for 
felgbremser med opptil 40 %. Bremseverdiene er 
nesten identiske for skive- og navbremser. OBS, 
dekkene har mindre grep på veien når den er våt. 
Tilpass kjørestilen din til de ytre forholdene.

 ▪ Bagasje endrer kjøreegenskaper. Bremselengden 
blir lengre. Brems tilsvarende tidligere. 
Styreegenskapene blir også tregere. Tilpass 
kjørestilen din til  30. Bagasjebærer Avs. NO-60.

Alvorlige fall og ulykker på grunn av feilvurdering av 
bremseegenskaper.

 ▪ Ikke bruk forhjulsbremsen for hardt, da dette kan 
låse forhjulet og føre til en ulykke.

Alvorlige fall og ulykker på grunn av defekte bremser.

 ▪ Pass på at det ikke kommer olje eller fett på 
bremseklossene og bremseflatene. Dette kan redusere 
funksjonen til bremsene. Få byttet ut komponentene 
som har kommet i kontakt med olje eller fett. 

 ▪ Hydrauliske bremser: Ikke bruk de hydrauliske 
bremsene hvis det lekker væske. Oppsøk et 
fagverksted for å få utbedret problemet der.

 ▪ Få alt arbeid på bremsesystemene utført ved et 
fagverksted.
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Informasjon 
Pedelec/S-Pedelec: Din Pedelec/S-Pedelec har ikke 
noen nødstoppknapp. For å stoppe sykkelen raskt i en 
farlig situasjon, må du bruke bremsene. Den maksimale 
bremsekraften er sterkere enn den mulige fremdriften. 
Dette sikrer at kjøretøyet kan stoppes når som helst 
ved å bruke bremsene. Merk at drivsystemet ikke slås 
av automatisk etter bremsing. Når du er ferdig med å 
kjøre, sett drivsystemet til stopp.

Du kan bruke sykkelbremsene til å bremse sykkelen 
eller få den til å stå stille. I Tyskland må sykler ha to 
uavhengige bremser: Forhjuls- og bakhjulsbrems. Disse 
kan utløses enten ved å tråkke bakover på pedalene 
(pedalbrems) eller for hånd (håndbrems). Hvis det er 
to bremsespaker på sykkelen, er bremsehendelen for 
forhjulsbremsen vanligvis til venstre og bremsehendelen 
for bakhjulsbremsen til høyre. I Australia og Storbritannia 
er det omvendt, med bremsehendel for forhjul til høyre 
og bremsehendel for bakhjul til venstre. Det er i hovedsak 
tre typer bremsesystemer: Navbremser, felgbremser og 
skivebremser. Hvert bremsesystem kan i sin tur deles inn 
i forskjellige typer. Felg- og skivebremser kan fungere 
både mekanisk - overføring av bremsekraft via vaier - 
eller hydraulisk - overføring av bremsekraft via væske. 
Hydrauliske bremser fungerer stort sett med stempler som 
bremser bremseskiven symmetrisk fra begge sider.

Fig. 40 SkivebremsFig. 39 Felgbrems

Felg Bremseskive

23.1 Pedalbremser

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av redusert 
bremsekraft.

 ▪ Unngå å bruke pedalbremsen kontinuerlig i lange 
nedoverbakker fordi de interne bremsedelene kan 
bli svært varme, noe som resulterer i redusert 
bremseytelse. På lange og bratte utforkjøringer, 
bruk hovedsakelig forhjulsbremsen og, hvis 
tilgjengelig, bakhjulsbremsen, som kan betjenes 
manuelt, slik at pedalbremsen kan kjøles ned. En 
ekstremt overopphetet pedalbrems (misfarging 
og fettlekkasje til utsiden) må kontrolleres ved en 
fagforretning. 

 Forsiktig
Forbrenning ved å berøre bremsetrommelen.

 ▪ Siden bremsetrommelen kan bli veldig varm ved 
langvarig bremsing, bør den ikke berøres i minst 30 
minutter etter kjøring.

Pedalbremsen faller inn i kategorien navbremser. Hvis 
sykkelen din er utstyrt med en pedalbrems, må du tråkke 
pedalene bakover for å bremse. Avhengig av hvordan 
føttene eller pedalarmene er plassert, aktiveres pedalbrem-
sen i forskjellig grad. Hvis krankarmene står vertikalt, noe 
som betyr at du har en fot på toppen og en fot på bunnen av 
pedalene, vil du ikke være i stand til å bremse hardt. Sett 
krankarmene horisontalt når du vil eller trenger å være klar 
til å bremse. Bremsekraften overføres til bremsesystemet 
med foten via kjedet. Hvis du føler at kraften til pedalbrem-
sen avtar, ta kontakt med din fagforhandler.

Fig. 41 Betjene pedalbrems

23.2 Felgbremser
Felgbremser er plassert på gaffelen eller bakenden. 
Ved bremsing presses bremsebelegget direkte på 
felgflankene til hjulet. Bremseklossene består vanligvis 
av en gummiblanding. Det finnes blant annet mekaniske 
sidetrekkbremser, sentertrekkbremser og hydrauliske 
felgbremser. De fremre mekaniske felgbremsene kan 
utstyres med en bremsekraftmodulator. Dette forhindrer at 
forhjulet låser seg for mye ved bremsing.
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V-brems

Fig. 42 Mekaniske felgbremser (eksempel)

1 Vaier 3 Felg

2 Dekk 4 Bremseskive

Sidetrekkbrems

Fig. 43 Hydraulisk felgbrems (eksempel)

1 Bremsevaier eller -ledning  3 Felg

2 Dekk   4 Bremsebelegg

1

23.3 Skivebremser

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av redusert 
bremsekraft.

 ▪ Unngå å bruke skivebremsen kontinuerlig i lange 
nedoverbakker. Det er bedre å bremse syklisk med 
avbrudd.

 ▪ Få skiftet ut bremseskiven umiddelbart hvis den har 
sprukket eller er deformert, og slutt å bruke sykkelen. 

 Forsiktig

Fig. 44 Ikke berør 
bremseskivene

Forbrenning ved å berøre bremseskivene.

 ▪ Siden bremseskivene kan bli veldig varm ved 
langvarig bremsing, bør den ikke berøres i minst 30 
minutter etter kjøring.

Skade ved berøring av de roterende bremseskivene.

 ▪ Pass på å holde fingrene unna den roterende 
bremseskiven. Bremseskiven er så skarp at den vil 
skade fingrene alvorlig hvis de kommer inn i hullene 
i bremseskiven.

Bremseklossene festet til bremsekaliperen presser 
ved bremsing mot en bremseskive festet til hjulakselen og 

som roterer med hjulet 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeBremseskive

Bremsekaliper

Bremsebelegg

Fig. 45 Skivebrems ©Shimano

Bremse skivebremser
Med en ny skivebrems har du ikke full bremsekraft tilgjen-
gelig i begynnelsen! I løpet av bremsingen forbedres brem-
seytelsen inntil klossene på bremseskiven er helt innslitt. 
Noen få harde stopp vil fremskynde prosessen.

23.4 Bremsespak
En eller to bremsehendler er installert på sykkelen din. Å 
klemme på bremsespakene kan redusere hastigheten på 
sykkelen eller få sykkelen til å stoppe. Hvis sykkelen din 
har en pendelbrems og en bremsehendel, kan du betjene 
forbremsen ved å trekke i bremsehendelen, som er montert 
på høyre side av styret. Hvis to bremsehendler er installert, 
kan du betjene forhjulsbremsen med venstre bremsehendel 
og bakhjulsbremsen med høyre bremsehendel. I Australia 
og Storbritannia er det omvendt, med bremsehendel for 
forhjul til høyre og bremsehendel for bakhjul til venstre. 
Hvis du er vant med motsatt plassering, få bremsehendlene 
byttet om av ditt fagverksted før din første tur. Bremse-
hendlene er for én til fire fingrer. Jo færre fingre som er 
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ment for å betjene hendelen, jo kortere er den. 

Fig. 46 Bremsehåndtak

Festeskrue

Bremsespak
Kontramutter

Justeringsskrue 
hendelbredde

Justeringsskrue 
bremsevaierstramming

En spesiell funksjon er håndtak som lar deg bremse 
samt skifte gir (f.eks. Dual Control-spaker fra Shimano  
24.3.1.3 Shimano Dual-Control-hendel Avs. NO-40). Skaff deg 
innsikt om den nøyaktige betjeningen av disse bremse-
hendlene 
ved ditt fagverksted.

23.4.1 Endre posisjonen til bremsehendelen
For å endre posisjonen til bremsehendlene på styret, 
fortsett som følger:

1.  Åpne festeskruen ved å vri den mot klokken en eller to 
omdreininger.

2.  For å flytte bremsehåndtaket, flytt det til venstre eller 
høyre til ønsket posisjon. Det kan være nødvendig å 
flytte girhendelen litt innover  24.3.1.1 Shimano 
standard-girhendel: Variant 1 Avs. NO-39. 

3.  For å justere vinkelen på bremsehendelen, plasser en 
eller to fingre på bremsehendelen. Vri nå håndtaket 
nedover, helt til fingrene, håndleddet og underarmen 
danner en linje.

4.  Stram deretter festeskruen med klokken med en 
momentnøkkel og spesifisert tiltrekkingsmoment  
13. Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser Avs. 
NO-19.

Fig. 48 Feil posisjon 
av bremsehendelen

Fig. 47 Riktig posisjon 
av bremsehendelen

23.4.2 Still hendelbredde
Med de fleste bremsehendler kan gripebredden, det vil 
si avstanden mellom hendelen og styret, endres med en 
justeringsskrue. Denne skruen er vanligvis plassert på inn-
siden eller utsiden av bremsehåndtaket. Avstanden mellom 
spaken og styret bør være stor nok til at den kan gripes 
med det første fingerleddet.

1.  For å redusere hendelbredden, drei justeringsskruen 
med klokken. For å øke hendelbredden, drei 
justeringsskruen mot klokken.

Fig. 49 Justeringsskrue hendelbredde

Justeringsskrue

23.4.3 Endre trykkpunkt
Trykkpunktet beskriver øyeblikket når hendelen blokkeres 
når håndbremsen aktiveres, det vil si at bremseklossene 
treffer felgen (felgbremsen) eller bremseskiven 
(skivebremsen) og bremser sykkelen. Vi anbefaler å stille 
inn trykkpunktet så kort som mulig slik at du kan bruke full 
bremsekraft før bremsehendelen berører styret. Gjør deg 
kjent med bremseeffekten! Trykkpunktet er for lavt hvis 
bremsehendelen kan trekkes mer enn halvveis til styret 
før bremsen reagerer. Vi anbefaler et trykkpunkt på ca. 30 
% av hendelens vandring. Årsaken til et lavt trykkspunkt 
kan alltid være slitte bremseklosser. Sjekk bremseklossens 
slitasje før du justerer vaierstrammingen på vaierbremsene 
 14.5 Øv på bremsing Avs. NO-22. For å justere 
bremseledningen for hydrauliske felg- eller skivebremser, 
kontakt ditt fagverksted.

Fig. 50 Anbefalt trykkpunktinnstilling

Trykkpunkt

30 %

70%
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23.5 Vaiertrekkbremser: Justere 
bremsevaierstrammingen

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av redusert 
bremsekraft.

 ▪ Bremsevaiere er slitedeler. Kontroller slitasjen 
regelmessig og få 
skiftet ut bremsevaierne om nødvendig.

Bremsevaieren kobler bremsehendelen til bremsen. Den be-
står av stål eller aluminium og er plassert i en bremsehylse. 
Har du trukket til håndbremsen helt, men ikke oppnår full 
bremsekraft, er det tilstrekkelig å stramme bremsevaieren 
mer dersom det er lite slitasje på bremseklossene. Dette 
reduserer avstanden mellom bremseskoene og felgen 
(felgbrems) eller mellom bremsebeleggene og bremseski-
ven (skivebrems) og kompenserer for en mindre slitasje på 
bremseklossene. Hvis bremseklossene er sterkt slitte, må 
de imidlertid skiftes  23.6 Bytte bremsebelegg Avs. NO-36.

Fig. 51 Felgbrems Fig. 52 Bremsesko

Bremsesko

Bremsevaier
Bremsebelegg

Fig. 53 Skivebrems Fig. 54 Bremsebelegg

Bremsebelegg

Bremseskive

Bremsebelegg

De fleste bremsehendler har skruer for å justere lengden og 
strammingen på bremsevaierne. For å endre strammingen, 
gå fram som følger:

1.  Skru av kontramutteren noen omdreininger mot 
klokken. 

2.  Felgbrems: For å øke strammingen 
du må nå gradvis skru ut justeringsskruen mot klokken 
til avstanden mellom bremseskoene og felgen er 1-2 
mm på hver side. Pass på at bremseskoene treffer 
felgen eller bremseskiven på begge sider samtidig. For 
å redusere strammingen, drei justeringsskruen med 
klokken.

2.  Skivebrems: For å øke strammingen du må nå gradvis 
skru ut justeringsskruen mot klokken til ønsket 
trykkpunkt til bremsene er nådd 
 23.4.3 Endre trykkpunkt Avs. NO-35. For å redusere 
strammingen, drei justeringsskruen med klokken.

