2 Förord
Din cykel levereras komplett monterad till dig. Om några
delar av cykeln inte är monterade, var god vänd dig till din
cykelåterförsäljare.
Denna bruksanvisning hjälper dig att använda din cykel på
ett ändamålsenligt, säkert och fördelaktigt sätt, så att du
kan ha glädje av den länge. Vi utgår rån att du har allmänna kunskaper om hur en cykel ska användas.
Alla som använder, rengör, underhåller eller kasserar den
här cykeln måste ha läst och förstått hela denna bruksanvisning.
I bruksanvisningen hittar du förutom texter, tabeller och
förteckningar följande symboler som hänvisar till viktig
information eller risker.

VARNING för risk för personskador, ökad risk
för fall eller annan typ av skaderisk

VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION eller särskilda anvisningar om hur cykeln ska användas

HÄNVISNING till potentiella skador på föremål eller miljö
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4 Säkerhetsanvisningar
4.1

4.3

Grundläggande
säkerhetsanvisningar
Se till att ditt barn har lärt sig och förstår hur
man ska hantera cykeln säkert och ansvarsullt i
den omgivning där cykeln ska användas.

Läs igenom alla varningar och anvisningar i denna bruksanvisning helt innan du använder cykeln. Förvara bruksanvisningen i närheten av cykeln så att den alltid inns till
hands.

Förklara för ditt barn hur alla bromsar används,
ungerar och vad som kännetecknar dem. Viktig
information om detta inns i  kapitel 21 ”Bromsar, bromshandtag och bromssystem”.

Om du överlämnar cykeln till andra personer ska denna
bruksanvisning medfölja.

4.2

Information till föräldrar och
vårdnadshavare

För din säkerhet

Du som vårdnadshavare är ansvarig för ditt barns
säkerhet och för eventuella skador som barnet
kan orsaka vid cykling. Säkerställ därför alltid att
barnets cykel är i gott tekniskt skick och anpassa
den regelbundet eter barnets kroppsstorlek.

Bär alltid en lämplig cykelhjälm som sitter korrekt på huvudet.

4.4

Säkerhet i traiken

Följ gällande traikregler.
Cykla aldrig utan att hålla i styret.
Bär ljusa kläder eller relexer så att du syns i
traiken.
Bär stabila skor med halkskyddad sula.
Bär åtsittande kläder på benen eller använd byxklämmor.
Bär skyddsklädsel som stabila skor eller handskar.

Tänk på att i vissa länder måste barn under åtta
år cykla på gångväg och barn mellan åtta och tio
år får använda gångvägen. Om barn ska korsa
en väg måste de stiga av rån cykeln. Ta reda på
vilka traikregler som gäller i ditt land.
Anpassa körsättet till rådande förhållanden
vid våta eller hala vägbanor. Kör långsamt och
bromsa försiktigt och i god tid, etersom bromssträckan förlängs avsevärt.
Anpassa hastigheten till terrängen och din kompetens.
Lyssna aldrig på musik vid cykling.
Använd inte mobiltelefon vid cykling.
Om du kör utanför det allmänna vägnätet, använd tillåtna cykelvägar.
Var särskilt redo att bromsa vid ställen med dålig
sikt och i nedförsbackar.
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4.5

Säkerhet på cykeln

Använd endast cyklar som är godkända för användning i allmän traik enligt gällande lagar.
Beakta de olika cykeltypernas tillåtna totalvikt,
etersom säkerhetsrelevanta komponenter annars
kan gå sönder eller sluta att ungera. Även
bromssystemet är utformat eter cykelns tillåtna
totalvikt. I  kapitel 30 ”Tekniska data” inns en
lista över de tillåtna totalvikterna.
Totalvikten beräknas genom cykelns vikt +
förarens vikt + bagagets vikt. Även dragen last,
såsom en cykelvagn, räknas till totalvikten.
Byt ut skadade eller böjda komponenter innan du
använder cykeln igen. Om så inte sker kan komponenter som är viktiga för unktionen gå sönder.
Beakta pakethållarens maximala tillåtna belastning. Denna inns angiven direkt på pakethållaren (se även  kapitel 30 ”Tekniska data”).
Låt en fackverkstad ta hand om reparationer och
underhåll (underhållsintervall se  kapitel 28
”Regelbunden inspektion”).
Om du utför några tekniska förändringar på
cykeln ska nationella traikregler och gällande
standarder följas. Tänk på att detta kan leda till
att garantin upphör att gälla.
Byt endast ut elektriska komponenter på cykeln
mot typgodkända delar.
Använd alltid tillräckligt stark belysning vid
körning under dåliga ljusförhållanden, t.ex. vid
dimma, regn, skymning eller mörker.

Om du använder din cykel mycket utsätts den för ett
kratigare slitage. Många delar på cyklar, ramför allt
på lätta sportcyklar, är utformade för att användas
under en begränsad tid. Om man använder cykeln
längre än så inns en avsevärd risk att komponenter
går sönder.
Utför regelbundet skötsel och underhåll på din cykel.
Kontrollera viktiga komponenter, ramför allt ram, gaffel, hjulupphängning, styre, styrtapp, sadelstolpe och
bromsar med avseende på deformationer eller skador.
Om du upptäcker förändringar såsom sprickor, bulor
eller deformeringar bör cykeln kontrolleras av en återförsäljare innan den används igen.

5 Lagstadgade bestämmelser
Om du använder din cykel i allmän traik måste du först
förvissa dig om att cykeln uppyller gällande traikregler.
Se i förekommande fall  kapitel 22.2 ”Specialbestämmelser för racingcyklar”.

5.1

Traikregler

Innan du ger dig ut i traiken måste du informera dig om
vilka regler som gäller i ditt land, i Tyskland gäller t.ex.
StVZO och StVO.
I Schweiz anges reglerna i förordningarna om tekniska
krav på vägfordon, artikel 213 till 218.
För att få använda cykeln i allmän traik i Österrike måste
man följa förordning/cykelförordning 146.
Säkerställ att din cykel vid varje användningstillfälle
verkligen beinner sig i föreskrivet och kördugligt skick,
att bromsarna är optimalt inställda och att ringklocka och
belysning uppyller gällande regler.
I vissa länder får batteridrivna ram- och baklyktor endast
användas på racingcyklar med en vikt på under 11 kg. De
måste alltid medföras och vara godkända av behörig myndighet. I dessa länder måste man använda dynamodriven
belysning på alla andra cyklar. Alla komponenter i belysningen måste vara märkta som godkända enligt gällande
regler. I Tyskland riktar man sig eter StVZO. Vid tekniska
förändringar, tänk på att elektriska komponenter bara får
bytas ut mot typgodkända delar.
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Innan första användning

däcket ska däcket inte kunna tryckas ner så mycket
även om du använder mycket krat.
Kontrollera däcken och fälgarna med avseende på
skador, inträngda rämmande partiklar, t.ex. glasplitter eller vassa stenar, och deformeringar.

Säkerställ att din cykel är redo att användas och inställd på din kroppsstorlek.
Kontrollera:

Om du upptäcker snitt, sprickor eller hål måste cykeln
först kontrolleras i en fackverkstad innan du fortsätter
att cykla.

• att sadeln och styret är rätt inställda
• att bromsarna är monterade och rätt inställda
• att hjulen sitter fast i ram och gafel.
Ställ in styre och styrtapp så att det blir bekvämt för
dig. I kapitel 9.3 ”Ställa in styrets position” inns
instruktioner för hur styret justeras.
Ställ in sadeln så att det blir säkert och bekvämt för
dig. I kapitel 9.2 ”Ställa in sittpositionen” inns instruktioner för hur sadeln justeras.
Säkerställ att bromshandtagen alltid är lättåtkomliga
och att du känner till hur höger och vänster bromshandtag ungerar och var de sitter. Se till att du känner till vilket bromshandtag som går till rambromsen
resp. bakbromsen.
Moderna bromssystem har i vissa fall en betydligt
kratigare och annan bromsefekt än de du kanske
känner till. Prova hur bromsarna ungerar på en säker
plats innan du börjar cykla.
Om du använder en cykel med fälgar av koliber,
tänk på att detta material medför ett betydligt sämre
bromsbeteende än det du är van vid med fälgar av
aluminium.
Säkerställ att hjulen är korrekt fastsatta i ram och
gafel. Kontrollera att snabbspännarna och alla viktiga
fästskruvar och -muttrar sitter ordentligt.
I kapitel 9.2.2 ”Använda snabbspännare” inns instruktioner om hur snabbspännare används på ett
säkert sätt och i kapitel 30 ”Tekniska data” hittar du
en tabell med åtdragningsmomenten för viktiga skruvar och muttrar.
Kontrollera luttrycket i däcken. På sidan av däckmanteln inns uppgiter om föreskrivet däcktryck. Pumpa
aldrig däcken med mindre än minimitrycket och aldrig
mer än med maximitrycket som anges. För att få en
uppskattning om däcktrycket när du är ute och cyklar
kan du göra följande: När du trycker på det pumpade
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9.2
Om du sätter in eller skruvar in pedalerna snett kan
gängan i pedalarmen förstöras.

Ställa in sittpositionen

9.2.1 Ställa in cykelsadeln
Sittpositionen är avgörande för att du ska kunna cykla
bekvämt och efektivt.


1
1
2
3

2

3

Ta aldrig bort eller förändra sadelstolpen eller
sadelklämman. Om du förändrar eller modiierar
komponenter upphör garantin att gälla.

Systempedaler MTB
Touring- eller sportpedaler
Systempedaler racingcykel



Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och
komponenter lossna (se kapitel 30 ”Tekniska
data”).

Använd alltid föreskrivna fotplattor och skor vid användning av MTB-, racing- och systempedaler. Om du
använder andra skor kan du halka av pedalerna.

Oerfarna användare kan falla svårt om de använder
system-MTB-pedaler eller system-racingpedaler, så kalllade klickpedaler. Öva alltid på att klicka i pedalen och
på att ta bort skon rån pedalen i stillastående läge om du
använder systempedaler. Öva aldrig i traiken.
Läs pedal- och skotillverkarnas bruksanvisningar.

Information om detta inns även på Internet. I
tel 29 ”Länklista” inns en lista över länkar.

Använd alltid lämpliga verktyg och se till att du har
de kunskaper som krävs vid arbeten på cykeln. Låt en
återförsäljare utföra avancerade arbeten eller arbeten
som påverkar din säkerhet.

9.2.2 Använda snabbspännare

kapi-





Alla snabbspännare måste vara ordentligt åtdragna innan du börjar cykla. Kontrollera att de
sitter ordentligt innan varje körning.
Kontrollera att alla snabbspännare sitter korrekt
eter att cykeln har stått parkerad utan uppsikt.
När du vrider på snabbspännaren ska så mycket
krat krävas att du måste använda handlatan. I
annat fall kan snabbspännaren lossna.
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9.2.4.1 med tvåskruvsstöd
Minsta insticksdjup är markerat på sadelstolpen. Om
inte ska det uppgå till 7,5 cm. På ramar med längre
sittrör som skjuter ut ovanför överröret uppgår minsta
insticksdjup till 10 cm.

Vissa sadelstolpar har två skruvar för inställning av sadelns lutning, en ramför och en bakom sadelstolpens rör.
Om du vill luta sadeln ramåt, lossa den bakre skruven
med en insexnyckel och dra åt den rämre med samma
antal varv. För att luta sadeln bakåt lossar du den rämre
skruven och drar åt den bakre med samma antal varv. Dra
sedan åt båda skruvarna ordentligt. Beakta rätt åtdragningsmoment (se  kapitel 30 ”Tekniska data”).

Beakta stoppmarkeringen.

9.2.4 Ställa in sadelns lutning
Positionera din cykelsadel så vågrätt som möjligt.
Cykla en längre sträcka för att ta reda på vilken
sittposition som är bekvämast för dig. Om du vill
luta sadeln, börja med att prova att luta den något
ramåt. Om du lutar sadeln bakåt kan du snabbt få
ont eller kroppsliga skador.
Ställ in sadelns lutning så här:
Vrid klämskruven moturs för att lossa den.
Luta sadeln i önskad vinkel.
Vrid klämskruven medurs för att dra åt den. (Åtdragningsmoment se  kapitel 30 ”Tekniska data”).

Tvåskruvsstöd

9.2.4.2 med klämfäste
På sadlar med klämfäste sitter klämmuttern på sidan. Ställ
in sadelns lutning så här:
Vrid klämmuttern moturs för att lossa den. Eventuellt måste du hålla fast muttern som sitter på andra
sidan med en andra skitnyckel.
Luta sadeln i önskad vinkel.
Vrid klämmuttern medurs för att dra åt den. Eventuellt måste du hålla fast muttern som sitter på
andra sidan med en andra skitnyckel. Beakta rätt
åtdragningsmoment (se  kapitel 30 ”Tekniska
data”).

Inställning av sadelns lutning
Klämfäste

I Allmän bruksanvisning
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9.2.4.3 med jädrad sadelstolpe
Fjädrade sadelstolpar minskar vibrationer vid körning på
ojämnt underlag och avlastar ryggraden.
Vänd dig till din återförsäljare för att ställa in jäderelementen i sadelstolpen.




Sträck armarna mot styret.
Lägg märke till dina händers ungefärliga position
för att sedan ställa in styret på denna höjd.

9.3.1 Ställa in/justera styrets höjd med
vanlig styrtapp
Gör på följande sätt för att lossa styrtappskatet i styrröret.



Lossa tappspindeln för att lossa styrtappen. Vrid
med hjälp av en insexnyckel två till tre varv moturs.

Fjädrad sadelstolpe

9.3

Ställa in styrets position


Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och komponenter lossna (se kapitel 30 ”Tekniska data”).

Man kan även bestämma sin sittposition på cykeln genom
att ändra styrets höjd.
Ju lägre du ställer in styret, desto mer måste du luta överkroppen ramåt. Det ökar belastningen på handlederna,
armarna och överkroppen, och du måste böja din rygg
mer.
Ju högre du ställer in styret, desto mer upprätt sitter du.
Det ökar belastningen på ryggraden till följd av stötar.
Så här beräknar du den styrhöjd som är optimal för din
kroppsstorlek:
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Sätt dig på cykelsadeln.
Be vid behov en andra person om hjälp att hålla
fast cykeln.
Böj överkroppen i riktning mot styret tills du har
hittat en hållning som är bekväm för dig.
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För att cykelgafeln inte ska lyttas med när du lossar på styrtappskatet kan du hålla fast ramhjulet
mellan knäna.
Ta tag i styrets handtag och vrid det omväxlande åt
vänster och åt höger.
Om det inte går kan du slå lätt med en plasthammare uppirån på tappspindeln, tills klämanordningen lossar inuti styrtappen.
Ställ in styrtappen på önskad höjd.
Rikta in styret så att det står i exakt rät vinkel mot
ramhjulet.
För att ixera styrtappskatet igen, dra åt tappspindeln med en insexnyckel medurs (se kapitel 30
”Tekniska data”).