3.  Trekk deretter til kontramutteren igjen med klokken.

Hvis det fortsatt ikke er noen bremseeffekt, må sannsynlig-
vis bremsebeleggene skiftes 
 23.6 Bytte bremsebelegg Avs. NO-36.

Fig. 55 Justeringsskrue bremsevaierstramming

Justeringsskrue

Kontramutter

23.6 Bytte bremsebelegg

 Advarsler
Alvorlige fall på grunn av manglende kontroll over 
sykkelen.

 ▪ For å oppnå riktig friksjonsparing, må 
riktige bremsebelegg brukes. 
Karbon: Spesielt på karbonfelger er det kun tillatt å 
bruke belegg som er uttrykkelig beregnet for dette 
formålet.

 ▪ Bremsebelegg må ikke komme i kontakt med olje eller 
fett. Ellers vil effekten til bremsen bli påvirket. 
Få dem skiftet ut hvis bremsebeleggene har kommet i 
kontakt med olje eller fett. 

 ▪ Slutt å bruke sykkelen hvis 
bremsebeleggene er slitt. Få de 
erstattet på et fagverksted.
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23.7 Rengjøring og stell
Bremsehendlene kan rengjøres med en lett fuktet klut. 

Felgbrems: Felgene kan rengjøres med en svamp 
og vaskes med vann med oppvaskmiddel.

Skivebremser: Rengjør skivebremsen med en svamp og 
lunkent vann. Ved kraftig tilsmussing er det lurt å bruke litt 
bremserengjøringsmiddel 
på en fille.

24. Sykkelgir

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende kontroll 
over sykkelen.

 ▪ Dersom girkomponentene er løse, slitte, skadet, 
feiljustert, det er uvanlige lyder, girskiftet ikke 
fungerer som det skal eller andre problemer oppstår, 
få girsystemet kontrollert på et fagverksted og 
reparer det ved behov.

Ved hjelp av girskiftet kan du endre utvekslingen til driv-
verket for å kjøre i et tempo som er behagelig for deg med 
liten innsats. Du kan skifte gir ved hjelp av betjeningse-
lementene (skiftehendel, dreiehåndtak, knapper, ...) på 
styret. Jo lavere tall som vises på betjeningselementet, 
desto lettere er det å tråkke. Jo større tall som vises på be-
tjeningselementet, desto større er tråkkemotstanden. Lavt 
gir er nyttig når du skal opp en bakke, for å komme deg 
opp bakken med liten innsats. For et rett, jevn strekke er 
middels gir fornuftig, for å nå en høyere hastighet og for å 
opprettholde den uten å tråkke for mye. Høye gir anbefales 
for nedoverbakker.

Bremsebelegg er friksjonsmaterialer på bremsesko 
(felgbremser) eller bæreplater (skivebremser) og er 
derfor slitedeler. Hvis de er utslitte, må de absolutt 
skiftes, da bremsekraften avtar på grunn av slitasje. 
Ved felgbremser merkes slitasje ved at bremsehendelen 
må trekkes lenger og lenger mot styret ved bremsing, 
for å oppnå bremseeffekt. Slitasjen av bremsebelegg på 
skivebremser er hørbar gjennom en metallisk skraping, som 
kun forekommer når bremsebelegget allerede er komplett 
utslitt. Derfor er det fornuftig å sjekke slitasjetilstanden 
regelmessig visuelt. Du kan registrere slitasjetilstanden 
med en markering, f.eks. basert på spor i bremsebelegget. 
Ved Shimano bremsesko er en slitasjelinje synlig på 
bremsebeleggene. Dette må ikke underskrides. Ved 
Magura må sporene i belegget fortsatt være synlige fra 
utsiden. Hvis slitasjelinjen eller sporene ikke lenger er 
synlig, må bremsebeleggene skiftes. Få dette utført ved et 
fagverksted.

Fig. 57 Shimano bremseskoFig. 56 Magura bremsesko

Fig. 58a 
Oppoverbakke: 
Lave gir

Fig. 58b Flatt: 
Middels gir

Fig. 58c 
Nedoverbakke:  
Høye gir
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Fig. 60 Riktig posisjon av bremsehendelen

24.2 Juster strammingen av girvaieren
Hvis det oppstår støy etter girskift mens du sykler, kan 
dårlig justert stramming til girvaieren være årsaken. For å 
fikse problemet kan du gjøre følgende:

1.  Skru løs vaierjusteringsskruen på girhendelen en halv 
omdreining mot klokken.

2.  Hvis støyen avtar, skru vaier-justeringsskruen 
ytterligere mot klokken. Hvis støyen øker, skru vaier-
justeringsskruen den andre veien, med klokken. 
Fortsett å skru til det ikke er mer støy.

Hvis det fortsatt oppstår støy etter justeringen, kontakt ditt 
fagverksted.

Fig. 61  Endre vaierstramming ©Shimano

Vaier-justeringsskrue

24.1 Endre posisjonen til 
betjeningselementene 

Informasjon 
Skiftehendlene skal monteres i samme vinkel som 
bremsehendlene.

1.  Åpne festeskruen ved å vri den mot klokken en 
eller to omdreininger.

2.  For å flytte betjeningselementet, flytt det til 
venstre eller høyre til ønsket posisjon. 

3.  For å justere vinkelen på betjeningselementet, 
plasser en eller to fingre på girhendelen. Vri nå 
håndtaket nedover, helt til fingrene, håndleddet og 
underarmen danner en linje.

4.  Stram deretter festeskruen med klokken med en 
momentnøkkel og spesifisert tiltrekkingsmoment 
 13. Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser 
Avs. NO-19.

Fig. 59 Betjeningselement fra Shimano@Shimano

Feste- 
skrue

24.3 Kjedegir

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende kontroll 
over sykkelen.

 ▪ Unngå å sykle i lengre tid på det minste krankdrevet 
foran i kombinasjon med det minste tannhjulet bak. 
Og på det største krankdrevet foran i kombinasjon 
med det største tannhjulet bak. Den høye skjevheten 
fører til høyere slitasje. 

 ▪ Gir forsiktig og i små trinn, tråkk aldri bakover. Dette 
kan skade giret.

 ▪ Ikke kjør uten eikebeskyttelsesskive. Hvis det ikke er 
montert eikebeskyttelsesskive, må du ettermontere 
en. Ellers kan sykkelkjedet sette seg fast mellom 
tannhjulet og eikene.

Informasjon 
Selv med et optimalt justert girsystem kan det oppstå 
støy hvis kjedet går ekstremt skrått. Dette er ikke en 
defekt og skader ikke drivverket. Så snart kjedet går 
mindre skjevt, vil ikke støyen lenger oppstå.

Et kjedegir består av 6 til 12 tannhjul på bakhjulet og 1 til 
3 kjedekranser på krankdrevet. Antall gir er resultatet av 
antall tannhjul og kjedekranser. Du kan betjene forgiret 
med venstre skiftehendel på styret. Den fører kjedet over 
på et annet krankdrev. Det høyre betjeningselementet 
styrer bakgiret og fører dermed kjedet til de forskjellige 
tannhjulene på bakhjulet. Med mekaniske kjedegir 
styrer kontrollene giret og bakgiret med girvaiere, med 
elektroniske kjedegir overtar vaiere og motorer. Den 
elektroniske giret drives av et oppladbart batteri. Du 
kan bruke venstre betjeningselement til å gjøre et grovt 
forhåndsvalg, f.eks. for kjøring i motbakke velges det 
minste kjedehjulet og deretter velges passende tannhjul 
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med høyre betjeningselement - avhengig av stigningen. 
Bruk det minste kjedehjulet ved klatring og det største på 
flater eller unnabakker.

Fig. 62 Mekanisk kjedegir

Krankdrev

Motor

Bakgir

Girvaier Kjedehjulspakke

Fig. 63 Elektronisk kjedegir

Girarm

Vaier

Bakgir

Kjedehjulspakke

Krankdrev

24.3.1 Mekanisk kjedegir: 
Betjeningselementer

24.3.1.1 Shimano standard-girhendel: 
Variant 1

Informasjon 
Ikke beveg hendlene A og B samtidig. Når 
hendlene flyttes samtidig, vil ikke girene bli skiftet.

Fig. 64 Shimano standard girhendel ©Shimano

 B B

 A A

Venstre: Girarm (foran) Høyre: Bakgir

Skift til et høyere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.

2.  Hendel A venstre: Flytt hendel A opp. Kjedet legger seg 
på et større krankdrev. Deretter går hendel A tilbake til 
sin opprinnelige posisjon.

3.  Hendel B høyre: Trykk hendel B oppover. Kjedet legger 
seg på en mindre tannkrans. Deretter går hendel B 
tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Fig. 65 Skifte til et høyere gir ©Shimano

Krankdrevstørrelse

Kjedehjulsstørrelse

Skift til et lavere gir

4.  Tråkk pedalene ved girskift.

5.  Hendel A høyre: For å skifte fra et høyere gir til neste 
lavere gir, trykk hendel A i klikkposisjon 1. For å gire 
ned to gir, flytt hendel A til klikkposisjon 2. Ved giring 
løftes kjedet opp på et større tannhjul. Deretter går 
hendel A tilbake til sin opprinnelige posisjon.

6.  Hendel B venstre: Trykk hendel B nedover. Kjedet 
legger seg på et større tannkrans. Deretter går hendel 
B tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Fig. 66 Skifte til et lavere gir ©Shimano

Krankdrevstørrelse

Kjedehjulsstørrelse
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24.3.1.2 Shimano standard-girhendel: 
Variant 2 

Fig. 67 Shimano standard girhendel ©Shimano

 A  A

 B  B

Venstre: Girarm (foran) Høyre: Bakgir

Skift til et høyere gir

7.  Tråkk pedalene ved girskift.

8.  Hendel A venstre: Flytt hendel A opp. Kjedet legger seg 
på et større krankdrev. Deretter går hendel A tilbake til 
sin opprinnelige posisjon.

9.  Hendel B høyre: Trykk eller trekk hendel B. Kjedet 
legger seg på en mindre tannkrans. Deretter går 
hendel B tilbake til sin opprinnelige posisjon. På 
enkelte modeller utføres giring over to trinn.

Fig. 68 Skifte til et høyere gir ©Shimano

Krankdrevstørrelse

Kjedehjulsstørrelse

Skift til et lavere gir

10.  Tråkk pedalene ved girskift.

11.  Hendel A høyre: For å skifte fra et høyere gir til neste 
lavere gir, trykk hendel A i klikkposisjon 1. For å gire 
ned to gir, flytt hendel A til klikkposisjon 2. Ved giring 
løftes kjedet opp på et større tannhjul. Deretter går 
hendel A tilbake til sin opprinnelige posisjon.

12.  Hendel B venstre: Trykk eller trekk hendel B. Kjedet 
legger seg på en større tannkrans. Deretter går hendel 
B tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Fig. 69 Skifte til et lavere gir ©Shimano

Krankdrevstørrelse

Kjedehjulsstørrelse

24.3.1.3 Shimano Dual-Control-hendel

Informasjon 
Ikke trykk hendlene A og B samtidig. Når hendlene 
trykkes samtidig, vil ikke girene bli skiftet.

Dual-Control-hendlene fra Shimano lar deg både bremse  
23. Bremser Avs. NO-32 og gire.
Skift til et høyere gir

Venstre: Girarm (foran) Høyre: Bakgir

Fig. 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B
Gir- og 
bremseshendel

1.  Tråkk pedalene ved girskift.

2.  Hendel A venstre: For å skifte fra et lavere gir til 
neste høyere gir, trykk hendel A helt ned og slipp 
den. Hvis girskiftet ikke blir fullført, trykk hendelen 
helt inn igjen. Ved giring glir kjedet over på et større 
krankdrev. Deretter går hendel A tilbake til sin 
opprinnelige posisjon.
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3.  Hendel B høyre: For å skifte fra et lavere gir til neste 
høyere gir, trykk hendel B én gang. Ved giring løftes 
kjedet opp på et mindre tannhjul. Deretter går 
hendel B tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Fig. 71 Skifte til et høyere gir ©Shimano

Kjedehjulsstørrelse

Krankdrevstørrelse

Skift til et lavere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.

2.  Hendel B venstre: For å skifte fra et høyt gir til 
neste lavere gir, trykk hendel B helt inn og slipp den 
deretter. Ved giring glir kjedet over på et mindre 
krankdrev. Deretter går hendel B tilbake til sin 
opprinnelige posisjon.

3.  Hendel A høyre: For å skifte fra et høyere gir til neste 
lavere gir, trykk hendel A i klikkposisjon 1. For å gire 
ned to gir, flytt hendel A til klikkposisjon 2. Ved giring 
løftes kjedet opp på et større tannhjul. Deretter går 
hendel A tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Fig. 72 Skifte til et lavere gir ©Shimano

Krankdrevstørrelse

Kjedehjulsstørrelse

24.3.2 Elektronisk kjedegir: 
Betjeningselementer

24.3.2.1 Shimano Ultegra Di2 girhendel

Fig. 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Venstre: Girarm (foran) Høyre: Bakgir

 A  A
 B  B

Bremsespak

Skift til et høyere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.

2.  Knapp A til venstre: For å skifte fra et lavere gir til 
neste høyere gir, trykk kort på knappen A. Ved giring 
glir kjedet over på et større krankdrev.

3.  Knapp B til høyre: For å skifte fra et lavere gir til neste 
høyere gir, trykk kort på knapp B. Ved giring løftes 
kjedet opp på et mindre tannhjul.

Fig. 74 Skifte til et høyere gir ©Shimano

 B A
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Skift til et lavere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.

2.  Knapp B til venstre: For å skifte fra et høyt gir til neste 
lavere gir, trykk kort på knapp B. Ved giring glir kjedet 
over på et mindre krankdrev.

3.  Knapp A til høyre: For å skifte fra et høyt gir til neste 
lavere gir, trykk på knapp A. Ved giring løftes kjedet 
opp på et større tannhjul.

Fig. 75 Skifte til et lavere gir ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: Lader og 
USB-kabel 
Lade batteriet: For å lade batteriet til giret, gå fram som 
følger:

1.  Plugg systempluggen til laderen inn i ladekontakten 
på displaymodulen.

2.  Koble mikro-USB-pluggen til mikro-USB-kontakten på 
laderen.

3.  Koble USB-kontakten til en USB-vegglader eller en 
datamaskins USB-port. Visningen CHARGE lyser 
oransje. Når visningen CHARGE slukker, er ladingen 
fullført. Ladetiden når batteriet er tomt er ca 1,5 time 
med en USB-nettlader. Når du bruker en datamaskins 
USB-port, kan ladetiden ta 3 timer.

Fig. 74 Lader ©Shimano

Fig. 76 USB-kabel ©Shimano

Ladevisning Feilvisning

Mikro USB-kontakt USB-kontakt

Systemkontakt

Visningen CHARGE: Når batteriet lades, lyser visningen 
CHARGE oransje. Så snart ladingen er fullført, slukkes 
displayet. Hvis displayet blinker, er det en ladefeil. Gå da 
fram på følgende måte:

 ▪ Koble til ladekabelen eller USB-kabelen 
på nytt og prøv å lade igjen.

 ▪ Bruk en AC-adapter med en USB-port 
og en kapasitet på 1,0 Adc eller mer.

 ▪ Batteri eller kobling defekt. Henvend deg 
i så fall til ditt fagverksted.

Visningen ERROR: Hvis visningen ERROR blinker, 
er det en ladefeil. Gå da fram på følgende måte:

 ▪ Koble til ladekabelen eller USB-kabelen 
på nytt og prøv å lade igjen.

 ▪ Sjekk omgivelsestemperaturen.

 ▪ Batteri eller kobling defekt. Henvend deg 
i så fall til ditt fagverksted.

Ladekontakt

Displaymodul

Fig. 77 Lade batteriet ©Shimano

24.3.2.3 Sram Eagle AXS girhendel

Fig. 78 Sram Eagle AXS girhendel ©Sram

Girvippe

Skift til et høyere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.
2.  Skyv girskiftvippen opp, eller skyv den fremre delen av 

girskiftvippen ned. Hold nede skiftevippen for å skifte 
flere gir.

Skift til et lavere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.
2.  Trykk skiftevippen nedover. Hold 

nede skiftevippen for å skifte flere 
gir.
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24.3.2.4 Sram eTap AXS girhendel

Fig. 79 Sram eTap AXS girhendel ©Sram

Skift til et høyere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.
2.  Trykk høyre girhendel for å flytte bakgiret utover til 

et mindre tannhjul. Hold nede girhendelen for å skifte 
flere gir.

Skift til et lavere gir

1.  Tråkk pedalene ved girskift.
2.  Trykk venstre girhendel for å flytte bakgiret innover til 

et større tannhjul. Hold nede girhendelen for å skifte 
flere gir.

For 2-delte systemer: Trykk på begge girhendlene samtidig 
for å flytte frontgiret inn eller ut.

24.3.2.5 Sram AXS: Ladestasjon og USB-
kabel

Fig. 80 Ladestasjon og batteri ©Sram

Lade batteriet: For å lade batteriet til giret, gå fram som 
følger:

1.  Koble mikro-USB-pluggen til mikro-USB-kontakten på 
ladestasjonen.

2.  Koble USB-kontakten til en datamaskins USB-port.

3.  Fjern batteridekselet fra batteriet. Ta vare på 
batteridekselet for fremtidig bruk. 

4.  Sett batteriet inn i ladestasjonen. Det kan ta opptil 5 
sekunder før ladestasjonens LED lyser. Det tar omtrent 
en time å lade batteriet helt opp.

Merk 
Hvis ingen lysdioder lyser etter 5 sekunder, sørg for 
at støpselet er satt helt inn i ladekontakten og at det 
er en standard USB-ladeport (1A og 5V). Hvis LED-ene 
fortsatt ikke lyser, ta kontakt med ditt fagverksted.

5.  Trykk på knappen på ladestasjonen for å frigjøre 
batteriet.

6.  Installer det fulladede batteriet i bakgiret/forgiret og 
lukk batteriholderen. Når batteriet er riktig installert, 
vil låsen klikke på plass.

Fig. 81 Sett inn batteri ©Sram

Visningen CHARGE: En permanent blå LED indikerer at 
laderen har tilstrekkelig strøm. En blinkende blå LED 
indikerer at laderen ikke får optimal strøm. Batteriet vil 
fortsatt lades, men ladeprosessen vil ta lengre tid. Den 
gule LED-en indikerer at batteriet lades. Den grønne LED-en 
indikerer at ladingen er fullført. 
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Visningen ERROR: En rød LED indikerer at det har oppstått 
en feil. Gå fram på følgende måte:

 ▪ Ta ut og sett inn batteriet igjen i ladestasjonen og koble 
fra og koble til ladekontakten. Hvis LED-en fortsatt er 
rød, kan batteriet eller ladestasjonen være defekt. Ta 
kontakt med ditt fagverksted.

24.3.3 Juster bak- og forgir
24.3.3.1 Mekanisk kjedegir
Hvis kjedet rasler og ikke lenger går jevnt, er det fornuftig 
å justere bakgiret og forgiret. Her ser du hvordan det 
fungerer. Kontakt din fagforhandler dersom du er usikker 
på arbeidet.

Bakgir: Juster øvre anslag

1.  Flytt kjedet til det minste krankdrevet og tannhjulet 
ved hjelp av betjeningselementene på styret.

2.  Nå må lederullen stå nøyaktig under det minste 
tannhjulet. Kjeden danner da en rett linje. Hvis dette 
ikke er tilfelle, må posisjonen justeres med  
justeringsskruen.

3.  Vri  
kabeljusteringsskruen  
til høyre hvis du vil  
at bakgiret skal være 
lenger inn, eller til 
venstre hvis du vil at det 
skal være lenger ut. Tell  
omdreiningene,  
slik at du kan  
skru tilbake hvis  
du skruer feil skrue  
og giret ikke  
beveger seg.

4.  For å kontrollere at 
vaierstrammingen er 
riktig innstilt, bruk 
betjeningselementet til 
å skifte opp og ned noen 
gir. Pedalsveiven må være i bevegelse.

5.  Hvis kjedet er vanskelig å flytte over på det neste 
større kjedehjulet, må du øke trekkstrammingen. Hvis 
kjedet beveger seg tregt til neste mindre kjedehjul, må 
strammingen reduseres.

6.  Vaierstrammingen  
kan endres med  
vaierjusteringsskruen 
på betjenings- 
elementene.  
Vri justeringsskruen 
med klokken 
for å redusere 
kabelspenningen. 
Vri justeringsskruen 
mot klokken for å øke 
kabelspenningen. Strammingen skal bare være så høy 
at kjedet ikke gnis mot neste større tannkrans. 

Fig. 82 Vri den øvre 
justeringsskruen ©Shimano

Justeringsskrue

Fig. 83 Endre vaierstramming 
©Shimano

Vaier-justeringsskrue

Bakgir: Juster nedre anslag

7.  Flytt kjedet til det største krankdrevet og det minste 
tannhjulet ved hjelp av betjeningselementene på 
styret.

8.  Vri nå den nedre justeringsskruen til 
lederullen står like under det største krankdrevet.

Girarm: Juster øvre anslag

1.  Flytt kjedet til det minste krankdrevet og største 
tannhjulet ved hjelp av betjeningselementene på 
styret. 

2.  Nå skal avstanden mellom kjedet og den indre 
ledeplaten være minimal. Kjedet skal ikke berøre 
ledeplaten.

3.  Avstanden kan endres med den nedre skruen (L). Hvis 
den dreies med klokken, beveger forgiret seg utover 
mot kranken hvis vaierstrammingen allerede er høy 
nok. Hvis du dreier mot klokken, kan det flytte forgiret 
mot rammen.

4.  For å stille inn riktig stramming, bruk 
betjeningselementene på styret for å bytte til den 
store krankdrevet foran og det minste tannhjulet bak. 
Kjedet skal ikke berøre girets ytterplate.

5.  Kabelspenningen kan endres med vaier- 
justeringsskruen. Vri vaier-justeringsskruen 
med klokken for å øke strammingen. Vri vaier-
justeringsskruen mot klokken for å redusere 
strammingen. Strammingen skal bare være så høy at 
kjedet ikke gnis mot den neste større trannkrans og at 
ledeplatene til forgiret ikke berører kjedet.
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Fig. 84 Justeringsskrue ©Shimano

Girarm

Justeringsskruer

Girarm: Juster øvre anslag

6.  For å justere ytre begrensning, drei den øverste skruen 
(H). Ved å dreie den med klokken flyttes giret nærmere 
rammen. Ved å dreie den mot klokken flyttes giret bort 
fra rammen. 

7.  Girets ytre ledeplate skal nå være parallell med 
krankdrevet. Avstanden mellom den ytre ledeplaten og 
de store tennene på krankdrevet skal være 1 til 3 mm.

24.3.3.2 Elektronisk kjedegir Shimano 
Ultegra Di2
Juster giret 

1.  Bruk betjeningselementene på styret, flytt kjedet til 
det minste krankdrevet og største tannhjulet og roter 
krankarmen bakover.

2.  Vri deretter 
justeringsskruen for å 
bringe lederullen så nært 
tannhjulet som mulig uten 
at de berører.

3.  Flytt nå kjedet til det 
minste tannhjulet og 
gjenta trinnene for å sikre 
at rullen ikke berører 
tannhjulet.

4.  Skift bakgiret til 5. gir 
ved hjelp av knappene 
på høyre girhendel. 
Tannkrans

Fig. 85 Justeringsskrue ©Shimano

5.  For å bytte fra girskiftmodus til justeringsmodus, trykk 
på knappen på displaymodulen til LED-en lyser.

6.  Trykk på knappen A på 
høyre girhendel mens 
du dreier det fremre 
krankdrevet for å flytte 
lederullen innover til 
kjedet streifer det 4. 
tannhjulet og lager en lyd.

7.  Trykk deretter på knappen 
B på høyre girhendel 
4 ganger for å flytte 
lederullen 4 trinn 
utover til målposisjonen.

8.  For å skifte bakgiret fra justeringsmodus til 
girskiftmodus, trykk på knappen på displaymodulen til 
den røde LED-en slukker.

Knapp

Displaymodul

Fig. 87 Trykke knapp 
©Shimano

Tannhjul

Styrerull
Bakgir

Knapp A Knapp B

Fig. 88 Justere gir 
©Shimano

 A
 B

Fig. 86 Høyre girhendel 
©Shimano

9.  Skift til hvert gir og kontroller at det ikke er lyder i noe 
gir.

10.  Hvis justering er nødvendig, skift tilbake til 
justeringsmodus og finjuster bakgiret.

Juster girarmen

1.  Gir til det største tannhjulet.

2.  For å bytte fra girskiftmodus til justeringsmodus, trykk 
på knappen på displaymodulen til LED-en lyser.

3.  Trykk på knapp A eller B på høyre girhendel. Still inn 
avstanden mellom kjedet og forgiret til 0 - 0,5 mm.

4.  Flytt forgiret og bakgiret til alle girposisjoner. Forsikre 
deg om at kjedeføringen ikke berører kjedet.

5.  For å skifte bakgiret fra justeringsmodus til 
girskiftmodus, trykk på knappen på displaymodulen til 
den røde LED-en slukker.

Øvre 
justeringsskrue

Nedre 
justeringsskrue

Fig. 89 Justeringsskruer @Shimano
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24.3.3.3 Elektronisk kjedegir Sram Eagle 
AXS

Juster girarmen

1.  Flytt kjedet til det nest største tannhjulet. Rett inn 
venderullen med midten av det nest største tannhjulet 
ved å justere bakgiret.

2.  Hold nede AXS-knappen på styringen, mens du trykker 
på skiftevippen. Trykk skiftevippen nedover for å 
justere girskifteren innover, og skyv skiftevippen 
oppover for å justere girskifteren utover.

Fig. 90 Justere gir ©Sram

AXS-knapp

3.  Skift bakgiret innover på det største tannhjulet.

4.  Juster den nederste anslagsskruen (L) slik at den lett 
berører anslaget på det ytre parallellogramlegemet, og 
skru deretter tilbake skruen 1/4 omdreining.

5.  Skift bakgiret utover på det minste tannhjulet.

6.  Juster den øverste anslagsskruen (H) slik at den lett 
berører anslaget på det indre parallellogramlegemet, 
og skru deretter tilbake skruen 1/4 omdreining.