Dra aldrig ut styrtappen längre än maximi- eller
stoppmarkeringen ur skatet. Om du inte ser någon
markering ska styrtappen stickas in minst 6,5 cm
djupt i styrröret. I annat fall kan styrtappen lossna
eller brytas av.

9.3.4 Ställa in styrets position genom att
vrida på styret
Öppna insexskruvarna på ramsidan av styrtappen. Vrid
styret tills det står i en position som är bekväm för dig. Se
till att styret kläms fast exakt i mitten av styrtappen. Dra
åt insexskruvarna medurs igen. Om det inns ett åtdragningsmoment ingraverat i styrtappen ska detta användas,
annars inns åtdragningsmomenten i  kapitel 30 ”Tekniska data”.

9.3.2 Justera styrets höjd på A-head-system
På de A-head-styrtappar som visas här måste en fackverkstad ta hand om justeringen av styrets höjd.

9.3.3 Justera styret eter ramhjulet på
A-head-system
Gör på följande sätt för att justera styret eter ramhjulet:
Öppna insexskruvarna på baksidan av styrtappen
moturs med en insexnyckel.

När du har ställt in styret måste du justera broms- och
växlingshandtagen. Lossa insexskruvarna på handtagens
spännband. Sätt dig på sadeln och lägg ingrarna på spaken. Vrid spaken tills din hand ligger i rak linje med underarmen. Dra åt skruvarna i spännbanden igen medurs.
(Åtdragningsmoment se  kapitel 30 ”Tekniska data”).

Vrid styrbygeln så att styret står i exakt rät vinkel
mot ramhjulet.
Dra åt insexskruven medurs med hjälp av en insexnyckel (se  kapitel 30 ”Tekniska data”).
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9.3.5 Justera styrets höjd med justerbar
styrtapp
På vissa typer av styrtappar kan styrets lutning justeras.
Klämskruvarna för inställning av styrtappens lutning kan
sitta på sidan av leden eller på över- eller undersidan av
styrtappen. Det inns även modeller med extra spärrklinkor eller justeringsskruvar.

10 Ram
Ramens form beror på cykeltypen och cykelns unktion.
Ramar tillverkas av olika material, t.ex. stål- eller aluminiumlegeringar eller koliber.

Inställningsskruv
Insexnyckel
(integrerad spärrklinka)

Cyklarnas ramnummer är ingraverat på sittröret, på
gafeländarna eller på kåpan över tramplagerhuset.
Ställ in styrets lutning så här:
Lossa klämskruven med en insexnyckel med två
eller tre varv moturs.
Om du har en modell med extra kuggspärr, lossa
kuggarna i denna spärr genom att vrida klämskruven ytterligare moturs.

På eldrivna cyklar, s.k. Pedelecs kan det även innas
på motorupphängningen. Med hjälp av ramnumret kan
din cykel identiieras t.ex. eter stöld. För att kunna
identiiera den är det viktigt att du antecknar hela
numret i rätt ordningsföljd.

Om du har en modell med integrerad spärrklinka,
lossa spärrklinkans skruv. Den sitter på många
typer av styrtappar på undersidan av tappen.
Luta styrtappen i önskad vinkel.
Dra åt klämskruven med en insexnyckel medurs
för att ixera styrtappen. Om åtdragningsmoment
anges på styrtappen ska dessa följas, om inte inns
en tabell med åtdragningsmoment i  kapitel 30
”Tekniska data”.
På modeller med integrerad spärrklinka ska spärrklinkans skruv dras åt försiktigt medurs. Spärrklinkan måste då gripa i kuggarna.

Kör aldrig om ramen är böjd eller bruten. Försök
aldrig att reparera skadade delar. Det kan leda till
olyckor. Byt ut defekta delar innan du använder cykeln
igen.
Eter olycka eller fall måste du låta en fackverkstad
kontrollera cykeln innan du använder den igen. Om
defekter på ram eller komponenter inte upptäcks kan
olyckor ske.
Ett tecken på att ramen är böjd kan vara att din cykel inte går helt rakt ramåt. Låt då en cykelverkstad
ställa in hjulens riktning.
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11 Styrsats

12 Gafel
Framhjulet hålls med hjälp av cykelgafeln. Cykelgafeln
består av två gafelben, gafelbryggan och gafelskatets
rör.

Styrsats
Styrsatsen utgörs av cykelgafelns lager i ramen. En korrekt inställd styrsats kan lätt vridas. Inget spel får innas.

Kolibergafel

Styrsatsen belastas hårt vid stötar under körning. Den kan
lossna eller ställas om. Låt din återförsäljare regelbundet
kontrollera styrsatsens spel och att den går lätt (intervall
se kapitel 28.1 ”Inspektionsschema”).

De lesta mountainbikes, trekkingcyklar och citybikes är
utrustade med jädergalar. De kan ställas in på olika sätt
och bidrar till en ökad körkomfort.

Kontrollera styrsats

Fjädergafel

Anvisningar om unktion, underhåll och skötsel av jäderelement inns i kapitel 13 ”Fjädrad ram och jäderelement”. Särskild information om din jädergafel inns
i jädergafeltillverkarens bruksanvisning, som inns på
CD:n eller på tillverkarens webbsida.

Om du ställer in styrsatsen felaktigt eller drar åt den
för hårt kan den brytas av. Låt därför alltid en fackverkstad göra detta.
Om du cyklar med en styrsats som sitter löst kan lagerkåporna eller gafeln skadas.

Kör aldrig med en skadad cykelgafel. Du får inte reparera en skadad cykelgafel. Det kan leda till svåra
olyckor. Byt ut en böjd eller på annat sätt skadad cykelgafel innan du använder cykeln igen.
Undvik hopp i terräng och körning över höga trottoarkanter. Det kan leda till skador på gafeln och i
förlängningen till svåra olyckor.
Kontrollera regelbundet att alla skruvar på cykelgaffeln sitter ordentligt. Om skruvar sitter löst kan svåra
olyckor bli följden.
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13 Fjädrad ram och jäderelement

13.2 Skötsel och underhåll

13.1

Du kan rengöra din heljädrade MTB på samma sätt som
du är van vid. Varmt vatten med lite diskmedel eller ett
skonsamt rengöringsmedel, som du kan köpa rån din
återförsäljare, lämpar sig bra.

Ram med bakre jädring

Om du vill köra extra sportigt eller särskilt bekvämt med
din cykel har du kanske köpt en heljädrad modell. På
en sådan är baktriangeln på huvudramen inte stel, utan
rörligt lagrad och jädrad och dämpad med hjälp av en
stötdämpare.

Undvik att rengöra din cykel med högtryckstvätt. Det
höga trycket kan göra att rengöringsmedel tränger in i
tätade lager och förstör dem.

Stötdämparens kolv och packningen bör försiktigt torkas
av med en mjuk trasa i samband med den regelbundna
skötseln av cykeln. Genom att spraya lite sprayolja, t.ex.
rån Brunox, på dämparens yta och packningen förbättras
unktion och livslängd.

Heljädrad ram
Olika typer av jäderelement används. I huvudsak används
stötdämpare som jädrar med en ståljäder och stötdämpare med en lutkammare vars lut komprimeras vid injädring. På mer högkvalitativa stötdämpare är dämpningen,
som reglerar hastigheten vid in- och utjädring, inställbar.
Detta görs med hjälp av ett system av oljekammare och
-kanaler.
En sådan modell erbjuder inte bara avsevärt mycket mer
körsäkerhet och komfort, utan kräver även en särskild
behandling. I denna bruksanvisning inns bara allmän
information om detta. Detaljerad information och mer råd
om detta inns i stötdämpartillverkarens anvisningar som
medföljer på CD:n, samt hos din återförsäljare.

En viktig källa till information kan även respektive jäderelementtillverkares webbplats utgöra. Informativa
och praktiska länkar inns i kapitel 29 ”Länklista”.

Vid leverans av din nya cykel har återförsäljaren i normalfallet ställt in jädringen åt dig. Det kan hända att din
cykel och sittpositionen ser annorlunda ut, och att det
känns annorlunda än vad du är van vid. Fjäderbenet måste
justeras så att det jädrar mjukt men inte går i botten när
du kör över ett hinder. Det ska sjunka ner något när du
sätter dig på cykeln.
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Kontrollera regelbundet lederna i baktriangeln med avseende på spel. Lyt cykeln och försök att vrida bakhjulet åt
sidan.
Genom att lyta och snabbt ställa ner bakhjulet igen kan
du upptäcka om det föreligger spel i dämparens fästen.
Om du känner att det inns spel eller hör ett klapprande
ljud måste cykeln omedelbart kontrolleras i en fackverkstad.

Det är avgörande för din säkerhet att jäderelementen
ungerar och sitter ordentligt. Underhåll och kontrollera därför din heljädrade cykel regelbundet.



Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och
komponenter lossna (se kapitel 30 ”Tekniska
data”).

14 Tramplager och pedalarmar
Kedjehjul är slitagedelar. Deras livslängd beror på många
olika faktorer, t.ex.
• underhåll och skötsel
• typ av användning
• körd sträcka.

15 Kontrollera tramplager

16 Hjul
16.1 Kontrollera hjul
Hjulen utgör kopplingen mellan cykel och underlag. På
grund av ojämnheter i underlaget och förarens vikt belastas hjulen mycket.
Innan leverans kontrolleras och centreras hjulen noggrant.
Ekrarna sätter sig dock något under de första körda kilometrarna.
Låt en återförsäljare kontrollera och vid behov centrera hjulen eter de ca första 100 kilometrarna.

Pedalarmarna måste sitta ordentligt. I annat fall kan
vevmekanismen skadas.
Etersom pedalarmar kan lossna bör du regelbundet kontrollera att tramplagret sitter ordentligt
genom att vicka på pedalarmarna.
Om det föreligger spel i pedalarmarna ska cykeln
kontrolleras i en fackverkstad och armarna ixeras
korrekt.

Kontrollera däreter regelbundet ekrarnas spänning
och låt en återförsäljare byta ut resp. centrera lösa
eller skadade ekrar.
Hjulet kan vara fäst i ramen och gafeln på olika sätt. Förutom de vanligaste systemen, där hjulet ixeras med hjälp
av axelmuttrar eller snabbspännare, inns olika typer av
insticksaxlar. Dessa kan skruvas fast eller hållas med hjälp
av olika typer av snabbspännare. Om din cykel är utrustad
med en insticksaxel, se medföljande bruksanvisning rån
tillverkaren eller på Internet på respektive tillverkares
webbplats.

Om din cykel är utrustad med en koliberram och ett
tramplagerhus för ett BB30-innerlager, beakta följande:
Det inns möjlighet att montera en adapter för användning av ett innerlager med en konventionell BSAgänga. Tänk då alltid på:
• Att adaptern endast får monteras in i helt oskadade ramar. Den är inte avsedd för att reparera
defekta BB30-hus. Om den inte monteras korrekt
kan tramplagerhuset skadas, vilket leder till att
garantin upphör att gälla. Låt alltid en återförsäljare montera en sådan adapter.
• Att adaptern inte kan monteras bort igen när den
väl har monterats i koliberramen.

Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och komponenter lossna (se  kapitel 30 ”Tekniska data”).

16.2 Kontrollera nav
Gör på följande sätt för att kontroller navens lager:
Lyt hjulet och vrid på det.
Kontrollera om hjulet fortsätter att vridas några
varv och däreter pendlar och sedan stannar. Om
det stannar abrupt är lagret skadat. Detta gäller
inte för ramhjul med navdynamo.
För att fastställa om det föreligger spel i navlagret
kan du försöka röra på hjulet ram och tillbaka
i cykelgafeln resp. i baktriangeln tvärs emot
körriktningen.
Om du fastställer att det föreligger spel mellan
lagren, eller om det går trögt att vrida hjulet, bör
en återförsäljare justera navlagren.
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16.3 Kontrollera fälgar
Om du använder en fälgbroms utsätts fälgen för ökat slitage.

17 Däck och slangar
17.1

Däck

Det inns många olika typer av däck. Hur bra de lämpar sig
för terrängen samt deras rullmotstånd beror på däckproilen.
När en fälg är sliten minskar dess stabilitet. Den är
därmed även mer känslig för skador. En deformerad,
sprucken eller avbruten fälg kan leda till svåra olyckor. Om du fastställer förändringar på din cykels fälg
får du inte använda cykeln. Låt först en fackverkstad
kontrollera skadan.

Pumpa inte däcket med mer än det tillåtna luttrycket.
Det kan annars explodera.
Pumpa däcket med minst det angivna minimiluttrycket. Om däcktrycket är för lågt kan däcket lossna
rån fälgen.

På cyklar rån storlek 24" är fälgarna utrustade med
en slitageindikering. På fälgens kant inns en linje
eller ett spår som går runt hela fälgen.
Byt ut fälgen så fort du upptäcker markeringar på
något ställe av fälgen (spår, färgade punkter), när en
ingraverad markering inte längre syns, eller när en
markering i färg har nötts bort.

Värdet för maximalt tillåtet luttryck, samt otast även
ett minsta tillåtet luttryck, inns på kanten av däcket.
Använd alltid däck av samma typ och med samma
dimension och proil när du byter däck. Annars kan
köregenskaperna påverkas negativt. Det kan leda till
olyckor.

Om markeringen består av ett spår eller lera punkter
på fälgkanten ska fälgen bytas ut så fort dessa markeringar har nötts bort.
Däck är slitagedelar. Kontrollera regelbundet proildjup, däcktryck och däckkanternas skick. Byt ut slitna
däck innan du använder cykeln igen.

Beakta dimensionerna på det monterade däcket. Det
inns standardbeteckningar som anger däckets dimension.
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•

Exempel 1: ”46-622” betyder 46 mm däckbredd
och 622 mm fälgdiameter.

•

Exempel 2: ”28 × 1,60 tum” betyder 28 tums
däckdiameter och 1,60 tums däckbredd.

Luttrycket anges ota i den engelska enheten PSI.
I kapitel 30 ”Tekniska data” inns en tabell för omräkning av luttryck rån PSI till bar.