      

Fig. 92 Anslagsskrue H ©Sram

Fig. 91 Anslagsskrue L ©Sram

24.3.3.4 Elektronisk kjedegir Sram eTap AXS

Juster giret

1.  Rett inn det øvre støttehjulet med midten av det nest 
største tannhjulet ved å holde nede AXS-knappen på 
bakgiret mens du trykker inn giret. Venstre girhendel 
justerer giret på innsiden, høyre girhendel på utsiden.

Fig. 93 Justering av støttehjulene ©Sram

AXS-knapp Girhendel

2.  Skift bakgiret innover på det største tannhjulet. 
Girburet kan berøre bakhjulet før kjedet er montert. 
Det er normalt.

3.  Juster den nedre anslagsskruen (L) slik at den lett 
berører anslaget på det indre parallellogramlegemet.

4.  Skift bakgiret utover på det minste tannhjulet.

5.  Juster den øvre anslagsskruen (H) slik at den lett 
berører anslaget på det indre parallellogramlegemet.
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Fig. 95 Anslagsskrue H 
©Sram

Fig. 94 Anslagsskrue L 
©Sram

Juster girarmen

Justering av frontgir er kun nødvendig for 2-delte systemer. 
For å justere den øvre anslagsskruen, må giret være i ytre 
posisjon. Justering av girets øvre anslagsskrue mens giret 
er i indre posisjon, kan skade giret permanent. Den øvre 
anslagsskruen har venstregjenger.

1.  Skift bakgiret utover på det minste tannhjulet. Pass på 
at giret er i ytre posisjon og at kjedet er på det store 
krankdrevet og det minste tannhjulet.

2.  Vri den øvre anslagsskruen til klaringen mellom 
innsiden av den ytre girburplaten og kjedet er 0,5 til 
1 mm.

Fig. 96 Justering av øvre anslag ©Sram

3.  Flytt kjedet over på det lille krankdrevet og det største 
tannhjulet.

4.  Vri den nedre anslagsskruen til klaringen mellom 
innsiden av den indre girburplaten og kjedet er 0,5 
til 1 mm.

Fig. 97 Justering av øvre anslag ©Sram

24.4 Navgir

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Pass på at du bare girer opp eller ned ett gir om 
gangen med dreiehåndtaket. Under giringen skal 
du ikke 
tråkke pedalene.

 ▪  Hvis hjulet er vanskelig å dreie, må bremseskoene 
skiftes eller navet smøres. Et fagverksted bør gjøre 
dette.

Informasjon 
I sjeldne tilfeller kan skiftelyder oppstå ved giring på 
grunn av de interne girene og palene i navet. Disse 
lydene er vanligvis ufarlige.

Når det gjelder navgir, skjer 
girskifting i bakhjulsnavet og etter 
planetgirprinsippet. Navgir kan 
betjenes med en vaier (mekanisk) 
eller en motor (elektrisk). Begge 
variantene betjenes via et 
betjeningselement på styret.

24.4.1 Betjeningselementer
24.4.1.1 Shimano standard-girhendel
1.  Ikke tråkk pedalene ved girskift.

2.  Flytt hendel A opp for å skifte til et lavere gir. Tallet i 
displayet blir da mindre. Etter giring går hendel A 
tilbake til sin opprinnelige posisjon.

3.  For å skifte til et høyere 
gir, flytt hendel B opp eller 
ned. Tallet i displayet øker. 
Etter giring går hendel B 
tilbake til sin opprinnelige 
posisjon.

Fig. 98 Navgir

Fig. 99 Shimano standard 
girhendel ©Shimano
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24.4.1.2 Shimano standard-dreiehåndtak
1.  Ikke tråkk pedalene ved girskift.

2.  For å skifte til et høyere gir, vri dreiehåndtaket 
trinnvis mot deg. Tallet i displayet øker. 

3.  For å skifte til et lavere gir, vri dreiehåndtaket trinnvis 
vekk fra deg. Tallet i displayet reduseres.

Fig. 100 Shimano standard dreiehåndtak ©Shimano

Justeringsskrue

24.4.1.3 Enviolo dreiehåndtak
1.  Ikke tråkk pedalene ved girskift.

2.  Skift til et lavt gir når du starter eller sykler i 
motbakke. For å gjøre dette, drei dreiehåndtaket i 
retningen som indikerer et “fjell”.

3.  For å kjøre raskere på jevnt underlag eller 
nedoverbakke, vri dreiehåndtaket i retningen som 
indikerer en “flate”.

Fig. 101 Skifte til et lavere gir ©Shimano

Justeringsskruer

Fig. 102 Skifte til et høyere gir ©Shimano

24.4.2 Stille inn gir
Hvis girene ikke kan skiftes riktig under kjøring, kan 
en feiljustert girvaier være årsaken. Nedenfor ser du 
hvordan du løser problemet. Hvis du har spørsmål om 
framgangsmåte, ta kontakt med ditt fagverksted eller få 
arbeidet utført direkte der.

24.4.2.1 Shimano betjenignselementer
Uansett om du betjener girene på sykkelen med en gir-
hendel eller et dreiehåndtak, er betjening og justering av 
girvaieren nesten identisk for begge betjeningselementene:

1.  Girhendel: Skift girhendelen fra 8. til 4. gir.

2.  Dreiehåndtak: Drei håndtaket: 
• Med 7/8 girskift fra 1. til 4. gir  
• Med et 5 girskift fra 1. til 3. gir.

3.  Kontroller at de gule markeringslinjene på holderen og 
på girhjulet er på linje. Det er gule markeringslinjer to 
steder på girenheten. Bruk linjene som er lettest å se.

Fig. 103 Kontroller innrettingen av markeringslinjer ©Shimano

gule markeringslinjer

4.  Drei justeringsskruen på betjeningselementet til 
markeringslinjene er rettet inn med hverandre. 

Fig. 104 Vri justeringsskrue ©Shimano

5.  For et 7/8 girskift fra 4. til 1. gir og tilbake til 4. Med 
et 5-girskift fra 3. til 1. gir og tilbake til 3. gir. 

6.  Kontroller at den gule markeringslinjen 
fortsatt på linje.
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24.4.2.2 Enviolo dreiehåndtak
Hvis det girslarken er mer enn 1,5 mm, bør du redusere 
det. En slarke på mer enn 1,5 mm kan påvirke girkvaliteten 
negativt og redusere levetiden til girvaierne.

1.  For å endre girvaierens slarke, skru justeringsskruene.

2.  Trekk deretter lett i girvaierne for å kontrollere 
slarken. En girkabelslarke på 0,5 mm er ideelt.

Fig. 105 Vri justeringsskruer 
©Shimano

Fig.106 Trekk forsiktig i 
girvaierene ©Shimano

Justeringsskruer Girvaiere

24.5 Rengjøring og stell
Du kan rengjøre betjeningselementene med en fuktet klut. 
Girenheten og forgiret kan rengjøres for grovt smuss med 
en myk børste. For å rengjøre de små komponentene til 
giret mer presist, bruk en liten finere børste og en klut. 
Løsemidler eller bremserengjøringsmiddel anbefales ikke 
her, da fettet også fjernes fra de områdene hvor det fortsatt 
trengs. Deretter er det fornuftig å påføre olje på de enkelte 
komponentene i girenheten.

25. Kjede
Sykkelkjeden er en del av drivverket. Den overfører 
dreiemomentet som genereres når du tråkker, til bakhjulet. 
De enkelte kjedeleddene er for det meste laget av stål. 
Det finnes to grunnleggende typer sykkelkjeder, det brede 

sykkelkjedet for navgir og det smale sykkelkjedet for 
kjedegir. Disse finnes i forskjellige bredder, avhengig av 
hvor mange tannkranser deet er i kassetten som brukes. 

 Advarsler
Pedelec/S-Pedelec: Alvorlige klemskader på grunn av 
utilsiktet betjening av på-knappen.

 ▪ Ta ut batteriet før du utfører målinger, innstillinger 
eller rengjøring av Pedelec/ 
S-Pedelec.

Alvorlige skader og ulykker pga. 
ødelagt eller feil strammet sykkelkjede.

 ▪ Sjekk kjedet for tegn på slitasje og riktig stramming 
før hver tur. Ikke sykle hvis kjedet er slitt, skadet 
eller feil strammet. I dette tilfellet, besøk et 
fagverksted.

25.1 Mål og juster kjedestrammingen

Informasjon 
Hvis sykkelkjedet er for stramt, kreves det mer 
innsats når du tråkker. Det permanente trekket i 
kjedeleddene øker også slitasjen på kjedet. Du kan 
merke at sykkelkjedet ikke er stramt nok hvis kjedet 
henger betydelig eller hopper av når du sykler på 
ujevnt underlag. Kjedet må senest strammes på dette 
tidspunktet. 

25.1.1 Kjedegir: Mål kjedestrammingen
Med kjedegir holder en fjær 
i bakgiret kjedet på riktig 
stramming. Hvis kjedet 
fortsatt henger, kan en 
skitten kjedestrammer være 
årsaken. Hvis kjedet fortsatt 
er for løst etter rengjøring av 
kjedestrammeren, kan fjæren 
i bakgiret være defekt. I dette 
tilfellet må bakgiret skiftes ut. 
Kontakt din fagforhandler for dette.

25.1.2 Navgir: Mål kjedestrammingen
1.  Pedelec: Ta ut batteriet.
2.  Skyv kjedet opp eller ned på det strammeste punktet. 

Riktig stramming er oppnådd når kjedet henger.
3.  Sjekk kjedet på fire til fem steder over en hel 

kjedeomdreining.

25.1.3 Navgir: Justere kjedestrammingen
1.  Pedelec/S-Pedelec: Ta ut batteriet.
2.  Løsne bakhjulsmutrene.
3.  Løsne om nødvendig bremseankeret.
4.  Trekk hjulet bakover inn i utfallsendene, til 

sykkelkjedet kun har tillatt slarke.
5.  Trekk til alle løse skruforbindelser med 

35 - 40 Nm forsiktig med klokken. Pass 
på å montere hjulet rettvinklet.

Fig. 107 Kjedestrammer



NO-50     Original bruksanvisning, generelt

25.2 Kontrollere kjedeslitasje
1.  Pedelec/S-Pedelec: Ta ut batteriet.
2.  Sjekk kjedeslitasje med en kjedeslitasjemåler.
3.  Få kjeden byttet av din fagforhandler hvis den er slitt.

25.3 Rengjøring og stell

Merk 
Skader på elektronikken på grunn av vanninntrenging.

 ▪ Ikke spyl av sykkelen eller dens komponenter med 
vannslange eller rengjør med en høytrykksspyler. 
Selv om komponentene er forseglet, kan det oppstå 
skader på sykkelen. Rengjør sykkelen med en lett 
fuktet, myk klut.

Hvis du ønsker å rengjøre kjedet på en S-Pedelec eller 
Pedelec, må du først ta ut batteriet. Børst deretter 
sykkelkjedet og kjedestrammeren grovt med en myk børste. 
Deretter kan du fjerne den gamle kjedeoljen med en tørr 
klut. Nå kan du olje kjedet. Vi anbefaler sparsom bruk av 
kjedeoljer av høy kvalitet. Påfør oljen på den nedre delen 
av kjedet ovenfra mens du dreier kranken. Vri deretter 
kranken ytterligere og, i tilfelle av kjedegir, skift gjennom 
alle gir.

26. Reim

 Advarsler
Pedelec/S-Pedelec: Alvorlige klemskader på grunn av 
utilsiktet betjening av på-knappen.

 ▪ Ta ut batteriet før du utfører målinger, innstillinger 
eller rengjøring av Pedelec/ 
S-Pedelec.

Alvorlig skade på grunn av slitt eller skadet reim.

 ▪ Kontroller reimen for tegn på slitasje før hver tur  
26.3 Kontrollere kjedeslitasje Avs. NO-52. En slitt eller 
skadet reim kan ryke.

Merk 
Ødelagt reim på grunn av feil bruk.

 ▪ Ikke knekk, vri, bøy bakover, snu eller knyt reimen.

26.1 Måle reimstrammingen
Det finnes flere metoder for å måle reimstrammingen. 
En av dem er måling med appen Carbon Drive. Denne 
måler reimstrammingen basert på egenfrekvensen 
(Hz) til reimlengden. Du kan laste ned appen fra www.
gatescarbondrive.com/products/tools.

Informasjon 
Appen Carbon Drive fungerer best i rolige omgivelser.

1.  Pedelec/S-Pedelec: Ta ut batteriet.

2.  Last ned appen til din smarttelefon.

3.  Åpne appen.

4.  Velg strammingsikonet.

5.  Slå på mikrofonen, klikk på “Måle” og hold 
smarttelefonen over midten av reimen - pass på at 
mikrofonen peker mot reimen.

6.  Plukk reimen så den vibrerer som en gitarstreng. 
Appen konverterer lyden til reimens egenfrekvens.

7.  Drei kranken en kvart omdreining og gjenta målingen.

8.  Sammenlign frekvensen til reimen med spesifikasjonen 
for å se om reimstrammingen må justeres.

Spesifikasjoner	for	
stramming

liten, lett 
syklist

stor, kraftig 
syklist

Navgir 50 Hz 60 Hz
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26.2 Juster reimstrammingen

Merk 

Riktig 
justering 

Tannkranser er 
ikke riktig justert

Tannkranser er 
ikke riktig justert

Fig. 108 Rette inn reim ©Gates

Riktig justering av reimen må opprettholdes under 
strammingsjustering. Ellers kan dette føre til støy, for 
tidlig slitasje av reimen eller tannhjulet og at reimen 
hopper av.