17.2

Använd tubdäck endast på därför avsedda fälgar.
Dessa har inga uppdragna kanter (fälghorn), utan en
jämn inåtbuktande yta längst ut. På denna limmas
tubdäcken.

Slanglösa däck/tubeless

Framför allt på moderna mountainbikes, men även på racingcyklar, används idag även slanglösa däck, så kallade
”tubeless tires”. De erbjuder vissa fördelar, men måste
användas och behandlas varsamt.
Använd tubdäck endast på föreskrivet sätt och med
korrekt luttryck.

Använd slanglösa däck endast på därför avsedda fälgar. Dessa är märkta som sådana, t.ex. med förkortningen ”UST”.
Det krävs speciella kunskaper och stor erfarenhet för
att limma på tubdäck. Låt alltid en fackverkstad byta
tubdäck. Informera dig om hur tubdäck ska hanteras
och hur man byter dem säkert.
Använd slanglösa däck endast på föreskrivet sätt,
med korrekt luttryck och i förekommande fall med
rekommenderad tätningsvätska.

Slanglösa däck får endast tas av rån fälgen utan verktyg,
annars kan otätheter uppkomma. Om tätningsvätskan inte
räcker för att förhindra en defekt kan en normal slang sättas in eter att ventilen har tagits bort.

17.4 Slangar
Slangen krävs för att upprätthålla trycket inuti däcket.
Slangen ylls med lut genom en ventil.
Det inns tre typer av ventiler:

1

17.3

2

3

Tubdäck

Framför allt på cyklar som används i tävlingssammanhang
inns så kallade ”tubdäck”. På dessa är slangen insydd i
manteln och den kompletta enheten limmas fast på den
därför avsedda fälgen med ett speciellt lim. Fördelar med
tubdäck är att de har bättre punkteringssäkerhet och
bättre nödkörningsegenskaper.

1
2
3

Sclaverand-/racerventil
Schrader-/bilventil
Dunlop-/blixtventil

Alla tre ventiltyper skyddas mot smuts med hjälp av en
ventilhatt.
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Gör på följande sätt för att pumpa en slang med sclaverand-/racerventil:

18 Åtgärda punktering
För att kunna åtgärda en punktering behöver du följande
utrustning:
• Monteringsverktyg av plast
• Lappar
• Gummilösning
• Slippapper

Skruva av ventilhatten moturs för hand.

• Ev. reservslang

Skruva upp den rälade muttern moturs.

• Ev. reservventil

Tryck in den rälade muttern kort i ventilen för
hand, tills lut strömmar ut.
Pumpa slangen med lämplig lutpump.
Skruva åt den rälade muttern igen.
Skruva på ventilhatten medurs på ventilen.

Rådgör med en återförsäljare om vilken lutpump som
lämpar sig för din ventil.

• Gafelnyckel (om din cykel inte är utrustad med
snabbspännare)
• Lutpump
Vi rekommenderar att du monterar bort det defekta hjulet.
Öppna eller ta bort bromsen först. Proceduren beror på
vilken typ av broms din cykel är utrustad med.

Läs kapitlet om bromsar innan bromsen demonteras.
I annat fall kan bromssystemet skadas vilket kan leda
till olyckor.

Gör på följande sätt för att pumpa en slang med Dunlop-/
blixtventil:
Skruva av ventilhatten moturs.

18.1 Öppna bromsar

Pumpa slangen med lämplig lutpump.
Skruva på ventilhatten medurs på ventilen.

18.1.1 Öppna Cantilever- eller V-broms
Ta tag i hjulet med ena handen.
Tryck bromsbeläggen eller bromsarmarna mot
fälgen.
Häng på bromsvajern på en av bromsarmarna.

18.1.2 Ta bort hydraulisk fälgbroms
Om cykeln är utrustad med bromssnabbspännare,
ska den ena bromsenheten demonteras (se  kapitel 9.2.2 ”Använda snabbspännare”).
Om inga bromssnabbspännare inns, släpp ut luten
ur däcket.
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18.1.3 Öppna sidovajer-fälgbroms
Öppna snabbspännspaken på bromsarmen eller
bromshandtaget.
Om inga bromssnabbspännare inns, släpp ut
luten ur däcket. Hjulet kan nu dras ut mellan
bromsbeläggen.

18.1.4 Lossa navbroms, rull-, trum- eller
baktrampbroms
Lossa vajerklämskruven resp. snabbspännaren på
bromsarmen.
Med baktrampbroms måste bromsarmens skruvkoppling på kedjestödet öppnas.

18.2 Montera bort hjul
Tänk på att de procedurer som anges här är exempel.
Följ respektive tillverkares anvisningar eller vänd dig till
din återförsäljare.

18.2.2 Montera bort bakhjul
Om din cykel är utrustad med kedjeväxel, växla till
det minsta drevet. Växeln hindrar då inte bortmonteringen av hjulet.
Om din cykel är utrustad med snabbspännare, öppna dessa (se  kapitel 9.2.2 ”Använda
snabbspännare”).
Om din cykel är utrustad med axelmuttrar, lossa
dessa med en passande hylsnyckel moturs.
Fäll bak växeln något.
Lyt cykeln något.
Dra ut hjulet ur ramen.
Om bakhjulet inte kan tas ut, öppna snabbspännaren ytterligare genom att vrida kontramuttern
moturs.
Slå lätt med handlatan uppirån på hjulet.
Hjulet ramlar då ut neråt.
Här visas hur en Shimano-navväxel monteras ut:

18.2.1 Montera bort ramhjul
Om din cykel är utrustad med snabbspännare, öppna dessa (se  kapitel 9.2.2 ”Använda
snabbspännare”).

Lossa växelvajern för att ta bort bakhjulet
Koppla loss vajern rån kassettknuten för att kunna
ta ut bakhjulet ur ramen.

Om din cykel är utrustad med axelmuttrar, lossa
dessa med en passande hylsnyckel moturs.

Om din cykel är utrustad med hjulsäkringar av plåt,
öppna muttrarna ytterligare genom att vrida dem
moturs.
Dra isär plåtsäkringarna tills de inte längre berör
gafeländen.
Dra sedan ut ramhjulet ur gafeln.

LOCK

Om ramhjulet är säkrat mot att ramla ut med hjälp
av särskilt utformade gafeländar, lossa muttrarna
ytterligare genom att vrida dem moturs. När brickor och muttrar inte längre berör gafeländarna, dra
ur ramhjulet ur gafeln.

2
-8S

CJ

JA

PA

0

N

Kassettknut

1. Ställ Revo-växelreglaget på 1.
ställ på 1
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2. Dra vajerhöljet ur dess hållare på kassettknuten
och ta bort vajern rån springan i fästet.
Fäste
Hållare för vajerhölje

Skruva av ventilhatt, fästmutter och ev. täckmutter
rån ventilen. Ta ur ventilinsatsen på Dunlop- eller
blixtventiler.
Släpp ut resterande lut ur slangen.

CJ

-8S

20

JA

18.3 Demontera däck och slang

PA

N

1

Sätt monteringsverktyget på insidan av däcket
mittemot ventilen.

Springa
2

Häv däckkanten över fälghornet.
1 Dra ut rån vajerhöljets hållare
2 Ta bort rån springan

3. Ta bort vajerfästskruven ur kassettknutens ledare.
Vajerfästskruv

Skjut in det andra monteringsverktyget mellan fälg
och däck ca 10 cm bort rån det första.
Häv av däcket med monteringsverktyget rån fälgen
upprepade gånger tills däcket har lossat runt hela
fälgen.
Ta ut slangen ur däcket.

Ledare

18.4 Lappa slang
LOCK

Pumpa upp slangen.
CJ-8S20
JAPAN

Lägg slangen i en behållare ylld med vatten för att
kontrollera var slangen är skadad.
Om det är svårt att dra ut vajerhöljet rån dess
hållare på kassettknuten, sätt in en 2 mm insexnyckel eller # 14 eker i hålet i kassettknuten och
vrid det sedan för att lossa på innervajern. Ta sedan först bort vajerfästskruven rån ledaren och
sedan vajerhöljet rån dess hållare.
2

3

Ta bort vajerfästskruven

Dra ut ur hållaren
för vajerhöljet

Tryck ner slangen under vattenytan. Där det inns
en reva eller ett hål i slangen tränger lutbubblor
ut.
Om luten går ur däcket när du är ute och cyklar
och du inte kan fastställa var hålet är kan du pumpa upp slangen kratigt. Den blir då större, och på
grund av det högre trycket i den utträngande luten
kan du enklare höra var hålet sitter.
Låt slangen torka.

LOCK

Rugga försiktigt upp slangen på det skadade stället
försiktigt med slippapper.
CJ-8S20
JAPAN

1
Vrid
ledaren

Hål i ledaren

2 mm insexnyckel eller
eker # 14

4. Lossa skruven på bromsarmen och ta bort den.
5. Lossa hjulmuttrarna och lägg dem åt sidan. Ta
bort säkringsbrickorna rån hjulaxeln.
6. Dra ut bakhjulet ur spåren på gafeländarna.
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Stryk på gummilösning på det aktuella stället.
Vänta några minuter tills gummilösningen har
torkat.
Tryck fast gummilappen ordentligt på det skadade
stället.
Låt gummilappen torka i några minuter.

18.5 Montera däck och slang

18.6 Montera hjul
Tänk på att de procedurer som anges här är exempel.
Följ respektive tillverkares anvisningar eller vänd dig till
din återförsäljare.

Undvik att rämmande föremål kommer in i däckets
inre. Se till att slangen aldrig är veckad och inte
kläms. Se till att däcket hamnar i rätt körriktning vid
monteringen. Om däcket har en körriktning är denna
markerad på däckets kant.

Säkerställ att fälgbandet täcker ekernipplarna och
inte uppvisar några skador.

18.6.1 Montera ramhjul

Tänk på däckets körriktning vid inmontering av ramhjulet.

Ställ fälgen med ena kanten i däcket.
Tryck in ena sidan av däcket helt i fälgen.
Sätt in ventilen i ventilhålet i fälgen, och lägg in
slangen i däcket.
Tryck däcket över fälgkanten.
Dra däcket kratigt till mitten av fälgen. Det redan
monterade området halkar då ner i fälgbotten.

Om din cykel är utrustad med skivbroms, säkerställ
att bromsskivorna sitter korrekt mellan bromsbeläggen.

Kontrollera en gång till att slangen sitter korrekt.

Pumpa upp slangen något.
Kontrollera att däcket sitter rätt och är runt med
hjälp av kontrollringen på fälgkanten. Korrigera
däcket för hand om det inte sitter ordentligt runt
om.
Pumpa upp slangen till rekommenderat däcktryck.

18.6.2.1 på hjul med kedjeväxel
Om din cykel är utrustad med kedjeväxel ska kedjan läggas runt det minsta drevet när bakhjulet
monteras in igen.
Sätt in hjulet så långt det går och i mitten av
gafeländarna.
Dra åt navmuttern resp. stäng snabbspännaren (se
 kapitel 9.2.2 ”Använda snabbspännare”).
18.6.2.2 på hjul med navväxel
Montering av ett hjul med växlingsnav i ramen
1. Lägg kedjan på tandhjulet och sätt navaxeln på
gafeländarna.
Navaxel
JAPAN

Med Dunlop- eller blixtventiler: Sätt in ventilinsatsen igen och skruva fast täckmuttern.

18.6.2 Montera bakhjul

CJ-NX10

Skjut med hjälp av handlatan på den andra sidan
av däcket helt över fälghornet.

Gafelände
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2. Sätt på säkringsbrickorna på båda sidorna av
navaxeln. Vrid växelarmen så att de utskjutande
delarna på säkringsbrickorna griper i spåren på
gafeländarna. I detta fall kan växelarmen monteras nästan parallellt mot ramgafeln.

Håll vid monteringen av bromsarmens klämkoppling
fast muttern på klämkopplingen med en 10 mm nyckel
för att dra åt skruven på klämkopplingen.

Säkringsbricka (vänster sida)

Åtdragningsmoment
2–3 Nm

Växelarm
Spår i gafeländen
Säkringsbricka
(höger sida)

Kontrollera eter monteringen av bromsarmens klämkoppling att skruven på klämkopplingen står ut ca 2
till 3 mm rån klämkopplingens mutter.

N
PA
JA

N
CJ-

0

7R

LOCK

X1

Ramgafel

Bromsarm
Klämkopplingens mutter

Klämkoppling för bromsarm

Den utskjutande delen måste sitta på samma sida
som gafeländen.
Sätt in säkringsbrickorna så att de utskjutande
delarna griper exakt i spåren på gafeländarna på
navaxelns ram- eller baksida.

2–3 mm

Klämkopplingens
skruv (M6 × 16 mm)

3. Spänn kedjan och fäst hjulet med täckmuttrarna
på ramen.
Åtdragningsmoment
30–45 Nm

5. Kontrollera innan baktrampbromsen används att
bromsarna ungerar korrekt och att det går lätt att
vrida hjulet.

JA

PA

N

CJ-

10

LOCK

7R

NX

Täckmutter
Säkringsbricka

4. Sätt på bromsarmen med bromsarmens klämkoppling korrekt på ramgafeln.
Klämkopplingens mutter
Bromsarm

Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och komponenter lossna (se  kapitel 30.3 ”Åtdragningsmoment
för skruvkopplingar”).

Klämkopplingens skruv

Klämkoppling för
bromsarm
Ramgafel

Häng i bromsvajern och fäst den eller stäng
bromssnabbspännaren.
Kontrollera att bromsbeläggen når bromsytorna.
Kontrollera att bromsarmen är ordentligt fastsatt.
Testa bromsarna.
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Montering av växelvajern på navväxlar
Lägg på vajern på ledaren så att vajerfästmuttern
sitter utåt mot gafeländen. Skjut in den raka sidan
på mellanbrickan i den öppna sidan på kassettknutens ledare.

Fäst vajern i ledaren enligt bilden. Dra den först
genom springan i kassettknutens fäste och stick
sedan in vajerhöljets ände ordentligt i vajerhöljets
hållare.

LOCK

Rak sida på
mellanbrickan

CJ-8

S20

JAPA
N

Växelvajer
Vajerfästmutter

Ledare

Öppen sida på
ledaren

Fäste

Ledare
Fäste
Hållare för vajerhölje
LOCK
CJ

-8S
20

JA
PA
N

CJ-8S20
JAPAN

2
Springa
1

Vrid vajern 60° åt höger och fäst den sedan i haken.

1 Dra igenom springan
2 Stick in i vajerhöljets hållare

Hake
LOCK
CJ-8S20

Vrid 60°
grader

JAPAN

Om det är enklare kan du först sätta in vajerhöljet i
dess hållare. Vrid sedan ledaren med hjälp av en
2 mm insexnyckel eller en # 14 eker som du sätter
in i hålet i kassettknutens ledare. Då passar vajerfästskruven in i den öppna sidan på ledaren.
1
3
LOCK
CJ-8S20
JAPAN

2
Hål i ledaren
2 mm insexnyckel eller
eker # 14
1 Sätt in i vajerhöljets hållare
2 Vrid ledaren
3 Sätt in vajerfästskruven
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19 Cykelväxlar
Kontrollera att vajern sitter korrekt inuti ledarguiden.

19.1 Kedjeväxel

LOCK

LOCK

Guide OK

CJ-8S20

CJ-8S20

JAPAN

JAPAN

Guide inte OK

I denna bruksanvisning beskrivs hur de typiska och
vanliga växelkomponenterna på MTB-, ATB-, cross- eller
racingcyklar används. För andra komponenter inns separata anvisningar på CD:n eller på Internet på respektive
tillverkares webbplatser. Vid rågor om montering, inställning, underhåll och användning, var god vänd dig till en
cykelåterförsäljare.

Vid lösa, slitna, skadade eller felinställda växelkomponenter inns risk för skador för föraren. Låt en fackverkstad ställa in kedjeväxeln.

Kontakta alltid din återförsäljare:
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•

om kedjan hoppar av rån kedjehjulen eller tandhjulen vid körning

•

om ovanliga ljud uppträder

•

om växlarna inte ungerar korrekt

•

om växel, växelförare eller andra växelkomponenter är lösa, skadade eller böjda, eller

•

om kedjeleder är defekta eller slitna.

19.1.1 Använda växelhandtaget
Cykelkedjan får inte samtidigt ligga ramme på den
minsta kedjeringen och bak på det yttre mindre drevet. Cykelkedjan får inte heller samtidigt ligga på den
större rämre kedjeringen och bak på det inre större
drevet. Då kan kedjan hoppa av.

19.1.1.1 Växelhandtag på racingcykel
Shimano-växelhandtag
Handtag b
rån den stora
till den lilla
kedjeringen

Trampa aldrig bakåt på pedalerna när du växlar till en
annan växel. Då kan växeln skadas.
Utför alla inställningar på växeln i små steg och mycket försiktigt. Vid felaktiga inställningar kan kedjan
hoppa av rån drevet vilket i sin tur kan leda till fall.
Låt en fackverkstad ta hand om detta om du känner
dig osäker.

Handtag a
rån den lilla
till den stora
kedjeringen

Handtag
a

Handtag b
rån den stora
till den lilla
Handtag kedjeringen
Handtag
a

Även när växelmekanismen är optimalt inställd kan
onormala ljud uppstå om kedjan löper mycket snett.
Det utgör inget fel och skadar inte drivenheten. Så
fort kedjan löper mindre snett uppstår inte längre
ljudet.

b

Handtag a
rån den lilla
till den stora
kedjeringen

Handtag a: Växling till en större kedjering
Handtag b: Växling till en mindre kedjering

Alla handtag återgår till utgångsläget när man släpper
dem.

Kör aldrig utan ekerskydd. Om inget ekerskydd redan
är monterat måste du montera på ett i eterhand. Annars kan kedjan eller växeln hamna mellan tandhjul
och ekrar.
Koppla alltid mycket försiktigt till lägsta växeln (största drevet) med växelmekanismens handtag. Växeln
kan annars hamna i ekrarna och skada dem.
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Använda bakre växelhandtaget
Handtag a: Växling till ett större tandhjul.
Handtag a låser i position 1, 2 och 3.

Handtag
a

Handtag b rör sig samtidigt som handtag a. Undvik
att trycka på handtag b. På samma sätt ska du undvika att trycka på handtag a när handtag b används.
Om man trycker på båda handtagen samtidigt sker
ingen växling.

3. Klickläge
Utgångsläge
handtag a

2. Klickläge

Manövrering av växelförarhandtaget (standard)
Handtag a: Växling till en större kedjering

1. Klickläge

1. Växling med ett steg till
nästa större tandhjul.
Exempel: Växling rån 3
till 4 växeln

Handtag
a

2. Växling med två steg
till ett större tandhjul.
Exempel: Växling rån 3
till 5 växeln

Utgångsläge
handtag a

Fullt växelförarslag
Manövrering som
genomfördes

3: Växling med tre steg
till ett större tandhjul.
Exempel: Växling rån 3:e
till 6:e växeln

Om manövreringen av handtaget inte slutför kedjeringens växlingsslag manövrerar du handtaget igen med (X°) för att slutföra den del
av handtagets slag (X) som var för kort och därmed växlingen.

Handtag b: Växling till ett mindre tandhjul. När man
trycker en gång på handtag b växlar man ett steg till nästa
mindre tandhjul.

Handtag
b

Utgångsläge
handtag b

Fullt genomfört växelförarslag
Handtag
b

Klickläge
Utgångsläge
handtag b

Klickläge

Handtag b: Växling rån mellanliggande kedjering till minsta kedjering
1. Växling med ett steg till
nästa mindre tandhjul.
Exempel: Växling rån 4:e
till 3:e växeln
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Handtag b rör sig samtidigt som handtag a. Undvik att
trycka på handtag b. På samma sätt ska du undvika att
trycka på handtag a när handtag b används. Om man
trycker på båda handtagen samtidigt sker ingen växling.

Manövrering av växelförarhandtaget med trimning
(oljudsminimering), tillval
Växlingsprocedurer
Handtag a: Växling till en större kedjering

Handtag
a

Utgångsläge
handtag a

Trimning (oljudsminimerande mekanism)
Beroende på dess position kan kedjan eter växling
komma att gnida mot ramväxelns inre platta och därmed
ge upphov till ett typiskt ljud. Tryck i sådana fall något på
handtag a eller handtag b för att lytta växelföraren tills
den inte längre berör kedjan.
Detta kallas ”trimning”. Trimning är möjligt när kedjan
sitter på den största, mellanliggande eller minsta kedjeringen.
När du trimmar till ett av nedan lägen försvinner oljuden.

Fullt växelförarslag
Manövrering som
genomfördes

Om manövreringen av handtaget inte slutför kedjeringens växlingsslag manövrerar du handtaget igen med (X') för att slutföra den del
av handtagets slag (X) som var för kort och därmed växlingen.

Handtag b: Växling rån mellanliggande kedjering till
minsta kedjering

Handtag
b

Utgångsläge
handtag b

Fullt genomfört växelförarslag
Klickläge
Klickläge
När handtag b manövreras hörs det ett klickljud när trimningen (den
oljudsminimerande mekanismen) aktiveras. Ett andra, kratigare
klickljud hörs när växlingsslaget är komplett. Eter trimningen kommer nästa intryckning att slutföra växlingsslaget.
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TRIMNING
KEDJANS POSITION
Stor kedjering

INDIKATION

HANDTAGSMANÖVRERING

VÄXELFÖRARRÖRELSE

Kedjan berör den yttre
kedjematningsplattan

Yttre kedjematningsplatta

Handtag
a

Trimning
innan trimning

Mindre
tandhjul

eter trimning

Växelförarrörelse

Mellersta kedjeringen

Mindre
tandhjul
Liten kedjering
Klickläge
Kedja

(kontakt)

Mindre
tandhjul
Stor kedjering

Kedjan berör den inre
kedjematningsplattan

Handtag
b

Trimning

Inre kedjematningsplatta

innan trimning

Större
tandhjul
Mellersta kedjeringen

Större
tandhjul
Liten kedjering
Klickläge
Kedja

Större
tandhjul
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(kontakt)

SRAM-växlingshandtag

Justering av greppvidd
Växlings- och bromshandtagens greppvidd kan ställas in
utirån storleken på förarens hand.

0°

X°
Klick

XX°

Klick
Klick
Klick

0

Bakre växlingshandtag: För att växla till en tyngre (högre)
växel trycker man det lilla växlingshandtaget något inåt
tills ett klick hörs eller känns. För att växla till en lättare
(lägre) växel trycker man det lilla växlingshandtaget ytterligare något inåt tills ett andra klick hörs eller känns. Du
kan växla ner max. tre växlar på samma gång.
Främre växlingshandtag: För att växla rån det lilla till det
stora kedjehjulet skjuter man det lilla växlingshandtaget
helt inåt. För att växla ner rån det stora kedjehjulet till
det lilla kedjehjulet trycker man det lilla växlingshandtaget mot mitten tills ett tydligt klick hörs eller känns.

Ställ först in greppvidden för växlingshandtaget
och justera däreter bromshandtaget, tills bromshandtagets stopp berör växlingshandtaget. Då
säkerställs att bromshandtaget inte kan stöta
emot det återjädrande växlingshandtaget.
För att ställa in växlingshandtagets greppvidd
skjuter man det inåt för att komma åt skruven för
inställning av greppvidd. Tryck inställningsskruven med hjälp av ingernageln eller en dorn inåt
och vrid den moturs för att lytta växlingshandtaget närmare styret.

19.1.1.2 Växlingshandtag på MTB, trekking- och touringcykel
Standardväxlingshandtag
De båda handtagen a och b återgår till utgångsläget när
man släpper dem. Pedalarmen måste vridas samtidigt som
ett handtag manövreras.
Använda växelförarhandtaget

För att undvika att kedjan släpar i extrema positioner är det rämre växlingshandtaget utrustat med en
trimunktion för växelföraren. Trimning kan göras när
kedjan sitter på det stora kedjehjulet.

Utgångsläge a

handtag

För att växla växelföraren till trimpositionen trycker
man det lilla växlingshandtaget något inåt tills ett lätt
klick hörs eller känns.
Växling rån en liten till en större kedjering
När man trycker en gång på handtag a växlar man rån en
liten kedjering till en större kedjering.
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Fullt genomfört växelförarslag
Klickläge
Trimning
Klickläge
H b l (B)

Handtag b
Handtag b

Växling rån en stor till en mindre kedjering
När man trycker en gång på handtag b växlar man rån en
stor till en mindre kedjering.
Använda bakre standardväxelhandtaget
Utgångsläge a

handtag

Vid växling med handtag b hörs ett första klickljud när
trimningen (den oljudsminimerande mekanismen) aktiveras. Ett andra klickljud hörs när växlingsslaget är
komplett. Det oljudsminimerande systemet klickar eter
genomförd trimning inte längre, så att man bara hör klicklägena när man växlar mellan tandhjulen.

1
2
Kedjans position

Växelförarrörelse

Växling rån ett litet tandhjul till ett större tandhjul
Tryck handtag a till läge 1 för att endast växla ett steg.
Tryck till läge 2 för att växla två steg samtidigt. På detta
sätt kan man växla maximalt 3 steg.

Om kedjan sitter på den stora kedjeringen och det stora
tandhjulet släpar kedjan mot växelföraren vilket märks
genom särskilda ljud. Växelföraren kan lyttas något inåt
till klickläget genom att trycka lätt på handtag b så att
inga ljud längre uppstår.
Vridhandtag
För att växla ett steg vrider man vridhandtaget ett läge
ramåt eller bakåt.
Ökande pedalkrat

Avtagande
pedalkrat
Abnehmende

Zunehmende
Pedalkraft

Handtag b

Växling rån ett stort till ett litet tandhjul
Tryck en gång för att växla till ett mindre tandhjul.
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Pedalkraft

Abnehmende

Zunehmende

Pedalkraft
Avtagande
pedalkratPedalkraft
Ökande pedalkrat

Om du vill växla lera steg på samma gång vrider du växlingshandtaget med så många växlar i önskad riktning.

Växel
Inställningsskruven kan även sitta på växlingshandtaget eller på ramen.
Låt alltid en återförsäljare underhålla, byta eller ställa
in kedjeväxeln på din cykel.

Inställningsskruv

Fininställning / växel
B

Använd handtaget för att växla kedjan rån det minsta
tandhjulet till det andra tandhjulet. Dra in växelvajern
med växelhandtaget och vrid på pedalarmarna.

A

Justeringsskruv vajerhölje

Om kedjan hoppar till det tredje
tandhjulet:

Optimal inställning
När man drar in växelvajern med
växelhandtaget ska kedjan när den
är i optimalt läge släpa mot det
tredje tandhjulet och orsaka ett ljud.
Inställningsskruv

Vrid inställningsskruven så långt medurs tills kedjan hoppar tillbaka till det andra tandhjulet.
Om inga ljud
uppstår:

Släpp växlingshandtaget i andra
växeln och vrid på pedalarmen.
Om kedjan vidrör det tredje tandhjulet måste inställningsskruven vridas något medurs tills inga släpande ljud uppstår längre.
För att SIS-unktionen ska ungera utan riktion måste alla
kratöverförande delar smörjas.

Inställningsskruv

Vrid skruven så långt moturs tills kedjan vidrör det
tredje tandhjulet.

När kedjan beinner sig i nedan position kan den släpa
mot kedjeringarna eller växelföraren och därmed orsaka ljud. I sådana fall kan du växla kedjan till nästa
eller nästnästa tandhjul.

Kedjeringar

Tandhjul
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Rengöring
Använd helst inget rengöringsmedel för att rengöra kedjan. Vid användning av rengöringsmedel
som rostborttagningsmedel och dylikt kan smörjningen tvättas bort rån kedjan, vilket kan leda till
unktionsfel.

Man kan växla samtidigt som man trampar. I ovanliga
fall kan ofarliga växlingsljud uppstå i navet genom de
inre tandhjulen och spärrklinkorna.

Kedjeringarna och tandhjulen bör med jämna mellanrum rengöras med ett neutralt rengöringsmedel.

Om det går trögt att vrida hjulet måste bromsklossarna bytas eller navet smörjas. Det ska göras av en
fackverkstad.

Kedjeväxeln bör rengöras med jämna mellanrum
och de rörliga delarna (mekanism och valsar) måste regelbundet smörjas.

Om kedjan hoppar av tandhjulen vid körning måste
kedjan omedelbart spännas. Om det inte går att spänna kedjan mer måste tandhjul och kedja bytas ut.

19.2 Navväxel
I denna bruksanvisning beskrivs hur de typiska och konventionella växlingskomponenterna på city- eller trekkingcyklar med växelnav används. Till andra komponenter
inns separata anvisningar eller medföljande bruksanvisningar.