26.2.1 Utfallsende I: Juster reimstrammingen
1.  Pedelec/S-Pedelec:  

Ta ut batteriet.

2.  Løsne skruene fra 
utfallsenden, ved å vri 
dem mot klokken. Ikke 
skru skruene helt ut.

Fig. 109 Løsne skruer

3.  Ved å vri på 
justeringsskruen økes 
eller senkes 
strammingen. 

4.  Trekk til skruer 
til utfallsende 
med 16-20 Nm 
med klokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Utfallsende II: Juster 
reimstrammingen
1.  Pedelec/S-Pedelec: Ta ut batteriet.

2.  Løsne de fire skruene på begge sider av de bakre 
stagene, ved å vri dem mot klokken. To skruer er 
bak plastdekselet, en av skruene på den andre siden 
holder sidestøtteplaten. Ikke skru skruene helt ut. 

3.  Ved å vri på de to justeringsskruen kan 
reimstrammingen økes eller senkes.

Justeringsskrue

Fig. 110 Vri justeringsskrue

Fig. 111 Trekk til skruer

Fig. 112 Juster reimstrammingen

2. Juster justeringskruene

1. Løsne skruene

4.  Stram de fire skruene på hver side av de bakre stagene 
til spesifisert moment og med klokken.

Platefeste
9,5 Nm

Reimstramming
Reim- 
stramming

Fig. 113 Juster reimstrammingen



NO-52     Original bruksanvisning, generelt

26.3 Kontrollere kjedeslitasje
1.  Pedelec/S-Pedelec: Ta ut batteriet.

2.  Kontrollere reim for slitasje.

Fig. 114 Reim uten slitasje ©Gates

Denne reimen er i god tilstand. Tap av blåfarging er ikke 
noe tegn på slitasje.

Fig. 115 Slitt reim ©Gates

Avrevne tenner og sprekker ved tannroten: Denne reimen 
er i en ekstremt dårlig tilstand.

3.  Hvis slitasjegrensen er nådd, må reimen skiftes 
umiddelbart. Få dette gjort på ditt fagverksted.

26.4 Rengjøring og stell

Merk 
Skader på elektronikken på grunn av vanninntrenging.

 ▪ Ikke spyl av sykkelen eller dens komponenter med 
vannslange eller rengjør med en høytrykksspyler. 
Selv om komponentene er forseglet, kan det oppstå 
skader på sykkelen. Rengjør sykkelen med en lett 
fuktet, myk klut.

Hvis du ønsker å rengjøre reimen på en Pedelec eller 
S-Pedelec, må du først ta ut batteriet. Rengjør deretter 
reimen med en lett fuktet, myk klut. La den tørke før du 
setter den tilbake på sykkelen.

27. Hjul
Hjulene skaper forbindelsen mellom sykkel og vei. De kan 
festes til rammen og gaffelen med akselmuttere, stikkaksler 
eller gjennomgående aksler.

27.1 Hjulfeste med hurtigutløser

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av løsnende komponenter.

 ▪ Alle hurtigutløsere må være riktig lukket før du 
begynner å kjøre. Hurtigstrammehendler kan ikke 
lukkes ved å bare dreie dem.

 ▪ Kontroller at alle hurtigutløsere sitter godt før hver 
bruk.

 ▪ Ikke bøy bremseskiven eller hold fast i den når du 
lukker hurtigutløseren.

Hjul er på de fleste sykler festet med hurtigutløsere. Dette 
er klemanordninger som har den fordelen at de raskt kan 
løsnes eller strammes for hånd. Hurtigutløsere består 
vanligvis av fem deler: Akselen, strammehendelen, 
klemmemutteren og to fjærer. Strammehendelen og akselen 
er fast forbundet med hverandre, mens klemmemutteren 
skrus fast på enden av akselen. Strammehendelen 
genererer en klemkraft, forspenningen stilles inn med 
klemmemutteren.

stramme

Strammehendel

Klemme- 
mutter

Fjærer

Aksler

Fig. 116 Hurtigutløser på hjul

1.  Åpne strammehendelen ved å snu den 180˚. OPEN 
skal nå kunne leses.

2.  Kontroller at hjulet er riktig plassert.

3.  Lås strammehendelen ved å snu den 180˚ tilbake. 
CLOSE skal nå kunne leses. Hendelen må bevege 
seg veldig lett fra begynnelsen av lukkebevegelsen 
til halvveis. Deretter må kraften øke betydelig, og 
hendelen skal være vanskelig å flytte på slutten.

4.  a) Hvis hurtigstrammehendelen kan lukkes for lett, 
må forspenningen økes: Hold strammehendelen og 
vri klemmemutteren på motsatt side med klokken. 
Kontroller om riktig forspenning er nådd ved å lukke 
strammehendelen. 
b) Hvis hurtigstrammehendelen er for vanskelig 
å lukke, må forspenningen reduseres: Hold 
strammehendelen og vri klemmemutteren på motsatt 
side mot klokken. Kontroller om riktig forspenning er 
nådd ved å lukke strammehendelen.

5.  Lukk strammehendelen. Hendelen må likke an på en 
slik måte at den ikke kan åpnes utilsiktet. 
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27.2 Hjulfeste med gjennomgående aksler

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av løsnende komponenter.

 ▪ Lukk hendelen på den måten som er beskrevet. 
Ellers kan hjulet løsne mens du sykler og du kan bli 
alvorlig skadet og/eller drept. Hvis du ikke er sikker, 
få innstillingen demonstrert på et fagverksted. 

Gjennomgående aksler ligner på hurtigutløsere. Men mens 
hurtigutløsere til hjul skyves gjennom akselen til navet, er 
gjennomgående aksler selve akselen. I motsetning til 
hurtigutløsere har de ikke noen klemmemutter men en 
gjenge. Gjennomgående aksler kan skrus hele veien, eller 
de kan boltes først og deretter strammes med en hendel 
som en hurtigutløser. En annen mulighet er feste via et 
T-stykke, som igjen er sikret med en hendel (f.eks. R.A.T. 
gjennomgående aksel). 

Gjenger

Fig. 117 Gjennomgående aksel Fig. 118 Gjennomgående aksel 
med hendel

Gjenger Strammehendel

Aksler

T-stykke Ratt

Aksler Strammehendel

Fig. 119 R.A.T. gjennomgående aksel

27.2.1 Monter R.A.T.-gjennomgående aksel
1.  Med hendelen i åpen posisjon, sett inn R.A.T.-akselen 

gjennom rammen/gaffelen og hjulet, 
til T-stykket på enden av R.A.T.-akselen trenger 
gjennom innsatsen på den andre siden.

Insert

Fig. 120 Sett inn gjennomgående aksel

2.  Drei hendelen 90° med klokken til T-stykket treffer 
innsatsen. Akselen skal rotere lett og ikke lenger 
kunne trekkes ut av rammen.

Fig. 121 Vri hendelen med klokken

3.  Når akselen er på plass, snur du hendelen for å 
stramme systemet.

Fig. 122 Stram til hendelen

4.  Hvis spaken ikke påfører noen klemkraft mot slutten 
av bevegelsen, må forspenningen økes. Dette gjøres 
ved å vri på rattet under hendelen. Åpne hendelen og 
øk forspenningen ved å dreie hendelen mot klokken til 
hendelen har nok klemkraft til å lukkes for hånd.

Fig. 123 Øk forspenningen

27.3 Felger

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av sviktende felger.

 ▪ Karbon: Hvis du bruker karbonfelger på en 
sykkel med felgbremser, husk at dette materialet 
har betydelig dårligere bremseegenskaper enn 
aluminiumsfelger. Husk også at kun godkjente 
bremseklosser kan brukes.

Sykkelfelgen er den bærende ringformede metallprofilen til 
et hjul, som rommer dekket, slangen og felgbåndet. Felgen 
er vanligvis koblet til navet på sykkelen med eiker.
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27.3.1 Sjekk felgslitasje/-tretthet ved 
felgbremser

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av hjul som låses.

 ▪ Sjekk slitasjen på felgene dine minst en gang i året. 
Hvis tykkelsen på felgveggen er mindre enn 0,7 mm, 
kan den sprekke under kjøring. 

Felgslitasje/-tretthet kan identifiseres på en rekke måter. 
Det enkleste er den visuelle inspeksjonen. Se på felgen, 
hvis du legger merke til ett av følgende punkter, bør du 
skifte felgene eller besøke et fagverksted:

 ▪  Sprukket felgbue

 ▪  Sprekker i festepunktet av eiken

 ▪  Rundt utslipte bremsflanker

 ▪  Mørke flekker i eikehøyde

 ▪  Slitt slitasjeindikator.

Mange felger har en frest ring eller et enkelt lite hull, den 
såkalte slitasjeindikatoren. Hvis denne ikke lenger er synlig 
eller følbar, er felgen slitt.

Fig. 124 Sprukket felgbue Fig. 125 Sprekker på eikene

Fig. 126 Mørke flekker Fig. 127 Slitasjeindikator

27.3.2 Rengjøring og stell

Merk 
Pedelec/S-Pedelec: Motorskade på grunn av 
vanninntrengning.

 ▪ Pass helt på at det ikke kommer vann inn i motoren 
under rengjøring. 

Hvis du ønsker å rengjøre felgene på en S-Pedelec eller 
Pedelec, må du først ta ut batteriet. Børst deretter felgene 
med en myk børste. Kraftig smuss kan fjernes med en lett 
fuktet, myk klut.

28. Dekk og slanger

 Advarsel
Alvorlige ulykker på grunn av punktering av dekk.

 ▪ Dekkene er slitasjedeler. Sjekk mønsterdybden, 
dekktrykket og tilstanden til dekkveggene regel-
messig. Skift ut slitte dekk før du bruker sykkelen 
igjen.

Det finnes en rekke forskjellige dekktyper. Offroad-evnen og 
rullemotstanden avhenger av dekkprofilen.

28.1 Kontroller dekktrykket

 Advarsel
Alvorlige fall på grunn av manglende kontroll over 
sykkelen. Overoppblåste dekk kan sprekke eller sprette 
av felgen. Slangen kan sprekke og føre til umiddelbar 
tap av kontroll. Hvis dekktrykket er for lavt, kan dekket 
løsne fra felgen.

 ▪ Lufttrykket som er spesifisert på dekket må ikke 
overskrides eller underskrides. Et maksimalt 
lufttrykk spesifisert for enkelte felger må heller ikke 
overskrides. Det laveste maksimale lufttrykket som 
er angitt på dekket eller felgen gjelder. Det tillatte 
dekktrykket er angitt i bar eller PSI på sideveggen av 
dekket og/eller på felgen. Det er mange verktøy på 
internett som du kan bruke til å konvertere verdier 
fra bar til PSI eller omvendt.

 ▪ Følg også anbefalingene på nettsidene og i 
instruksjonene til dekk- og felgprodusentene.

Informasjon 
Bruk en luftpumpe med integrert trykkmåler. Du kan 
sjekke eller justere dekktrykket når som helst. For noen 
ventiler trenger du en adapter til dette. Disse kan du 
kjøpe i forbindelse med pumpen på ditt fagverksted.
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28.2 Slangeløse dekk

 Advarsler
Alvorlige ulykker på grunn av punktering av dekk.

 ▪ Bruk kun slangeløse dekk på felger designet for dem. 
Disse er følgelig merket med etiketten “tubeless 
ready”.

 ▪ Hvis mulig, monter eller ta av slangeløse dekk uten 
verktøy. Om nødvendig kan en monteringsspak av 
plast også brukes. Det er viktig å sørge for at den 
tettende dekkvulsten ikke blir skadet. Ellers kan 
det oppstå lekkasjer. Hvis tetningsvæsken ikke er 
tilstrekkelig til å forhindre feil, kan en vanlig slange 
brukes etter at ventilen er fjernet.

 ▪ Slangeløse dekk bør om mulig tas av felgen uten 
verktøy, ellers kan det oppstå lekkasjer som følge av 
dette. Hvis tetningsvæsken ikke er tilstrekkelig til å 
forhindre feil, kan en vanlig slange brukes etter at 
ventilen er fjernet.

 ▪ Vennligst følg dekkprodusentens instruksjoner.

Slangeløse dekk, såkalte Tubeless Tires, finnes også i dag, 
spesielt på moderne terrengsykler, sjeldnere på racersykler.

28.3 Slanger
Slangen er nødvendig for å holde trykket 
inne i dekket. Den fylles gjennom en ventil.

28.3.1 Ventiler
Det er tre ventiltyper: Sclaverand- eller racingventiler, 
Schrader- eller bilventiler og Dunlop- eller lynventiler. Alle 
tre ventiltypene er beskyttet mot smuss av en dekkhette. 
Spør din fagforhandler om råd om hvilken luftpumpe som 
passer for din ventil.