19.2.1 Använda navväxel
19.2.1.1 Växelhandtag Shimano 7/8 växlar
Vrid på vridväxelreglaget för att växla till alla
8 (7) växlar.

Vid rågor om montering, inställning, underhåll och användning, var god vänd dig till en cykelåterförsäljare.
• Mer pedalkrat (ökat motstånd)
 Visning mot 8 (7)
Visning

När navet monteras på ramen måste rätt säkringsbrickor användas på båda sidorna och navmuttrarna
dras åt med föreskrivet åtdragningsmoment (se  kapitel 30 ”Tekniska data”).
Om du bara sätter in säkringsbrickorna på ena sidan,
eller om navmuttrarna inte är korrekt åtdragna kan
fel uppstå på navet. Det kan vrida sig ihop med andra
komponenter. det kan leda till att styret dras åt ena
sidan av växelvajern, vilket kan leda till allvarliga
olyckor.

Indikator
Revo-växelreglage

• Mindre pedalkrat (minskat motstånd)  Visning
mot 1
Denna bruksanvisning för Shimano-vridväxelreglage är
även tillämplig på vridväxelreglage av andra fabrikat.
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19.2.2 Ställa in växel på Shimano-navväxel
I exemplet visas en 7-/8-växlad navväxel.
Ställ växelreglaget på 4.
Kontrollera att de gula markeringarna på kassettknutens fäste och ledaren är i linje med varandra.

Vrid vajerinställningsskruven på växelreglaget för
att justera markeringslinjerna till varandra. Flytta
däreter Revo-växelreglaget rån 4 till 1 och tillbaka till 4. Kontrollera att de gula markeringslinjerna fortfarande är i linje med varandra.
Vajerinställningsskruv

Gula markeringslinjer

ställ på 4

JA

PA

LOCK

20
-8S
CJ N

På kassettknuten inns gula markeringslinjer på två ställen. Använd den linje som är lättast att se.
Cykel i normal position
Justera till en linje
Ledare

LOCK
CJ-8S20
JAPAN

Fäste

Cykel i omvänd position
Justera till en linje
Ledare
JAPAN

LOCK

CJ-8S20

Fäste
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20 Cykelkedja

20.1 Underhålla cykelkedjor

Det inns två grundtyper av cykelkedjor:

Cykelkedjor tillhör slitagedelarna. Cykelkedjor på navväxlar är uttjänta eter ca 3 000 km, på kedjeväxlar eter ca
2 000 km.

• En bred cykelkedja (½ × 1 / 8") för navväxlar.
• En smal cykelkedja för kedjeväxlar. Dessa inns i
olika bredder, beroende på hur många tandhjul
som inns i den kassett som används. Använd endast kedjor som är godkända för exakt det antal
drev som din cykel har.

Rengör och smörj din cykelkedja regelbundet.
För att förhindra att cykelkedjan slits i förtid bör
du med en kedjeväxel använda växlar med liten
kedjevinkel i så stor utsträckning som möjligt.

Gör på följande sätt för att kontrollera slitaget på cykelkedjan.
Håll den del av cykelkedjan som ligger på den
rämre kedjeringen mellan tummen och pekingret.
Dra av cykelkedjan rån kedjeringen. Om det går att
lyta cykelkedjan mycket är den sliten och måste
bytas ut.
På navväxlar måste kedjespänningen ställas in så
att kedjan hänger ner med en till två centimeter
mellan kedjering och drev.

Gör på följande sätt för att eterspänna cykelkedjan:
Lossa muttrarna på bakhjulet.
Dra hjulet bakåt mot gafeländarna tills cykelkedjan har tillåtet spel.
Dra åt alla lossade skruvkopplingar noggrant
medurs.

Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och komponenter lossna (se  kapitel 30 ”Tekniska data”).

40

I Allmän bruksanvisning

En sliten cykelkedja kan gå av och leda till fall. Låt
alltid en återförsäljare byta ut en sliten cykelkedja
innan du använder cykeln igen.

21 Bromsar, bromshandtag och
bromssystem
I denna bruksanvisning beskrivs hur de typiska och vanliga bromskomponenterna på MTB-, ATB-, cross- eller racingcyklar används. Till andra komponenter inns separata
anvisningar eller medföljande bruksanvisningar. Vid rågor om montering, inställning, underhåll och användning,
var god vänd dig till en cykelåterförsäljare.

21.1

Viktiga anvisningar och
försiktighetsåtgärder

”Cyklar måste vara utrustade med 2 av varandra
oberoende bromsar”. Så står t.ex. i §65 i tyska vägtraikförordningen (StVZO), liknande regler gäller i alla
EU-länder.

Dra åt alla skruvar med föreskrivet åtdragningsmoment. I annat fall kan skruvarna brytas av och komponenter lossna (se kapitel 30 ”Tekniska data”).

Bromsvajrar är slitagedelar. Kontrollera regelbundet
i vilket skick de beinner sig och byt vid behov ut
bromsvajrarna.
Kontrollera om det inns rost på bromsvajern eller om
den är ransig och byt ut vajern om ett fel upptäcks.
Om vajern inte byts ut kan det leda till felaktiga
bromsunktioner.

Det inns olika typer av bromsar som används för olika
typer av ändamål:
• navbromsar
• skivbromsar
Låt alltid en fackverkstad utföra underhållsarbete
på bromsarna.

• fälgbromsar.
Bromsarna kan aktiveras mekaniskt eller hydrauliskt.

Applicera inga oljehaltiga vätskor på bromsbelägg,
fälgens bromsytor, bromsklossar eller bromsskiva.
Det kan påverka bromsarnas efekt negativt.

Bromsklossar och bromsbelägg är slitagedelar. Kontrollera
deras skick regelbundet. Skicket kan ses på en markering.
T.ex. syns inte längre spåren på bromsklossen. Byt alltid
ut båda bromsklossarna på samma gång.
Använd endast reservdelar i original. I annat fall kan cykelns unktioner påverkas negativt eller cykeln skadas.

På navväxlar sitter i normalfallet det bromshandtag
som går till ramhjulsbromsen på höger sida av styret,
på kedjeväxlar sitter det på vänster sida. Se till att
du vet vilken sida bromshandtaget sitter på innan du
börjar cykla.
Om du vill montera bromshandtaget på andra sidan av
styret, följ tillverkarens bruksanvisning eller vänd dig
till en återförsäljare.

För att få ett jämnt tryck på båda sidor ska endast bromsbelägg som passar till fälgen användas. I annat fall förlängs bromssträckan och slitaget blir högre. Framför allt
med koliberfälgar får endast belägg användas som uttryckligen är avsedda för denna användning.
Bromsgummi och bromsbelägg får inte komma i kontakt
med olja eller fett. Om bromsgummin och bromsbelägg
har kommit i kontakt med olja eller fett måste de bytas ut
etersom det påverkar bromsefekten avsevärt.
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21.2 Bromshandtag

21.3.1 Trumbromsar och rullbromsar (Roller
Brake)

21.2.1 Standardbromshandtag

På rull- och trumbromsar överförs bromskraten rån
handbromshandtaget via en vajer till bromsanordningen.
Vid längre kontinuerlig användning blir rull- eller trumbromsar mycket varma. Det leder till en sämre bromsefekt
och bromsen kan helt upphöra att ungera. Anpassa ditt
körsätt eter det.

Cykeln är som standard utrustad med ett passande bromshandtag. Kontrollera regelbundet att bromshandtaget
inte går att trycka in ända mot styrhandtaget och ligger
mot det när det manövreras. Tryck in bromshandtaget
och skjut cykeln ramåt för att fastställa om bromsefekten fortfarande är tillräcklig. Om cykeln går lätt att rulla
ramåt måste bromsvajern justeras eller bromsbeläggen
bytas ut.

Rull- och trumbromsar kräver ett speciellt anpassat
bromshandtag.
Justeringsskruv
bromsvajer

Kontrollera regelbundet att alla skruvar på bromshandtaget sitter ordentligt.
Inställningsskruv
greppvidd

Fästskruv

21.3 Navbromsar
Navbromsar är i princip underhållsria, etersom bromskroppen sitter inuti navet.

Vid längre kontinuerlig användning blir navbromsar
mycket varma. Det leder till en sämre bromsefekt som
i slutändan gör att bromsen helt upphör att ungera.
Anpassa ditt körsätt eter det.

42

I Allmän bruksanvisning

Dra vid behov åt dem medurs. Korrekt åtdragningsmoment inns i  kapitel 30 ”Tekniska data”.
Dra åt ramhjuls- resp. bakhjulsbromsen kratigt
på samma sätt som du skulle göra om du måste
bromsa kratigt vid körning. Skjut sedan cykeln
ramåt. Bakhjulet ska då blockera. Framhjulet ska
gå så trögt att cykeln nästan välter ramåt.
Smörj regelbundet alla vajrar.

Bromsbelägg är slitagedelar. Låt en fackverkstad regelbundet kontrollera bromsbeläggen på baktramp-,
rull- och trumbromsar och byta ut dem vid behov.
Eter att cykeln inte har använts under en längre tid
kan bromsefekten bli högre på grund av lygrost i
bromstrumman. Bromsa därför några gånger i början
av färden för att slipa bort lygrosten. Då undviks att
bromsarna plötsligt blockerar.

21.3.2 Baktrampbroms
Undvik att hålla baktrampbromsen nedtryckt oavbrutet vid körning i längre nedförsbackar, etersom de
inre bromskomponenterna kan bli mycket varma vilket i sin tur kan leda till en minskad bromsefekt. Använd alltid den andra bromsen (ramhjulsbromsen) i
långa och branta nedförsbackar, så att bakhjulsbromsen kan svalna. Etersom bromstrumman kan bli mycket varm vid längre tids bromsning bör den inte beröras inom 30 minuter eter körningen.
Bromstrumma

På baktrampbromsar överförs bromskraten med foten via
kedjan till bromsanordningen. Vid längre kontinuerlig användning blir baktrampbromsar mycket varma. Det leder
till en sämre bromsefekt och bromsen kan helt upphöra
att ungera. Anpassa ditt körsätt eter det.

Baktrampbromsen aktiveras genom att man trampar
bakåt. Beroende på hur dina fötter resp. pedalarmarna står utsätts baktrampbromsen för olika stor
krat. När pedalarmarna står lodrätt, och en av dina
fötter alltså står längst upp och den andra längst ner
på pedalerna, kan du inte bromsa kratigt. Ställ pedalarmarna vågrätt om du vill eller måste vara redo att
bromsa.

Baktrampbromsen är enkel att dosera kraten till. Full
bromsefekt nås först eter en viss inkörningstid.
Prova på att använda bromsen försiktigt för att få en
känsla för baktrampbromsens bromsfördröjning.
Eter att cykeln inte har använts under en längre tid
kan bromsefekten bli högre på grund av lygrost i
bromstrumman. Bromsa därför eter att cykeln inte
har används under en längre tid några gånger i början
av färden för att slipa bort lygrosten. Då undviks att
bromsarna plötsligt blockerar.
Om navet blir för varmt kan det leda till att smörjmedel försvinner och bromsefekten därmed blir för
kratig. I sådana fall måste bromsen kontrolleras i en
fackverkstad.
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21.4 Fälgbromsar

V-bromsar har en mycket kratig bromsefekt. Lär dig
hur V-bromsen ungerar och använd bara en begränsad bromskrat. Öva på att göra nödbromsningar tills
du kan hantera din cykel även vid mycket kratiga
inbromsningar.

21.4.2 Ställa in avståndet mellan bromsbelägg
och fälg
Vrid på vajerinställningsskruven för att ställa in avståndet
mellan bromsbelägg och fälg. För att öka avståndet, vrid
inställningsskruven inåt (medurs), För att minska avståndet, vrid inställningsskruven utåt (moturs). Avståndet
mellan bromsklossar och fälg ska uppgå till ca 1 mm.
Inställning av vajern
Vajerinställningsskruv

Icke ändamålsenlig användning av extra jäderelement i
bromssystemet (kratmodulatorer) kan leda till allvarliga
fall. Den nödvändiga jäderkraten i kratmodulatorn beror
på cykelns totalvikt.
När bromsklossarna är så slitna att spåren i dem inte längre syns måste bromsklossarna bytas ut i en fackverkstad.

på V-bromsar

21.4.1 Justera bromsar
Vajerinställningsskruv

Din återförsäljare eller fabriken har ställt in bromsarna på
din cykel korrekt innan leverans. Avståndet mellan bromskloss och fälg uppgår till ca 1–1,5 mm. Bromsklossarna är
dock utsatta för slitage, vilket gör att avståndet blir större
hela tiden och den sträcka bromshandtaget måste tryckas
ner blir längre. Du måste därför kontrollera bromsarna
med jämna mellanrum och justera dem om den sträcka
bromshandtaget måste tryckas ner blir för lång, eller om
bromsen inte bromsar korrekt.

Kontrollera bromsen så här:
Dra åt ramhjuls- och däreter bakhjulsbromsen
kratigt på samma sätt som du skulle göra om du
måste bromsa kratigt vid körning. Skjut sedan
cykeln ramåt.
Bakhjulet ska då blockera och
ramhjulet ska gå så trögt att cykeln börjar välta
ramåt.
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på broms med sidovajer

21.4.3 Slitage på bromsbeläggen
Nästan alla bromsbelägg för fälgbromsar har olika typer
av spår i bromsbeläggen.

Ställ vid behov in återjädringskraten med jäderinställningsskruven så att båda bromsarmarna rör sig symmetriskt. Kontrollera däreter om bromsarna ungerar korrekt
(se kapitel 21.4.1 ”Justera bromsar”).

Om bromsarna fortfarande inte ungerar korrekt eller
om bromsklossarna är så slitna att de inte kan justeras ska en fackverkstad kontrollera cykeln och byta ut
bromsklossarna.

Nytt bromsbelägg
Otast kan man se om ett bromsbelägg är slitet genom att
dessa spår har slipats ner och inte syns längre.

21.5 Skivbromsar

Slitet bromsbelägg
Skivbroms

Använd inte din cykel om bromsbeläggen är slitna. Låt
en verkstad byta ut dem.

På den här typen av bromsar sitter bromsskivorna på navet och bromssadeln på ramen eller gafeln.

Låt en återförsäljare ställa in skivbromsar. Felaktigt
gjorda inställningar kan leda till olyckor.

Utför alltid ett bromstest eter varje inställning, genom att
skjuta cykeln kratigt ramåt samtidigt som du trycker in
bromshandtaget. Endast om det går att bromsa cykeln på
ett säkert sätt får den användas.

1 mm
Fjäderinställningsskruv

1 mm
Fjäderinställningsskruv

Skivbromsar kräver en viss inbromsningstid. Under denna
tid ökar bromsefekten. Var därför medveten om detta
under hela inbromsningstiden. Samma efekt uppstår eter
att bromsklossar eller skiva har bytts ut.
Om ovanliga ljud uppstår vid bromsning kan det hända
att bromsklossarna är nästan helt utslitna. Låt bromsarna
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svalna och kontrollera däreter tjockleken på bromsklossarna. Byt vid behov ut bromsklossarna.

Om bromsklossarna är mindre än 0,5 mm tjocka måste de
bytas ut.

> 0,5 mm

0,5 mm

Se till att du inte berör bromsskivan med ingrarna när
den vrids vid montering, demontering och underhåll
av hjulet. Om du får in ingrarna i spåren till bromsskivan kan det leda till allvarliga skador.
Bromssadel och skiva kan bli mycket varma eter en
inbromsning. Berör därför inte dessa delar under
körning eller direkt eter att du har klivit av cykeln,
etersom det kan leda till brännskador. Kontrollera att
delarna har svalnat tillräckligt innan bromsarna ställs
in.

21.5.1 Hydrauliska skivbromsar
Den hydrauliska skivbromsen är utrustad med en givarcylinder på handbromshandtaget. Hydraulvätskan leds genom en slang till bromscylindrarna. Då pressas bromsklossarna över bromskolvarna till bromsskivan. Denna typ av
broms kräver inte mycket underhåll och kan vara mycket
efektiv.

Utför alltid ett bromstest eter varje inställning, genom att skjuta cykeln kratigt ramåt samtidigt som
du trycker in bromshandtaget. Endast om det går att
bromsa cykeln på ett säkert sätt får den användas.

Du får bara utrusta din cykel med en skivbroms om
det inns passande fästanordningar på ramen och
cykelgafeln. Vänd dig vid tveksamheter till en återförsäljare.

Om bromsklossarna har kommit i kontakt med olja eller fett måste de bytas ut. Om bromsskivan har kommit i
kontakt med olja eller fett måste den rengöras etersom
bromsefekten annars påverkas avsevärt.
Kontrollera om snabbspännspaken till hjulet sitter på
motsatt sida mot bromsskivan. Om snabbspännspaken
sitter på samma sida som bromsskivan inns risk för att
du bränner dig när du använder spaken. Snabbspännaren
kan även förlora i klämkrat på grund av värmen i bromsskivan.
En sliten, avbruten eller böjd bromsskiva måste bytas ut.
Vänd dig till en fackverkstad.
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Kontrollera regelbundet, även innan varje körning, att alla
slangar och kopplingar är täta. Otäta slangar och kopplingar kan leda till att bromsvätska läcker ut ur bromssystemet. Det kan påverka bromsarnas unktion negativt.
Om vätska läcker ut ur bromssystemet ska cykeln inte
längre användas utan omedelbart repareras av en fackverkstad.
Om du kör vidare i detta tillstånd inns stor risk för att
bromsarna helt slutar att ungera.
Om bromsklossarna har kommit i kontakt med olja eller fett måste de bytas ut. Om bromsskivan har kommit i
kontakt med olja eller fett måste den rengöras etersom
bromsefekten annars påverkas avsevärt.

21.5.2 Bildande av ångblåsor
Ångblåsor kan bildas när bromsarna används kontinuerligt under en viss tid, t.ex. under en lång och
brant nedförsbacke.
Istället för att bromsa hela tiden är det bättre att
bromsa kortare och vid behov kratigare, och släppa bromshandtaget däremellan.
Ångblåsor uppstår när vattnet i bromsvätskan
värms upp och förångas, vilket leder till att det
bildas gasbubblor i bromssystemet.
Etersom dessa lätt kan tryckas ihop blir sträckan som
bromshandtaget måste tryckas ner längre.

När cykeln transporteras eller förvaras upp och ner
kan lutbubblor bildas i bromssystemets behållare.
Om du använder cykeln i detta skick inns risk för
att bromsarna upphör att ungera, vilket kan leda till
allvarliga olyckor.
När du har ställt cykeln på rätt håll igen måste du
trycka in bromshandtaget några gånger för att kontrollera om bromsarna aktiveras korrekt.

Om så inte är fallet måste bromsarna ställas in på följande
sätt:
Ställ in bromshandtaget parallellt mot marken och
tryck in det långsamt några gånger, så att bubblorna går tillbaka in i behållaren.
Om bromsarna däreter fortfarande inte aktiveras
korrekt måste bromssystemet avlutas. Vänd dig till
en återförsäljare.

Bromsbelägg och bromsklossar är slitagedelar. Låt
en fackverkstad regelbundet kontrollera bromsbeläggen på hydrauliska skivbromsar och byta ut dem vid
behov.

21.5.3 Rengöra bromssystemet
Om bromsklossarna har kommit i kontakt med olja eller fett måste de bytas ut. Om bromsskivan har kommit i
kontakt med olja eller fett måste den rengöras etersom
bromsefekten annars påverkas avsevärt.
Till rengöring och underhåll av bromssystemet ska
isopropylalkohol, tvållösning eller en torr trasa
användas. Använd inga av de bromsrengöringsmedel som inns i handeln eller några medel för att
förhindra bromsoljud, etersom det kan skada delar
som t.ex. packningar.

21.5.4 Montera in/ut hjul
När hjulet monteras bort rekommenderar vi att en
avståndshållare för bromsklossarna används. Med
en sådan förhindrar man att kolvarna trycks ut om
man trycker in bromshandtaget när hjulet är bortmonterat. Då kan inte heller några lutbubblor gå
rån expansionskärlet till systemet.
Om man trycker in bromshandtaget om en avståndshållare för bromsklossarna inte används kan
det hända att kolvarna rör sig längre ut än normalt.
Ställ cykeln upprätt för att trycka tillbaka bromsklossarna. Använd en ren, platt skruvmejsel eller
en däckavdragare och se till att bromsklossarna
inte repas. Om bromsklossarna inte är insatta kan
du försiktigt trycka tillbaka kolvarna utan att skada
dem. Om det uppstår svårigheter med att trycka
tillbaka bromsklossarna eller kolven kan du ta av
locket till behållaren och försöka igen. Tänk på att
det kan skvalpa ut lite olja ur behållaren.
Kontrollera eter att hjulet har monterats in om
snabbspännspaken sitter på motsatt sida mot
bromsskivan. Om den sitter på samma sida som
bromsskivan inns risk för att spaken och bromsskivan hindrar varandra och att snabbspännaren
förlorar i klämkrat.
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22 Belysning

22.3 Generator/dynamo
Dynamon genererar den energi som krävs för att driva
strålkastare och baklykta. Det inns olika typer av dynamor.

Cyklar måste vara utrustade med de belysningsanordningar som föreskrivs och är godkända enligt gällande
nationella lagar (i Tyskland StVZO). Vid tveksamheter,
kontakta din återförsäljare.

22.3.1 Däckdynamo

22.1 Bestämmelser om belysning
• Ljuskonen rån den rämre strålkastaren får på fem
meters avstånd bara lysa hälten så högt som vid
utgången på strålkastaren. För att beräkna höjden
utgår man rån mitten av ljuskonen.

Däckdynamo

5m

t.ex. 1 m

0,5 m

Inriktning rämre strålkastare
• Ljuskonen rån den rämre strålkastaren får lysa
på körbanan på maximalt tio meters avstånd. För
att beräkna avståndet utgår man rån mitten av
ljuskonen.

22.2 Specialbestämmelser för
racingcyklar

Dynamon måste stå vertikalt mot hjulaxeln med sin längsgående axel. Friktionshjulet måste beröra däcken på avsedd plats runt om hela däcket.

Koppla bara på och av dynamon när cykeln står stilla.
Annars utsätter du dig själv och andra traikanter för
fara. Däckdynamons efekt avtar vid regn. Sörj vid
behov för extra belysning.

22.3.1.1 Koppla på och av däckdynamon
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•

I vissa länder inom EU får sportcyklar med en
vikt på maximalt 11 kg (racingcyklar) användas
med batteridrivna strålkastare och baklyktor.

Koppla på dynamon antingen via tryckknappen
eller via kopplingsspaken. Friktionshjulet ligger nu
mot däckets kant.

•

Dessa lampor måste alltid medföras.

•

I vissa länder måste dynamodriven belysning
användas på cyklar med en vikt på över 11 kg.
Kontrollera vilka regler som gäller för detta i ditt
land.

För att koppla av dynamon fäller du ut den rån
däcket och för tillbaka den till dess utgångsläge.
Dynamon hoppar då tillbaka till det ursprungliga
läget.
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22.3.2 Navdynamo

22.4 Om belysningen slutar ungera

Navdynamon sitter i ramhjulets nav. Efekten av en navdynamo är mycket hög och slitaget mycket lågt.

Om belysningen går sönder eller andra problem uppstår med den vid körning i mörker kan svåra olyckor
bli följden. Låt en fackverkstad åtgärda felet innan du
kör vidare.

Navdynamo

I handeln kan man ibland köpa mycket kratulla uppladdningsbara eller batteridrivna cykel- eller rilutslampor.
Med ett fåtal undantag är det inte tillåtet att använda
dessa i allmän traik.

På vissa cyklar med navdynamo sitter en brytare eller
en sensor på baksidan av strålkastaren. Sensorn kopplar
automatiskt på ljuset vid skymning eller körning genom
en tunnel. Andra modeller är utrustade med en brytare på
styret för att koppla på och av belysningen.

Om du vill montera bort ramhjulet måste du först
koppla loss kontaktklämman till lampkabeln.
När ramhjulet monteras in ska det vridas så att kontaktklämman till lampkabeln sitter på höger sida (i
körriktning). Om kontaktklämman sitter på vänster
sida kan dynamon inte snurra korrekt och belysningen
kan upphöra att ungera. Se till att kontakternas poler
är korrekta.
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49

23 Komponenter

23.1.1 Pakethållare för ramhjulet

23.1 Pakethållare
De monterade pakethållarna motsvarar standard
EN 14873.
Pakethållarnas maximala belastning är indelad i yra viktgrupper: 5 kg, 10 kg, 18 kg och 25 kg.
Uppgiterna om maximal belastning inns ingraverade på
pakethållaren.
Den maximala belastningen kan vara högre beroende på
pakethållarens konstruktion. Detta anges separat.

Med bagage förändras din cykels köregenskaper.
Bland annat blir bromssträckan längre. Den kan leda
till svåra olyckor. Anpassa ditt körsätt till de förändrade köregenskaperna. Bromsa tidigare och räkna med
att det går trögare att styra.
Transportera bagage endast på därför avsedd pakethållare. Fäst inga pakethållare på sadelstolpen. Den
är inte utformat för det. Överbelastning genom en
pakethållare kan göra att komponenter bryts av och
därmed leda till allvarliga fall.

Pakethållare för ramhjulet

Pakethållare för ramhjulen monteras på ramaxeln eller
på ramhjulsgafeln. De är avsedda för mindre laster än
pakethållare på bakhjulet. Om du transporterar bagage
här måste du vänja dig vid att styra på ett annat sätt.

Använd endast lämpliga packväskor.
Rådgör med en specialbutik.

23.1.2 Pakethållare för bakhjulet

Beakta alltid cykelns maximala belastning när du lastar
bagage på cykeln (se kapitel 30 ”Tekniska data”).
En pakethållare som monteras på i eterhand måste överensstämma med standard EN 14873.
Den maximalt tillåtna belastningen måste vara angiven på
pakethållaren (se kapitel 30 ”Tekniska data”).

Pakethållare för bakhjulet

Denna typ av pakethållare monteras på cykelns baktriangel.

Om du monterar en pakethållare för bakhjulet på en
heljädrad ram kan jädringen till följd av den högre
ojädrade massan förändras avsevärt. Du måste då
ställa om din jädring/dämpning.
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23.2.1 Återställa säkringen
Om du transporterar packväskor eller andra laster på
pakethållarna, säkerställ att de är säkert fastsatta.
Se till att inget kan fastna i ekrarna och de rullande
hjulen.

Upplåst säkring

Barnsitsar får endast monteras på bakre pakethållaren om passande fästen inns. Överskrid inte den
tillåtna viktgruppen.

Låst säkring

På stödet sitter en plastklämma.
Sätt in denna klämma i snabbfästet på stödet tills
den hakar i rätt läge.
Rikta in ekerskyddet så att däcken och det rämre
skyddet inte berör varandra.

23.2 Ekerskydd/skyddskåpor
Skyddskåpor säkras med hjälp av extra stöd i rätt position. Längden på stödet är optimal när ekerskyddets innerkant löper parallellt mot däcket något ringformat.

För att sätta tillbaka säkringen ordentligt måste man
i vissa fall trycka stödet och plastfästet mot varandra
kratigt.

Ekerskyddet kan vid normal körning inte lossna. Om
dock ett rämmande föremål hamnar mellan det rämre skyddet och däcket och därmed blockerar detta,
lossar skyddskåpornas stöd direkt rån fästena på
gafeln. Det gör att skyddsplåten kan böjas bort och
blockerar inte hjulet.
Eter en sådan händelse måste stöden fästas på ett
säkert sätt igen. Låt en återförsäljare kontrollera att
skyddsplåten, stöden och plastfästena fortfarande är
intakta.

Kör aldrig vidare om ett stöd har lossnat, utan montera tillbaka det igen. Om det inte går måste en fackverkstad byta ut stödet.

Kontrollera regelbundet att stöden sitter ordentligt i säkringarna.
Byt alltid ut skadade ekerskydd innan du använder cykeln
igen.

I Allmän bruksanvisning
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24 Tillbehör och utrustning

måste alltid vara helt täckta eller omlindade, så
att det är omöjligt för barnet att komma in i jädern med ingrarna.


Montera alltid medföljande tillbehör i enlighet med
anvisningarna och föreskriterna. Beakta även de korrekta åtdragningsmomenten för skruvkopplingar (se
kapitel 30 ”Tekniska data”).







Spänn alltid fast ett barn i barnsits. Barnet kan
annars ramla ur och skadas allvarligt.
Säkerställ att barnet bär en hjälm som sitter ordentligt. Barnet kan annars få svåra huvudskador
om cykeln välter.