Fig. 128

1 2 3

1 Sclaverand- eller racingventil

2 Schrader- eller bilventil

3 Dunlop- eller lynventil

28.3.1.1 Sclaverand eller racingventiler
For å fylle en slange med Sclaverand eller 
racingventil, gå fram som følger:

1.  Skru på ventilhetten med fingrene 
mot klokken.

2.  Skru av den riflede mutteren mot klokken.

3.  Trykk kort på den riflede mutteren med fingeren 
inn i ventilen, til luft kommer ut.

4.  Blås opp slangen med en passende luftpumpe. Følg 
dekkets trykkspesifikasjon.

5.  Skru på den riflede mutteren igjen.

6.  Skru ventilhetten med klokken 
på ventilen.

28.3.1.2 Dunlop- eller lynventiler og 
Schrader eller bilventiler
For å fylle en slange med en Dunlop- eller lynventil og en 
Schrader- eller bilventil, gå fram som følger:

1.  Skru av ventilhetten mot klokken.

2.  Blås opp slangen med en passende luftpumpe.

3.  Skru ventilhetten med klokken 
på ventilen.

29. Fikse punktering

 Advarsler
Alvorlige ulykker på grunn av manglende kontroll 
over sykkelen.

 ▪ Ved dekkskifte, bruk kun dekk av 
samme type, dimensjon og profil. Ellers kan 
kjøreegenskapene påvirkes negativt.

 ▪ La et fagverksted hjelpe deg hvis du ikke stoler på 
deg selv til å utføre reparasjonen.

 ▪ Følg bruksanvisningen for lappesettet.

Hvis du vil fikse en punktering,trenger du et lappesett og 
passende verktøy for aktuell type sykkel.

Hvis du ønsker å fikse en punktering på en Pedelec/S-
Pedelec, fjern først batteriet. Åpne eller fjern deretter 
bremsen. Fremgangsmåten avhenger av hvilken type 
sykkelbrems du har. Fjern deretter det defekte hjulet.
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29.2.2 Demonter bakhjulet
Vær oppmerksom på at arbeidstrinnene beskrevet her er 
eksempler.

Følg instruksjonene til den aktuelle produsenten eller 
kontakt din fagforhandler.

29.2.2.1 Kjedegir: Demonter bakhjulet
1.  Skift girene til det minste tannhjulet. 

I denne posisjonen hindrer bakgiret demonteringen 
minst.

2.  a) Hvis sykkelen har akselmuttere, løsne dem mot 
klokken med en passende skiftenøkkel. 
b) Hvis sykkelen din har hurtigutløsere, åpner du dem 
 27.1 Hjulfeste med hurtigutløser Avs. NO-52. 
c) Hvis sykkelen din er utstyrt med stikkaksler, fjern 
dem  27.2 Hjulfeste med gjennomgående aksler Avs. 
NO-53.

3.  Vipp bakgiret litt bakover.
4.  Løft sykkelen litt.
5.  Trekk hjulet ut av rammen.

29.2.2.2 Navgir: Demonter bakhjulet
Her er et eksempel på demontering av et Shimano-navgir 
på en sykkel med akselmuttere.

1.  Bruk en passende skiftenøkkel, løsne akselmutteren 
mot klokken.

2.  Løsne vaieren fra girenheten for å kunne fjerne 
bakhjulet fra rammen.

Girenhet

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK
Fig. 129 Tips fjerne vaierhylse ©Shimano

3.  Sett betjeningselementet på styret til 1.
4.  Trekk vaierstrømpen ut av den vaierstrømpeholderen 

til giret og fjern vaieren 
fra sporet i holderen.

1 trekk ut fra vaierstrømpeholderen 
2 fjern fra sporet

CJ-8S20
JAPAN

Holder

Vaierhylseholder

Spor

1

2

Fig. 130 Fjern vaier ©Shimano

5.  Fjern vaierfesteskruen 
fra girhjulet.

29.1 Åpne bremsen
29.1.1 Ta av bakhjulet med pedalbrems
Åpne skruforbindelsen til bremsearmen på kjedestaget.

29.1.2 Åpen sidetrekkbrems
Åpne hurtigstrammehendelen på bremsearmen eller på 
bremsehendelen. Hvis det ikke er hurtigutløser for bremser, 
slipp luften ut av dekket. Hjulet kan nå trekkes ut mellom 
bremsebeleggene.

29.1.3 Åpne V-bremsen
Grip hjulet med én hånd. Klem sammen bremsebeleggene 
eller bremsearmene mot felgen. Hekt av bremsevaieren fra 
en av bremsearmene.

29.1.4 Fjerne hydraulisk felgbrems
Hvis det er hurtigutløser for bremser, demonter en 
bremseenhet. Vennligst følg bruksanvisningen til 
bremseprodusenten. Hvis det ikke er hurtigutløser for 
bremser, slipp luften ut av dekket.

29.2 Demonter hjulet
29.2.1 Demonter forhjulet
Vær oppmerksom på at arbeidstrinnene beskrevet her er 
eksempler.

Følg instruksjonene til den aktuelle produsenten eller 
kontakt din fagforhandler.

1.  a) Hvis sykkelen har akselmuttere, løsne dem mot 
klokken med en passende skiftenøkkel. 
b) Hvis sykkelen din har hurtigutløsere, åpner du dem 
 27.1 Hjulfeste med hurtigutløser Avs. NO-52. 
c) Hvis sykkelen din er utstyrt med stikkaksler, fjern 
dem  27.2 Hjulfeste med gjennomgående aksler Avs. 
NO-53.

2.  Trekk nå forhjulet ut av gaffelen.
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Merk 
Hvis det er vanskelig å trekke vaierstrømpen ut fra 
holderen i girenheten, sett inn en 2 mm unbrakonøkkel 
eller en eike # 14 i hullet i girhjulet og vri for å løsne 
vaieren. Deretter fjerner du først vaierfesteskruen fra 
girhjulet før du trekker vaierstrømpen ut av vaierstrøm-
peholderen.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Drei ratt

Ratthull

2 mm unbrakonøkkel eller eike # 14

Fjern vaierfesteskrue trekk ut fr 
vaierstrømpeholderen

1

2 3

Fig. 131 Tips fjerne vaierhylse ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Vaierfesteskrue
Girhjul

Fig. 132 Fjern vaierfesteskrue ©Shimano

6.  Løsne skruen til bremsearmen og fjern den.
7.  Løsne hjulmutrene og legg dem til side. Fjern 

låseskivene fra hjulakselen.
8.  Trekk bakhjulet ut av sporene i utfallendene. 

29.3 Demonter dekk og slange
1.  Skru av ventilhetten, festemutteren og eventuelt 

overfallsmutteren fra ventilen.
2.  Slipp gjenværende luft ut fra slangen.
3.  Plasser dekkspaken på innsiden av dekket på motsatt 

side av ventilen.
4.  Vipp dekksideveggen over felgflensen.
5.  Skyv den andre dekkspaken ca. 10 cm vekk fra den 

første mellom felgen og dekket.
6.  Vipp dekket over felgen med dekkspaken gjentatte 

ganger til dekket er løst over hele omkretsen.
7.  Ta slangen ut av dekket.

29.4 Lappe slange
1.  Pump opp slangen.
2.  For å sjekke hvor slangen er skadet, plasser slangen i 

en beholder fylt med vann.
3.  Trykk slangen under vannoverflaten. Luftbobler vil 

komme ut på det punktet hvor slangen er skadet.
4.  Hvis feilen oppstår underveis og du ikke kan finne ut 

hvor hullet er, blåser du bare opp slangen kraftig. Den 
vil da øke i størrelse og det høyere trykket på luften 
som slipper ut vil gjøre det lettere for deg å høre hvor 
hullet er.

5.  La slangen tørke.
6.  Nå kan du lappe slangen. Følg bruksanvisningen for 

lappesettet.

29.5 Montere dekk og slange
1.  Pass på at felgbåndet dekker eikeniplene og ikke er 

skadet.
2.  Plasser felgen i dekket med en skulder.
3.  Press den ene siden av dekket helt inn i felgen.

4.  Sett ventilen gjennom ventilhullet i felgen og legg 
slangen inn i dekket.

5.  Press dekket over felgveggen.
6.  Trekk dekket godt mot midten av felgen.
7.  Det allerede monterte området glir inn i felgbasen.
8.  Kontroller igjen at slangen sitter riktig.
9.  Bruk håndflaten til å skyve den andre siden av dekket 

helt over felgflensen.
10.  For Dunlop- eller lynventiler: Sett ventilinnsatsen 

tilbake i setet og trekk til unionmutteren.
11.  Pump opp slangen litt.
12.  Sjekk passformen og konsentrisiteten til dekket 

ved hjelp av kontrollringen på felgflanken. Korriger 
plpasseringen av dekk med hånden, hvis det ikke er 
konsentrisk.

13.  Blås opp slangen til anbefalt dekktrykk  28. Dekk og 
slanger Avs. NO-54.

29.6 Monter hjulet
Vær oppmerksom på at arbeidstrinnene beskrevet her er 
eksempler. Følg instruksjonene til den aktuelle produsenten 
eller kontakt din fagforhandler.
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29.6.1 Sett inn forhjulet

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Vær oppmerksom på rotasjonsretningen til dekket 
når du monterer forhjulet.

 ▪ Hvis sykkelen din har skivebremser, sørg for 
at bremseskivene er riktig plassert mellom 
bremseklossene.

29.6.1.1 Akselmutter: Sett inn forhjulet
1.  Plasser løpehjulet i gaffelens utløpsende.
2.  Bruk en momentnøkkel og passende moment, stram 

akselmutrene med klokken  13. Tiltrekkingsmomenter 
for skruforbindelser Avs. NO-19.

29.6.1.2 Hurtigutløser: Sett inn forhjulet
1.  Plasser løpehjulet i gaffelens utløpsende.
2.  Drei klemmemutteren på hurtigutløseren litt med 

klokken.
3.  Lukk hurtigutløseren til strammehendelen ved å folde 

den 180˚. Hendelen må bevege seg veldig lett fra 
begynnelsen av lukkebevegelsen til halvveis. Deretter 
må kraften øke betydelig, og hendelen skal være 
vanskelig å flytte på slutten.

4.  a) Hvis hurtigstrammehendelen kan lukkes for lett, 
må forspenningen økes: Hold strammehendelen og 
vri klemmemutteren på motsatt side med klokken. 
Kontroller om riktig forspenning er nådd ved å lukke 
strammehendelen. 
b) Hvis hurtigstrammehendelen er for vanskelig 
å lukke, må forspenningen reduseres: Hold 
strammehendelen og vri klemmemutteren på motsatt 
side mot klokken. Kontroller om riktig forspenning er 
nådd ved å lukke strammehendelen.

5.  Lukk strammehendelen. Hendelen må likke an på en 
slik måte at den ikke kan åpnes utilsiktet.

29.6.1.3 Sett inn gjennomgående aksel 
forhjul
1.  Påfør et tynt lag med fett på den gjennomgående 

akselen.
2.  Skyv hjulet mellom utfallsendene.
3.  Installer gjennomgående aksel  27.2.1 Monter R.A.T.-

gjennomgående aksel Avs. NO-53.

29.6.2 Sett inn bakhjulet

29.6.2.1 Kjedegir: Sett inn bakhjulet
1.  Når du monterer bakhjulet, sett kjedet tilbake 

rundt det minste tannhjulet.
2.  Sett hjulet opp til stopp og sentrert 

inn i utfallsendene.
3.  Stram navmutteren eller lukk hurtigutløseren  27.1 

Hjulfeste med hurtigutløser Avs. NO-52.

29.6.2.2 Navgir: Sett inn bakhjulet
I. Montering av hjul med girnav i rammen

1.  Sett kjedet på tannhjulet og før 
navakselen på utfallsendene.

CJ-NX10
JAPAN

Navaksel

Utfallsende

Fig. 133 Sett inn bakhjulet ©Shimano

2.  Sett på låseskivene på begge sider av navakselen. 
Roter girarmen slik at tappene på låseskivene 
griper inn i sporene i utfallsendene. I dette 
tilfellet kan girarmen monteres nesten parallelt 
med rammegaffelen. Den utstikkende delen skal 
være på utfallssiden. Installer låseskivene slik at 
fremspringene griper tett inn i utfalls-sporene foran 
eller bak på navakselen.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Låseskive (venstre side)

Girarm

Rammegaffel

Spor til utfallsende

Låseskive 
(høyre side)

Fig. 134 Montere låseskiver ©Shimano

3.  Stram kjedet og fest hjulet med 
hettemutrene på rammen.
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CJ-NX10

JAPAN
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CK
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Hettemutter
Låseskive

Tiltrekningsmoment 
30 - 45 Nm

Fig. 135 Feste hjul ©Shimano

4.  Fest bremsearmen riktig til rammegaffelen med 
bremsearmklemmen.

Bremsearm
Klemmemutter

Klemmeskrue

Bremsearmklemme
Rammegaffel

Fig. 136 Feste bremsearm ©Shimano

Informasjon 
Når du installerer bremsearmklemmen, hold klem-
memutteren med en 10 mm fastnøkkel for å stramme 
klemmeskrue. Tiltrekkingsmomentet er 2 til 3 Nm. 
Etter montering av bremsearmsklemmen, kontroller 
om klemmeskruen stikker ca. 2 til 3 mm ut fra klemme-
mutteren.

Bremsearmklemme

Klemmeskrue (M6 × 16 mm)
2 – 3 mm

Bremsearm
Klemmemutter

Fig. 137 Montering av bremsearmklemme ©Shimano

5.  Før du bruker pedalbremsen, sjekk at bremsen 
fungerer som den skal og at hjulet går lett rundt.

6.  Hekt inn bremsevaieren og fest den 
eller lukk hurtigutløseren for bremsen.

7.  Sjekk at bremsebeleggene treffer bremseflatene.
8.  Kontroller at bremsearmen er godt festet.
9.  Utfør en bremsetest.

II. Montering av girvaier for navgir

1.  Fest vaieren til giret med vaierholdermutteren vendt 
ut mot utfallsenden. Skyv den rette siden av skiven inn 
i den åpne siden av girhjulet.

rett side av 
mellomskiven

åpen side av rattet
Vaierfestemutter

Girhjul

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Fig. 138 Sett på vaier ©Shimano

2.  Drei vaieren 60° til høyre og fest den i kroken.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

roter 60°

Krok

Fig. 139 Drei vaieren til høyre ©Shimano

3.  Fest kabelen til girhjulet som vist. Før den gjennom 
sporet i girholderen og klikk vaierstrømpeenden fast 
på vaierstrømpeholderen.

CJ-8S20
JAPAN
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CJ-8S20
JAPAN

Girvaier

Holder
Vaierhylseholder

Spor

Girhjul
Holder

1

2

1 trekk gjennom sporet 
2 stikk inn i vaierstrømpeholderen

Fig. 140 Trekk vaieren gjennom sporet ©Shimano
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Informasjon 
Hvis det er lettere for deg, sett først vaierstrømpen inn 
i vaierstrømeholderen. Vri deretter girhjulet med en 
2 mm unbrakonøkkel eller en eike # 14 satt inn i hjul-
hullet. Slik monterer du vaierfesteskruen på den åpne 
siden av girhjulet.

4.  Kontroller at vaieren er riktig satt inn i girhjulføringen.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Føring rett Føring feil

Fig. 141 Kontroll av vaierføring ©Shimano

30. Bagasjebærer

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av komponentfeil.

 ▪ Ikke overskrid bærekapasiteten til bagasjebæreren. 
Maksimal bæreevne er inngravert på 
bagasjebæreren.

 ▪ Ikke foreta noen modifikasjoner på bagasjebæreren..

Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Forhjul-bakgasjebærer: Selv små laster gjør 
styringen vanskelig fordi massen til bagasjen må 
flyttes ved hver styrebevegelse. Sørg for å plassere 
bagasjens tyngdepunkt så nært styreaksen som 
mulig. Dette vil gi deg en tryggere kjøreatferd.

Merk 
Slitasje fra veskefeste.

 ▪ Vennligst beskytt bagasjebæreren ved alle 
kontaktpunkter mot slitasje forårsaket av 
veskefester. Bruk for eksempel en beskyttende folie 
eller slitasjebeskyttelse.

Fig. 142 Bagasjebærer bak Fig. 143 Bagasjebærer foran

Bagasjebærere for bakhjul er festet til bakbygget på 
sykkelen. Forhjul-bakgasjebærere er festet til forakselen 
eller til forhjulsgaffelen. De er designet for mindre last enn 
bagasjebærerene på bakhjulene. Hvis du vil vite nøyaktig 
hvordan bagasjebæreren er montert på sykkelen din, kan 
du laste ned en eksplosjonstegning fra nettsiden vår. Hvis 
du ønsker å ettermontere en bagasjebærer på sykkelen din, 
ta kontakt med ditt fagverksted med denne forespørselen.

31. Bagasje
31.1 Sykkelkurver
Hvis du ønsker å feste en sykkelkurv til bagasjeholderen 
eller styret på sykkelen, spør ditt fagverksted hvilken 
modell som passer for din sykkel. Ta hensyn til følgende 
sikkerhetsinstruksjoner hvis du ønsker å montere en 
sykkelkurv på sykkelen din:
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 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av komponentfeil.

 ▪ Følg produsentens spesifikasjoner. Ikke fyll kurven 
mer enn anbefalt av produsenten.

 ▪ Frontkurv: Pass på at bremse- og girkablene ikke 
blir bøyd eller kommer i klemme under montering. I 
verste fall kan bremsene svikte eller låse seg.

Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen.

 ▪ Frontkurv: Selv små laster gjør styringen vanskelig 
fordi massen til bagasjen må flyttes ved hver 
styrebevegelse. Sørg for å plassere bagasjens 
tyngdepunkt så nært styreaksen som mulig. Dette vil 
gi deg en tryggere kjøreatferd.

 ▪ Frontkurv: Ved høyere hastigheter, 
f.eks. I nedoverbakke, kan det oppstå slingring i 
styret. Ta tak i sykkelstyret med begge hender og 
tilpass hastigheten.

Merk 
Slitasje og skader forårsaket av festing av 
sykkelkurven.

 ▪ Vennligst beskytt bagasjeholderen og/eller styret 
mot slitasje ved alle kontaktpunkter fra festet. 
Bruk for eksempel en beskyttende folie eller 
slitasjebeskyttelse.

 ▪ Frontkurv: Vær forsiktig så du ikke skader styret 
eller styrestem når du fester kurven.

31.2 Barneseter og tilhengere

 Advarsler
Alvorlige fall og ulykker på grunn av komponentfeil.

 ▪ Bruk kun barneseter og tilhengere som er i 
samsvar med aktuelle nasjonale lover. Barneseter 
bør utformes og testes i henhold til EN 14344, 
sykkelhengere i henhold til EN 15918. Pedelec-
tilhengere skal også utstyres med belysning. Hvis du 
ønsker å kjøpe et barnesete eller tilhenger, spør din 
fagforhandler om råd.

 ▪ Følg produsentens instruksjoner. Monter 
barneseter og tilhengere i henhold til produsentens 
spesifikasjoner og kun på de tillatte stedene. 
Kontroller sikkert feste regelmessig. Pass på at ingen 
bånd osv. kan sette seg fast i eikene og/eller de 
roterende hjulene.

Alvorlige fall og ulykker på grunn av manglende 
kontroll over sykkelen. 

 ▪ Barneseter og tilhengere endrer kjøreegenskape-
ne. Bremselengden blir lengre. Brems tilsvarende 
tidligere. Styreegenskapene blir også tregere. Øv 
på start, bremsing, svinging og nedstigning med en 
tom/avlastet tilhenger. Tilpass kjørestilen din.

 ▪ Unngå å legge for stor belastning på barnesetet og 
tilhengeren. Jo større vekt, jo vanskeligere blir det 
å bremse.

Alvorlige hodeskader på grunn av kjøring uten 
sykkelhjelm.

 ▪ Sørg for at barnet ditt bruker en passende 
sykkelhjelm. Forklar barnet ditt at hjelmen bare 
brukes når du sykler og må tas av når den ikke 
lenger transporteres. 

31.2.1 Barneseter
 ▪ S-Pedelec: Det er ikke tillatt å feste barneseter til 

S-Pedelec-er.

 ▪ Karbon: Montering av barneseter på karbonkomponenter 
er ikke tillatt.

 ▪  Det er ikke tillatt å feste barneseter til styret eller til 
forlengelsesstykket til styret. 

 ▪ Det er ikke tillatt å montere barneseter på 
bagasjebærere til sykler (motorløse) eller Pedelec-er 
som har en lastekapasitet på mindre enn 27 kg. Diskuter 
med forhandleren eller barneseteprodusenten om 
du kan feste et barnesete til bagasjebærere med en 
lastekapasitet på minst 27 kg.

 ▪ Hvis du ønsker å montere et barnesete på seterøret på 
din sykkel (motorløs) / Pedelec, spør din fagforhandler 
eller barneseteprodusenten om dette er mulig på din 
modell.

 Forsiktig
Klemte	fingre	på	grunn	av	usikrede	spiralfjærer.

 ▪ Hvis det er spiralfjærer under setet, dekk dem til. Et 
barn som transporteres i barnesete kan få fingrene 
i klemme.

31.2.2 Tilhenger
 ▪ S-Pedelec: Det er ikke tillatt å koble tilhengere til våre 

S-Pedelec-er.

 ▪ Karbon: Det er ikke tillatt å feste tilhengere til karbon-
komponenter.

 ▪ Hvis du ønsker å feste tilhenger på sykkel (motorløs) 
eller Pedelec, snakk med 
din fagforhandler eller tilhengerprodusenten 
om den kan monteres på din sykkelmodell.
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32. Transport av sykkelen
Sørg for å følge disse sikkerhetsinstruksjonene hvis du 
ønsker å transportere sykkelen.

32.1 Transport med bil eller bobil

 Advarsler
Pedelec/S-Pedelec: Alvorlige ulykker forårsaket av 
løsnede/fallende sykkelstativ.

 ▪ Siden Pedelec-er/S-Pedelec-er er tyngre enn 
motorløse sykler, må sykkelholderen være designet 
for den høyere sykkelvekten. Sørg for å følge 
instruksjonene gitt av sykkelstativprodusenten.

Pedelec/S-Pedelec: Ulykker forårsaket av at batteriet 
løsner.

 ▪ Fjern batteriet før transport 
av Pedelec/S-Pedelec. Bruk en spesiell batteripose 
som beskytter batteriet mot varme, 
støt og slag.

Alvorlige ulykker forårsaket av bagasjevesker 
og annet utstyr på veibanen.

 ▪ Ta av vesker og 
annet utstyr under transport. 

Merk 
Pedelec/S-Pedelec: Skader på elektronikken på grunn 
av vanninntrenging.

 ▪ Transporter kun Pedelec-er/S-Pedelec-er med 
egnet regntrekk på sykkelstativet. Beskytt spesielt 
motoren og dokkingstasjonen mot vanninntrenging.

32.1.1 Karbonramme og deler

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker på grunn av skadede 
komponenter.

 ▪ Når du transporterer sykkelen på takstativet 
eller på et tilhengerfeste, må du passe på at den 
aldri er festet i rammen. Fest alltid sykkelen til 
setestøtten, aldri til nedre rør, øvre rør, seterøret, 
gaffeltinnene, gaffelskaftrøret, kjedestag, krank 
eller setestag. Klemmemekanismen kan forårsake 
sikkerhetsrelevant synlig eller skjult skade på 
rammen. Hvis sykkelen din er utstyrt med en karbon 
setestøtte, anbefaler vi å installere en aluminiums- 
eller stålstøtte for transport.

32.2 Transport	med	buss,	tog	og	fly

Informasjon 
Spør i god tid hos transportselskapene du ønsker å 
reise med, om og under hvilke forhold du kan ta med 
deg sykkelen.

33.  Beskyttelse mot tyveri, manipulasjon 
og tap

 Advarsel
Alvorlige fall og ulykker forårsaket av uautorisert 
tilgang fra tredjepart.

 ▪ Beskytt sykkelen mot uautorisert tilgang. Sjekk 
derfor sykkelen din før hver tur, etter hver transport 
og etter hver parkering uten tilsyn. Hvis sykkelen din 
er skadet, ikke kjør den før skaden er reparert. Hvis 
den har blitt stjålet eller mistet, vil ingen erstatning 
bli gitt under garantien.

Informasjon 
Følgende tiltak kan hjelpe deg med å beskytte sykkelen 
din mot tyveri og mainpulrring og for å kunne få den 
tilbake hvis den går tapt:

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Lås alltid Pedelec og batteri, 
selv om du lar den stå i en kort stund. Ideelt sett er 
hjulet som drives av motoren blokkert av låsen(e) 
som brukes til dette formålet.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Ikke la nøklene stå i. For å være 
på den sikre siden kan du også ta ut batteriet. Selv 
om Pedelec-en er parkert utenfor oppholdsrommet 
(f.eks. i bod, kjeller), bør den også sikres med lås
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Informasjon 
 ▪ Ikke parker sykkelen på ensomme steder. I alle fall 

ikke over lang tid. Hvis mulig, parker sykkelen i 
bevoktede private eller kommunale sykkelgarasjer 
eller -bokser. Lås sykkelen til en gjenstand (f.eks. tre, 
lykt, gjerde). Dermed kan den ikke tas med.

 ▪ Lås hjul som er festet med hurtigutløser til en 
fast gjenstand, sammen med rammen. På denne 
måten kan ikke sykkelen stjeles. Alternativt kan 
hurtigkoblinger erstattes av en tyverisikring. Hvis du 
har spørsmål, ta kontakt med din fagforhandler.

 ▪ Bruk en sykkellås av god kvalitet. Invester ca 10 
% av kjøpesummen på sykkelen i lås. Hvis det 
ikke er noen rammelås på sykkelen din, kan din 
fagforhandler montere en passende rammelås. 
Alternativt kan du også bruke andre typer 
sykkellåser. La din fagforhandler gi deg råd.

Merk 
 ▪ Noter viktige funksjoner på sykkelen din (f.eks. i 

serviceheftet, sykkelpasset osv.) og registrer det 
hos politiet. Dette gjør det lettere å beskrive og 
identifisere sykkelen din hvis den blir borte.