Använd bara tillbehör som uppyller gällande
traikregler.
Icke tillåtna tillbehör är inte traiksäkra och kan
leda till olyckor. Alla tillbehör och komponenter
måste passa till din cykel.
Annars inns risk för olyckor eller skador på cykeln. Rådgör med en återförsäljare.

24.1 Barnsits

Barn på upp till sju år får transporteras på barnsitsen.
I Tyskland måste föraren av cykeln vara minst 16 år
gammal.

Cykelns körbeteende påverkas negativt när man använder en barnsits. Cykeln kan bli instabil på grund
av den extra vikten. Bromssträckan förlängs avsevärt.
Anpassa ditt körsätt.

Det är inte alla jädrade cyklar som lämpar sig för att använda med barnsits.
Kontrollera vilka fästmöjligheter som inns eller vänd dig
till din återförsäljare. Felaktigt monterade barnsitsar kan
leda till olyckor.
Det är inte tillåtet att montera en barnsits på en koliberram, etersom ramen då kan skadas.
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Transportera endast barn i barnsitsar som uppyller standard EN 14344.
Dessa barnsitsar måste ge ett säkert stöd för
barnets fötter.
Låt aldrig barn sitta i en barnsits utan uppsikt
när cykeln är parkerad. Cykeln kan välta och barnet skada sig.
Fäst aldrig barnsitsen direkt på styret. Cykeln
kan då inte längre styras på ett säkert sätt.
Använd inga jädrade sadlar om du transporterar
ett barn i barnsits bakom sadeln. Barnet kan annars klämma ingrarna. Spiraljädrar under sitsen

I Allmän bruksanvisning

Beakta den tillåtna totalvikten för cykeln och pakethållarens maximala belastning (se kapitel 30 ”Tekniska
data”). Annars kan pakethållaren och ramen skadas och
allvarliga olyckor bli följden.

24.2 Cykelstöd

Låt aldrig barn sitta i en barnsits utan uppsikt
när cykeln är parkerad. Cykeln kan välta och barnet skada sig.
Kör aldrig med utfällt stöd.

24.4 Cykelkorg

Fästet för korgen får inte skada styrbygeln eller styrtappen.
Montera korgen så att den inte skymmer strålkastaren eller ramrelexerna.
Böj inte broms- eller växelvajrarna för kratigt.
Lasta inte korgen med mer än fem kilo bagage.

24.3 Cykelvagn

Inte alla cyklar är lämpade att använda med en cykelvagn. Rådgör med din återförsäljare om din cykel är
utformad och lämplig för detta ändamål.

Tänk på att cykelns styregenskaper förändras om
en korg används.

24.5 Barends

Använd bara cykelvagnar som uppyller gällande
traikregler. Icke godkända cykelvagnar kan leda
till olyckor.
Cykelvagnar påverkar cykelns körbeteende negativt. Anpassa ditt körsätt. Cykelvagnen kan
annars välta eller lossna, vilket kan leda till
olyckor.
Öva alltid på att starta och bromsa och köra i
kurvor och nedförsbackar med olastad vagn.
Tänk på att även vagnen räknas med i cykelns
totala vikt.

Montera alltid barends ordentligt på styret, etersom
det annars kan leda till fall.

Med en cykelvagn förlängs bromssträckan i vissa
fall avsevärt. Att inte beakta detta kan leda till
olyckor.
Om din cykel är utrustad med en styrbygel med tunt
hölje behövs i vissa fall extra tillbehör. Dessa förhindrar att styrbygeln skadas. Läs tillverkarens bruksanvisning noga.
Om din cykel är utrustad med koliberstyre bör du rådgöra med din återförsäljare om detta styre är godkänt
för montering av barends.

I Allmän bruksanvisning
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25 Cykelhållare för biltak/
bagagelucka

Använd bara hållare för biltak/bagagelucka som
uppyller gällande traikregler. Icke godkända
hållare för biltak/bagagelucka är inte traiksäkra
och kan leda till olyckor.
Anpassa ditt körsätt eter lasten på biltaket. Tänk
på att ditt fordons totalhöjd har förändrats.
Cykeln kan lossna rån hållarna. Det kan leda till svåra
traikolyckor. Kontrollera lera gånger under transporten att cykeln är ordentligt fastsatt.
Lösa delar som verktyg, pack- och verktygsväskor,
barnsitsar, lutpump osv. kan lossna vid transport och
utgöra en fara för andra traikanter. Ta bort alla lösa
delar rån cykeln innan transport.

26 Koliberkomponenter
Koliber är ett speciellt material som kräver särskild behandling och skötsel vid montering, underhåll, körning
och transport och förvaring av cykeln.

26.1 Egenskaper

Koliberdelar får eter en olycka eller ett fall inte vara
deformerade, intryckta eller böjda. Det kan hända att
ibrerna har förstörts eller lossnat, utan att man kan
se det utirån.

Du måste därför undersöka koliberramen och alla andra
koliberkomponenter mycket noga eter ett fall eller eter
att cykeln har vält. Om du inte är helt säker på att de är
intakta ska de aktuella koliberdelarna kontrolleras av
någon kunnig på ämnet.

26.2 Vridmoment

Undvik att transportera cykeln upp och ner. Fäst
endast cykeln i styre, styrtapp, cykelsadel eller cykelstöd om tillverkaren av hållaren anger
detta. Använd inga fästen som kan orsaka skador
på cykelgafel eller ram.
Häng aldrig din cykel i pedalarmarna på hållare
på biltak/bagagelucka. Transportera alltid cyklar
i hjulen, såvida inte fästet är utformat för något
annat. I annat fall kan skador på ram och cykelgafel uppstå.
Viktig information om användning och montering av
komponenter och tillbehör till din cykel inns även på
Internet på respektive tillverkares sidor. En länklista
inns i  kapitel 29.

Vissa koliberkomponenter kräver lägre åtdragningsmoment än komponenter av metall för att sitta säkert.
För höga vridmoment kan leda till dolda skador som
eventuellt inte syns utirån. Ramen eller andra komponenter kan brytas av eller deformeras så att det
inns risk för att du ramlar. Beakta därför alltid tillverkarnas anvisningar eller kontakta en återförsäljare.
Använd en vridmomentnyckel för att kunna hålla de
åtdragningskrater som krävs.
Om din cykel är utrustad med en koliberram och ett
tramplagerhus för ett BB30-innerlager, beakta följande:
Det inns möjlighet att montera en adapter för användning av ett innerlager med en konventionell BSAgänga. Tänk då alltid på:
• Att adaptern endast får monteras in i helt oskadade ramar. Den är inte avsedd för att reparera
defekta BB30-hus. Om den inte monteras in korrekt kan tramplagerhuset skadas, vilket leder till
att garantin upphör att gälla. Låt alltid en återförsäljare montera in en sådan adapter.
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• Att adaptern inte kan monteras bort igen när den
väl har monterats in i koliberramen.

26.3 Visuell kontroll

En redan skadad koliberkomponent kan plötsligt gå
sönder helt vilket kan leda till allvarliga olyckor. Undersök därför regelbundet och noggrant koliberramen
och alla komponenter av koliber.

Kontrollera regelbundet (minst var 100:e kilometer) följande delar och områden med avseende på sprickor, brott
eller förändringar på ytan och kontrollera alltid dessa delar eter ett fall eller när cykeln har vält:

26.4 Koliberram
Området runt växelförarens fäste, växelfäste, sadelklämfäste, kåpor till styrsats, tramplagerskålar, bromsfäste
eller skivbromsfäste, spåren i gafeländarna, fästen för
jäderelement på huvudramen och baktriangel, lagerfästen
på heljädrade ramar, övergångsområden runt gängkopplingar för vattenlaskor.

Leta eter lisor, djupa repor, hål eller andra förändringar i koliberdelarnas ytor.
Kontrollera om delarna känns mjukare eller mindre styva än normalt.
Kontrollera om enskilda skikt håller på att lossna
(lack, inish eller ibrer).
Om du misstänker att en komponent inte längre är
intakt måste den absolut bytas innan du använder
cykeln igen. Det bästa är att lämna in cykeln till en
återförsäljare för inspektion.

Det är inte tillåtet att montera en barnsits på en koliberram. Risken inns att ramen bryts av vilket kan få
allvarliga konsekvenser.

26.5 Koliberstyre
Övergångsområde till styrtapp, handtag, klämområden för
övriga komponenter

Om din cykel har vält på styret bör det bytas ut. Låt
alltid en återförsäljare montera på barends i eterhand.

26.6 Koliberstyrtapp
Klämområden för alla skruvar, gafelskat inåt och utåt

Om du har ändrat styrets position måste du säkerställa att tappen omsluter gafelskatet ordentligt runt
om.

I Allmän bruksanvisning
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26.7 Koliberhjul
Slitage på ytor, förändringar på ytor, t.ex. till följd av
värme vid inbromsning, nötning på bromsklossar, hjulnav
eller kanterna på dessa.
Om du använder en cykel med fälgar av koliber, tänk på
att detta material medför ett betydligt sämre bromsbeteende än fälgar av aluminium.

Tänk på att endast godkända bromsklossar får användas.

26.8 Kolibergafel
Gafelben på gafelhuvud, gafeländar och klämområde på
snabbspännare, gafelhuvud under gafelkonen, klämområde på insidan och utsidan av A-head-styrtappar.

Om du har ändrat styrets position måste du säkerställa att tappen omsluter koliberområdet ordentligt
runt om.

26.9 Kolibersadelstolpe
Övergångsområde mellan sadelstolpe och sittrör, övergångsområde till änden på sadelstolpen, kontaktområden
för alla skruvar.
Om även andra komponenter på din cykel består av koliber ska dessa kontrolleras regelbundet med avseende på
sprickor, brott eller förändringar på ytan.

Det är inte tillåtet att såga av gängan eller lagerskålarna, eller att ila ur sittröret.

I allmänhet får inget ytterligare monteras på koliberramar och komponenter av koliber, såvida det inte inns en
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anordning för detta (t.ex. laskhållare på därför avsedda
gänginsatser). Montering av pakethållare, cykelvagnar och
andra anordningar är inte tillåtet på grund av risken för
brott.

26.10 Flisor

Koliberibrer är mycket tunna och hårda. Hantera
därför skadade koliberdelar mycket varsamt. Det
kan hända att enskilda ibrer lossnar och står ut. Om
dessa kommer i kontakt med huden inns risk för att
du skadas av små lisor.

26.11 Fastsättning i monteringsfäste
Om du vill ixera din koliberram i ett monteringsfäste får
den bara klämmas fast i sadelstolpen, etersom klämmekanismen kan leda till synliga eller dolda skador på ramen.
Om din cykel är utrustad med en kolibersadelstolpe rekommenderar vi att du monterar in ett stöd av aluminium
eller stål inför dessa arbeten.

26.12 Transport med bil
När cykeln transporteras på biltak eller på en hållare på
dragkroken måste man tänka på att aldrig fästa cykeln
i ramen. Fixera alltid cykeln i sadelstolpen, aldrig i det
undre eller det övre röret, sittröret, gafelbenen, gafelskatets rör, kedjestöd, pedalarmar eller sittstöd.
Klämmekanismen kan orsaka synliga eller dolda skador
på ramen som kan påverka säkerheten. Om din cykel är
utrustad med en kolibersadelstolpe rekommenderar vi
att du monterar in en stolpe av aluminium eller stål inför
transporten.

27 Skötsel och underhåll av cykeln

Låt byta ut defekta delar innan du använder cykeln igen.

27.1

Bättra på ställen där lacken är dålig.

Skötsel

Se till att inget medel som används vid skötseln eller någon olja kommer i kontakt med bromsbelägg,
bromsskivor eller fälgens bromsytor. Det kan påverka
bromsarnas efekt negativt.

Behandla alla rostutsatta delar särskilt ota med konserverings- och rostskyddsmedel på vintern eller om du bor på
ställen med aggressiva klimatförhållanden, t.ex. vid havet.
Annars rostar din cykel fortare och kratigare.
Rengör regelbundet alla förzinkade och förkromade
delar samt komponenter av rostritt stål.
Konservera dessa delar med sprayvax eter rengöring. Se till att inget vax kommer i kontakt med
bromsskivor och fälgar.
Om du inte ska använda din cykel under en längre
tid, t.ex. på vintern, bör den förvaras på en torr
plats med jämn temperatur.

Använd inte högtryckstvätt eller kratiga vattenstrålar
vid rengöringen. Om vatten träfar cykeln med hårt
tryck kan det tränga in i lagren. Då späds smörjmedlen ut och nötningen ökas. Rost och förstörda lager
kan bli följden.
Rengör inte cykeln med

Pumpa upp båda däcken med föreskrivet däcktryck
innan cykeln ställs undan.
Viktig information om hur du ska sköta din cykel inns
även på Internet på respektive komponenttillverkares
sidor. En översikt med länkar inns i länklistan i  kapitel
29.

•

syror

•

fett

•

het olja

27.2

•

bromsrengöringsmedel (förutom på bromsskivorna) eller

Din cykel är en teknisk produkt som måste kontrolleras
regelbundet.

•

vätskor som innehåller lösningsmedel.

Många delar på din cykel är utsatta för kratigare slitage
på grund av olika unktioner och beroende på användning.

Dessa medel angriper cykelns ytor och leder till ett
ökat slitage.
Avfallshantera smörj- och rengöringsmedel och andra
medel som används för skötseln på miljöriktigt sätt.
Släng aldrig dessa ämnen i hushållssoporna och häll
aldrig ut dem i avloppet eller i naturen.

Slitagedelar

Låt en fackverkstad regelbundet kontrollera din cykel
och byta ut slitagedelarna.

Hur problemritt din cykel ungerar och hur länge den
håller beror på hur den sköts och underhålls.
Rengör regelbundet din cykel med varmt vatten,
en liten mängd rengöringsmedel och en svamp.
Kontrollera samtidigt alltid om din cykel har
sprickor eller repor eller om materialet har deformerats.
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27.3

Däck

Cykeldäcken är utsatta för slitage till följd av sin unktion.
Slitaget beror på hur mycket cykeln används och kan i viss
utsträckning påverkas av föraren.
Bromsa inte så kratigt att hjulen blockerar.
Kontrollera regelbundet däckens luttryck. Värdet
för maximalt tillåtet luttryck, samt otast även för
minsta tillåtet luttryck, inns på kanten av däcket.

27.7

Cykelkedjor eller kuggremmar

Pumpa vid behov upp däcken till angivet värde. Då
minskas slitaget.
Undvik skadlig påverkan på däcken såsom solstrålning, bensin, oljor etc.