 ▪ Få sykkelen kodet av politiet. Bosted, gateadresse 
og eierens initialer blir da inngravert i kryptert 
form i rammen. Koding gjør ulovlig videresalg av en 
sykkel vanskeligere og avskrekker tyver. I tillegg er 
en kodet sykkel lettere å identifisere med eieren.

 ▪ Tyveri av sykler dekkes ofte av innboforsikringen. 
Gjør deg kjent med forsikringsvilkårene i god tid.

33.1 Etterbestille nøkler
Hvis sykkelen din er utstyrt med Abus-, Axa- eller Trelock-
lås, kan du enkelt etterbestille nøklene om du mister dem. 
Alt du trenger er nøkkelnummeret. For å gjøre dette, gå til 
schluesselservice.abus.com, keyservice.axasecurity.com 
eller trelock-keyservice.de og følg instruksjonene. Hvis 
du ikke lenger kan bestille nøklene fordi nøkkelnummeret 
mangler, få låsen byttet av din fagforhandler. 

Pedelec/S-Pedelec: Du kan vanligvis bruke nøklene til å 
åpne og lukke både sykkellåsen og batterilåsen.

34. Rengjøring av sykkelen og dens 
komponenter

 Advarsel
Pedelec/S-Pedelec: Alvorlige klemskader på grunn av 
utilsiktet betjening av på-knappen.

 ▪ Før rengjøring, fjern batteriet fra Pedelec-en.

Merk 
Skader på elektronikken på grunn av vanninntrenging.

 ▪ Ikke senk sykkelen eller dens komponenter i vann, 
spyld dem med en vannslange eller rengjør dem 
med en høytrykksspyler. Selv om komponentene 
er forseglet, kan det oppstå skader på sykkelen. 
Rengjør den med en lett fuktet, myk klut.

Riper	og	matte	overflater	forårsaket	av	slipende	
rengjøringsmidler og svamper.

 ▪ Ikke bruk løsemiddelbaserte eller skurende 
rengjøringsmidler til rengjøring. Det må heller 
ikke brukes grove svamper eller børster. Rengjør 
sykkelen og dens komponenter med en lett fuktet, 
myk klut eller myk børste.

Rengjør sykkelen regelmessig, men spesielt etter å ha kjørt 
i regnet.
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35. Pedelec/S-Pedelec: Oppbevaring
Ta ut batteriet og oppbevar det separat. Pedelec/S-Pedelec 
bør helst stå på et tørt sted, ikke 
i for varme rom.

36. Avhending

Merk 
Brudd på regler og bot.

 ▪ Følg de respektive nasjonale forskriftene for 
avhending av de enkelte delene.

Ikke kast sykkelen, dens komponenter og 
transportemballasjen i restavfallet, men lever dem på 
anviste steder. Dette er den eneste måten råvarer kan 
resirkuleres og forurensende stoffer avhendes på riktig 
måte. Dette tar vare på naturressurser og beskytter klimaet.

Emballasje Papp, papir • Returpapir

Folie • Innsamling av 
resirkulerbart 
materiale

Sykkel (fjern 
batteriene før 
avhending)

Aluminiums-
ramme

•  Gjenvinningspunkt

• Grovavfall

• Sykkel-fagforhandlerStålramme

Karbonramme •  Gjenvinningspunkt

• Sykkel-fagforhandler
Elektroniske 
komponenter 
(hvis mulig, 
fjern bat-
teriene før 
avhending)

Displayer, 
betjenignsele-
menter

• Innsamling av 
resirkulerbart 
materiale

•  Gjenvinningspunkt

Skadelige 
stoffer

(S-)Pedelec-
batterier

• Sykkel-fagforhandler

Knappeceller • Fagforhandler
Fett, monte-
ringspasta, 
rengjørings-
midler, LED-
lamper

•  Gjenvinningspunkt

• Opphopning av 
skadelige stoffer

Karbonkompo-
nenter

Setestøtter, 
gafler, felger

•  Gjenvinningspunkt

• Fagforhandler

Restavfall Sykkeldekk og 
slanger

 Generell avhending i 
restavfall. Noen steder 
pålegges imidlertid 
resirkulering av 
sykkeldekk ved lov. 
Ta derfor kontakt med 
gjenvinningsstasjonen 
for å være på den sikre 
siden

37. Garantibestemmelser
Den lovpålagte garantien gjeldende på leveringstidspunktet 
gjelder for alle sykkelmodeller. Dette starter når sykkelen 
overleveres av fagforhandleren, som er kontaktperson for 
garantikrav.

Som bevis på kjøps- eller overleveringsdatoen, vennligst 
oppbevar kjøpsbeviset, som faktura og/eller kvittering, så 
lenge garantiperioden varer.

37.1 Garantibetingelser
37.1.1 Forutsetning for et garantikrav
For å ha rett til den lovpålagte garantien, må følgende 
punkter være oppfylt:

 ▪ Det er en produksjons- eller materialfeil.

 ▪ Årsaken til endringen av sykkelen eller komponenten 
er ikke naturlig eller funksjonell slitasje eller aldring  
37.1.3 Slitedeler Avs. NO-65.

 ▪ Skaden er ikke forårsaket av feil bruk av sykkelen  7.1 
Sykkel (uten motor)/Pedelec Avs. NO-13.
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37.1.2 Fraskrivelse av garantier
Du har ikke krav på garanti dersom følgende punkter 
gjelder:

 ▪ Skaden var forårsaket av feil bruk eller force majeure. 
Skaden skyldes utilsiktet skade eller annen ytre 
påvirkning - forutsatt at årsaken ikke er en informasjons- 
eller produktfeil. 

 ▪ Sykkelen ble brukt i konkurranser. 

 ▪ Skaden skyldes feil eller utilstrekkelig pleie (f.eks. 
rengjøring av de elektroniske komponentene med en 
sterk vannstråle, transport av Pedelec-en bak bilen uten 
regntrekk). 

 ▪ Skaden ble forårsaket av reparasjoner, modifikasjoner 
eller utskifting av komponenter som ikke ble utført 
fagmessig. Brukte komponenter ble brukt ved 
reparasjoner. Det ble brukt spesialutstyr, tilbehør eller 
ikke-standardutstyr, spesielt hvis det førte til tekniske 
endringer.

 ▪ Komponentene det klages på er eldet eller slitt i vanlig 
grad, med mindre det er snakk om fabrikasjons- eller 
materialfeil  37.1.3 Slitedeler Avs. NO-65.

 ▪ Svingninger i forbruk og batteriytelse samt en 
aldersrelatert reduksjon i kapasitet er normalt, teknisk 
uunngåelig og som sådan ikke en materiell defekt.

37.1.3 Slitedeler
Slitedeler i henhold til den lovpålagte garantien er:

 ▪ Dekk

 ▪ Felger

 ▪ Bremsebelegg

 ▪ Kjede eller reim

 ▪ Kjedehjul, tannhjul, kranklager og girruller

 ▪ Glidelager/lager 

 ▪ Styrebånd og håndtakstrekk

 ▪ Hydraulikkoljer og smøremidler 

 ▪ Gir- og bremsevaiere 

 ▪ Lakk 

 ▪ Batterier
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38. Overlevering
38.1 Overleveringsinspeksjon og innstillinger
Be din fagforhandler om å utføre følgende inspeksjoner og justere sykkelen for deg. 
Vennligst la fagforhandleren krysse av for de ferdige punktene.

Generelt

Inspeksjon og justeringer

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Sete/setestøtte

Hjul 

Bunnlager

Pedaler montert

Gir

Kjede eller reim

Bremser 

Belysning

Skruforbindelser

Vaierkontroll

Fjærelementer

Prøvekjøring utført

Tekniske dokumenter/ 
annet tilbehør utlevert

Pedelec/S-Pedelec

Inspeksjon og justeringer
Generell funksjonstest 
(f.eks. skyvehjelp, støttemoduser, 
knappefunksjon)

Display tilpasset kunde 
(f.eks. kontrast, lysstyrke, språk)

Batteri

Motorskruefester

Posisjon av hastighetssensor 
og eikemagnet (hvis tilgjengelig)

Lader

Oppdatering av programvaren (avhengig 
av modell), 
oppdatering utført om nødvendig

Overleveringsinspeksjon og innstillinger 
er utført.

Dato, underskrift av kunden
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38.2 Overleveringssamtale
La din fagforhandler vise og forklare følgende punkter for deg og ta en prøvetur. 
Vennligst la fagforhandleren krysse av for de ferdige punktene.

39. Vedlikeholdsintervaller
Siden eikene setter seg, bremse- og girvaierne forlenges og 
lagrene kjøres inn i løpet av de første kjørte kilometerne, 
bør den første kontrollen utføres etter ca. 100 kilometer 
kjørt eller etter seks uker fra kjøpsdato. Besøk deretter et 
spesialistverksted en gang i året eller hver 2000 kjørte 
kilometer. Få komponentene som er oppført i vedlikeholds-
intervallene justert, kontrollert (tiltrekkingsmomenter, 
slitasje), skiftet ut om nødvendig, rengjort og - om nødven-
dig og mulig - smurt. 

 Advarsler
 ▪ Tyngste fall på grunn av funksjonsfeil. 

Overhold vedlikeholdsintervallene. Intervallene an-
befalt i vedlikeholdsskjemaene er kun ment som en 
veiledning for normal drift og kan variere avhengig 
av forholdene (f.eks. vær). Vær også oppmerksom 
på spesifikasjonene i komponentveiledningen  5. 
Komponentanvisninger Avs. NO-10. Sørg for at sykke-
len er vedlikeholdt i henhold til våre spesifikasjoner 
og at alt vedlikehold er notert. Hvis slitasje og skade 
ikke oppdages tidlig nok, kan komponenter svikte. 
Hvis dette skjer mens du kjører, kan du bli alvorlig 
skadet og/eller drept. Få skiftet ut slitte, skadde 
eller bøyde deler før du sykler igjen.

 ▪ Hvis du bruker sykkelen intensivt, tenk 
på at den er utsatt for større slitasje. Mange deler på 
sykler, spesielt på lette sportssykler, er designet for 
en bestemt bruksperiode. Hvis den overskrides, er 
det en betydelig risiko for at komponenter svikter.

Merk 
Vær oppmerksom på at vedlikehold ikke er gratis.

Generelt

Tema
Kontroller funksjonaliteten til sykkelen

Karbonramme og -deler

Bagasje, barnesete, tilhenger, 
tilhengersykkel  
(f.eks. totalvekt, montering)

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

Sykkelrengjøring og vinterklargjøring av 
sykler

Trafikkforskrifter (f.eks. obligatorisk 
hjelmbruk)

Prøvekjøring (sikker på- og avstigning, 
øve på giring og bremsing)

Pedelec/S-Pedelec

Tema

Betjening og grunnleggende funksjoner

Stoppe Pedelec/S-Pedelec raskt i en  
farlig situasjon

Tema

Sett inn og ta ut batteriet

Batteri: Stell, rekkevidde, visningsfelt, 
lading, sikkerhet

Funksjon og betydning 
utkoblingshastighet

Sikkerhetsinstruksjoner motor

Forskrifter for avhending av elektroniske  
komponenter

Overleveringssamtale er utført.

Dato, underskrift av kunden

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler
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Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Vedlikeholdsintervall 1
Senest etter 100 kilometer eller etter seks uker fra 
kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 2
Senest etter 2000 kilometer eller etter ett år 
fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 3
Senest etter 4000 kilometer eller etter to år 
fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler
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Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Vedlikeholdsintervall 4
Senest etter 6000 kilometer eller etter tre år 
fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 5
Senest etter 8000 kilometer eller etter fire år* 
fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 6
Senest etter 10000 kilometer eller etter fem år 
fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler
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Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Vedlikeholdsintervall 7
Senest etter 12000 kilometer eller etter seks år fra 
kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 8
Senest etter 14 000 kilometer eller etter syv år fra 
kjøpsdato.

 Advarsler
Bytt setestøtten etter 14000 kilometer med mindre 
setestøtteprodusenten angir et annet intervall i 
instruksjonene. Komponentene skal skiftes ut uavhengig 
av materiale og om du merker en defekt, sprekker eller 
skader på setestøtten fra utsiden. Hvis setestøtten ikke 
skiftes ut i tide, kan den knekke og føre til alvorlige 
ulykker.

Vedlikeholdsintervall 8
Senest etter 14 000 kilometer eller etter syv år fra 
kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Setestøtte



Original bruksanvisning, generelt     NO-71

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Sykkelen ble overlevert i forsvarlig, kjørbar stand.

Dato, underskrift og stempel fra forhandler

Vedlikeholdsintervall 9
Senest etter 16000 kilometer eller etter åtte år fra 
kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 10
Senest etter 18000 kilometer eller etter ni år fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler

Vedlikeholdsintervall 11
Senest etter 20000 kilometer eller etter ti år fra kjøpsdato.

Generelt

Vedlikehold
Gjennomgang

Prøvekjøring

Vaierkontroll

Ramme/gaffel

Styre/styrestem

Fjærelementer

Sete/setestøtte

Hjul

Bunnlager

Gir

Kjede eller reim

Bremser

Belysning

Skruforbindelser

Pedelec | S-Pedelec

Vedlikehold
Generell 
funksjonskontroll

Display + lokal 
betjening

Batteri

Motor

Lader

Programvare 
(avhengig av 
modell)

Skiftede deler
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