För att öka livslängden bör cykelkedjan och kuggremmen regelbundet rengöras och kedjan smörjas.

Genom kombinationen av fälgbromsar och fälgar utsätts
inte bara bromsbeläggen utan även fälgen för ett unktionsbetingat slitage. Om små sprickor uppstår eller om
fälghornen deformeras vid ökning av luttrycket tyder det
på ett ökat slitage. Fälgar med slitageindikatorer gör det
möjligt att fastställa hur sliten fälgen är.
Kontrollera regelbundet hur slitna fälgarna är (se
 kapitel 16.3 ”Kontrollera fälgar”).

Bromsbelägg

Bromsbeläggen på fälg-, rull-, trum- och skivbromsar är
utsatta för slitage som beror på hur cykeln används. Vid
körning i bergig terräng eller vid sportig användning av
cykeln kan det vara nödvändigt att byta ut bromsbeläggen
med kortare intervall. Kontrollera regelbundet hur slitna
beläggen är och byt vid behov ut dem i en fackverkstad.
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Även bromsskivor slits med tiden på grund av intensiv
bromsning. Hör med tillverkaren av dina bromsar eller hos
din återförsäljare om vilka slitagegränser som inns. Uttjänta bromsskivor kan bytas i en fackverkstad.

Cykelkedjan är utsatt för unktionsbetingat slitage som
beror på hur cykeln sköts och underhålls samt på hur den
används (körefekt, regn, smuts, salt osv.).

27.4 Fälgar i kombination med fälgbroms

27.5

27.6 Bromsskivor

I Allmän bruksanvisning

Låt en fackverkstad byta ut kedjan när den är uttjänt (se  kapitel 20 ”Cykelkedja”).

27.8 Kedjehjul, drev och växelhjul
På cyklar med kedjeväxel är drev, kedjehjul och växelhjul
utsatta för unktionsbetingat slitage. Graden av slitage
beror på hur cykeln sköts, underhålls och används (köreffekt, regn, smuts, salt osv.).
För att öka livslängden ska dessa delar rengöras
och smörjas regelbundet.
Låt en fackverkstad byta ut dem när de är uttjänta.

27.9 Lampor till belysningen
Glödlampor och andra typer av lampor är utsatta för unktionsbetingat slitage. Därför kan de behöva bytas ut.
Ha alltid med reservlampor för att kunna byta ut
skadade glödlampor.

27.10 Styrband och grepp
Styrband och grepp är utsatta för unktionsbetingat slitage. Därför kan de behöva bytas ut.
Kontrollera regelbundet att handtagen sitter
ordentligt.

27.11 Hydraulolja och smörjmedel
Hydraulolja och smörjmedel förlorar med tiden sin efekt.
Om man inte byter smörjmedel ökas slitaget på de aktuella delarna och lagren.
Rengör alla aktuella delar och lager regelbundet
och smörj dem.
Kontrollera och byt bromsvätska regelbundet på
skivbromsar.

27.15 Glidlager och lager i heljädrade
ramar, jädergalar eller andra
jäderelement
Fjädringskomponenter på cykeln, ramför allt glidlager,
lager och jäderelement, utsätts för särskilt stor belastning
jämfört med andra lager. De är därför utsatta för kratigt
slitage.
Kontrollera dessa delar regelbundet och noggrant.
Följ tillverkarens medföljande bruksanvisningar.
Din återförsäljare ger dig gärna råd om hur dessa
känsliga komponenter ska skötas och vid behov
bytas ut.
Viktig information om hur slitagedelarna ska underhållas
inns även på Internet på respektive komponenttillverkares sidor. En översikt med länkar inns i länklistan i
 kapitel 29.

27.12 Växel- och bromsvajrar
Underhåll alla bowdenvajrar regelbundet.
Låt en fackverkstad byta ut defekta delar. Det kan
vara nödvändigt om du ota parkerar cykeln utomhus där den är utsatt för vind och väder.

27.13 Lackeringar
Lackerade ställen kräver regelbunden skötsel som dessutom gör att din cykel fortsätter att se snygg ut.
Kontrollera regelbundet alla lackade ytor med avseende på skador och applicera vid behov ny lack.
Din återförsäljare kan ge råd om hur ytorna ska
skötas.

27.14 Lager
Alla lager på cykeln, såsom styrsats, hjulnav, pedaler och
innerlager är utsatta för unktionsbetingat slitage. Slitaget
beror på hur mycket och hur länge cykeln används och hur
den sköts.
Kontrollera dessa delar regelbundet.
Rengör och smörj dem regelbundet.
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28 Regelbunden inspektion
Etersom ekrarna sätter sig, broms- och växelvajrarna förlängs och lagren trycks ihop under de första körda kilometrarna måste en första inspektion utföras hos återförsäljaren eter ca 200 körda kilometrar eller eter yra till sex
veckor. Detta är viktigt även för garantianspråken.

•

bromsar

•

jäderelement.

Varje gång cykeln har använts
Kontrollera:
•

ekrar

•

fälgar med avseende på slitage och korrekt
rundhet

•

däck med avseende på skador och rämmande
föremål

•

snabbspännare

•

att växel och jädring ungerar

Rengör cykeln.

•

att bromsar och hydrauliska bromsar är täta

Smörj in rörliga delar (förutom bromsytor) enligt
anvisningarna.

•

belysning

•

ringklocka.

Rengör din cykel eter varje användning i terräng
och kontrollera om den har blivit skadad.
Genomför första inspektionen.
Kontrollera däreter din cykel med ca 300 till
500 km eller tre till sex månaders intervall.
Kontrollera då att alla skruvar, muttrar och snabbspännare sitter ordentligt.

Bättra på lackade ställen och ställen med rost.
Behandla blanka metalldelar med rostskyddsmedel
(förutom bromsytorna).
Byt ut skadade och icke intakta delar.

Eter 300 till 500 körda kilometrar
Kontrollera följande med avseende på slitage och
byt vid behov ut:
•

cykelkedja

•

tandhjul

•

drev

28.1.1 Underhåll / kontroll

•

fälgar

200 km eter köpet, däreter minst en gång om året

•

bromsbelägg.

28.1 Inspektionsschema

Kontrollera:

Rengör cykelkedja, tandhjul och drev.

•

Smörj kedjan med lämpligt smörjmedel.

däck och hjul.

Kontrollera åtdragningsmomenten för:
•

styre

•

pedaler

•

pedalarmar

•

cykelsadel

•

cykelstöd

•

fästskruvar.

Justera följande komponenter:
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•

styrsats

•

växel
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Kontrollera att alla skruvkopplingar sitter
ordentligt.
Eter 1 000 körda kilometrar
Kontrollera bromsnavet och smörj eller byt vid
behov ut bromsmanteln och bromsmantelfettet.

Eter 3 000 körda kilometrar
ska

29 Länklista

•

nav

•

styrsats

Via följande länkar får du viktig information om din cykel
och de komponenter som inns på den. På tillverkarnas
webbplatser inns förutom viktiga tips om användning och
inställning otast även tillhörande bruksanvisningar.

•

pedaler

www.rohlof.de

•

växelvajrar * och

www.speedliter.com

•

bromsvajrar

www.brooksengland.com

lämnas till en fackverkstad för
•

demontering

•

kontroll

•

rengöring

•

smörjning och

•

vid behov byte.

www.paul-lange.de / produkte / shimano
www.ritcheylogic.com
www.schwalbe.de
www.srsuntour-cycling.com
www.magura.com
www.sram.com
www.dtswiss.com

* Använd inga smörjmedel eller oljor på telonbehandlade vajerhöl-

www.ullspeedahead.com

jen.

www.paul-lange.de / produkte / selle_italia

Eter regn
Rengör och smörj:

www.bike-magazin.de
www.tour-magazin.de

•

växelmekanism

•

bromsar (förutom bromsytorna)

www.radfahren.de

•

cykelkedja.

www.tektro.com
www.fallbrooktech.com / nuvinci.asp
www.hebie.de

Inte alla smörjmedel och andra vårdande medel lämpar sig för din cykel. Rådgör med din återförsäljare
vilken produkt som kan användas för vilket syte.
Användning av olämpliga smörjmedel och vårdande
medel kan leda till skador och unktionsnedsättningar
på din cykel.
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30 Tekniska data
30.1 Cykelns tillåtna totalvikt
Cykelns tillåtna totalvikt utgörs av cykelns vikt, förarens
vikt och bagagets vikt. Om en cykelvagn används räknas
även denna och lasten i den till den totala vikten.
CYKELTYP

TILLÅTEN
TOTALVIKT

20" cykelvagn

50 kg

20" barncykel

60 kg

24" barncykel

80 kg

Citycykel/trekkingcykel

130 kg

max. 115 kg

Citycykel semi XXL

150 kg

max. 135 kg

Citycykel XXL

170 kg

max. 155 kg

Pedelec I S-Pedelec

130 kg I 120 kg

max. 105 kg I max. 95 kg

E-Bike semi XXL

150 kg

max. 125 kg

E-Bike XXL

170 kg

max. 145 kg

MTB (hardtail)

110 kg

max. 100 kg

MTB (hardtail) semi XXL

140 kg

max. 125 kg

MTB (dirt)

110 kg

max. 100 kg

MTB (heljädrad)

110 kg

max. 100 kg

MTB (heljädrad) semi XXL

140 kg

max. 125 kg

Racingcykel

110 kg

max. 100 kg

Racingcykel semi XXL

135 kg

max. 125 kg

Cyclo Cross / Cyclo Cross Trekking

110 kg

max. 100 kg

FÖRARENS VIKT

Koliberramar har samma tillåtna totalvikt som aluminiumramar.
Om en avvikande totalvikt är tillåten, t.ex. med lättviktskomponenter, är detta angivet på cykeln eller komponenten.
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30.2 Tillåten belastning av pakethållaren

Beakta eventuellt avvikande uppgiter på din pakethållare eller i tillverkarens bruksanvisning.

Maximal belastning för rämre pakethållare:
• Lastyta ovanför hjulet: 10 kg
• Djupt liggande lastyta: 18 kg

Beakta minsta inskruvningsdjup. Detta ligger för hårda
aluminiumlegeringar på minst 1,4 x skruvens diameter
(t.ex. nominell diameter M 5x1,4 = 7 mm).
Dra om möjligt åt alla säkerhetsrelevanta skruvkopplingar
med en vridmomentnyckel. Denna visar motsvarande åtdragningsmoment i Nm (Newtonmeter).
Om inget värde är angivet på komponenten, se
åtdragningsmomenten i följande tabell.
Komponenttillverkarens angivna moment har företräde (i förekommande fall).
Koliberdelar måste monteras med en speciell
monteringspasta.

Maximal belastning för bakre pakethållare:
• 20" barncykel och cykelvagn: 10 kg
• 24" barncykel: 18 kg
• Rese-, city- trekkingcykel, ATB: 25 kg

Beakta med koliberdelar även andra, avvikande uppgiter eller markeringar gällande rekommenderade
vridmoment.

30.3 Åtdragningsmoment för
skruvkopplingar

Använd alltid ett lämpligt verktyg, t.ex. en vridmomentnyckel, för att dra åt skruvkopplingarna. I annat
fall kan skruvarna brytas av eller lossna.

Komponenter kan skadas om skruvarna dras åt för
mycket.
Beakta därför alltid föreskrivet åtdragningsmoment.
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Allmänt

Koliber

SKRUVKOPPLING

GÄNGA

ÅTDRAGNINGSMOMENT (NM)

Pedalarm, stål

M8x1

30

Pedalarm, aluminium

M8x1

30

Pedal

9 / 16"

30

Axelmutter, ram

allm.

25

Axelmutter, bak

allm.

30

Tapp sned kon

M8

23

Tapp, A-head, vinkeljustering

M6

10

Tapp, A-head, styrklämma

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Tapp, A-head, gafelskat

M5 / M6 / M7

M5: 5 / M6: 10 / M7: 14

Barend, ytterklämma

M5 / M6

M5: 5 / M6: 10

Sadelstolpe, sadelklämma

M8

20

Sadelstolpe, sadelklämma

M6

10

Sadelstolpe, sadelklämfäste

M7 / M8

M7: 14 / M8: 20

Växelförarklämfäste

M5

5

Bromsar, belägg

M6

10

Bromsar, vajerklämfäste

M6

10

Däckdynamo, fäste

M6

10

Växelfäste

M10x1

16

Innerlager

BSA

enligt tillverkarens uppgiter

Skivbromssadel, Shimano IS och PM

M6

6 till 8

Skivbromssadel, AVID, IS och PM

M6

8 till 10

Skivbromssadel, Magura, IS och PM

M6

6

Klämfäste för växelhandtag

M5

5

Klämfäste för bromshandtag

M5

5

V-broms, fästskruv

M6

10

Racingcykelbroms

M6

10

Frigång fästskruv

i.u.

40

Kassett, fästring

i.u.

30

Handtag, påskruvbart

M4 / M5

M4: 3 / M5: 5

Koliberram, sadelklämma

M5 / M6

5

Koliberram, laskhållare

M5

5

Koliberram, växelförarklämma

M5

4

Koliberstyre, växelhandtagsklämma

M5

3

Koliberstyre, bromshandtagsklämma

M5

3

Koliberstyre, styrklämma

M5

5

Koliberstyre, skatklämma

M5 / M6

5

Översikt åtdragningsmoment, gäller för serieskruvar
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30.5 Belysning

30.3.1 Allmänna åtdragningsmoment för
skruvkopplingar
Skruvens kvalitet är ingraverad i skruvens huvud, t.ex.
8.8.
Om tillverkaren inte anger några avvikande uppgiter gäller följande åtdragningsmoment (medelvärden) beroende
på skruvens kvalitet:
KLASS
GÄNGA

V2A /
V4A

8.8

10.9

12.9

Beroende på vilken typ av belysning din cykel är utrustad
med behövs eventuellt olika typer av reservlampor. I följande tabell kan du läsa vilken glödlampa du behöver.

TYP AV BELYSNING

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strålkastare

6V

2,4 W

Strålkastare halogen

6V

2,4 W

Baklykta

6V

0,6 W

6V

0,6 W

M4

3

2,7

3,8

4,6

Baklykta med parkeringsljus

M5

5

5,5

8

9,5

Belysning med LED-lampor

M6

8

9,5

13

16

M8

20

23

32

39

Dynamo

6V

3W

M10

40

46

64

77

Navdynamo

6V

3W

LED-lampor kan inte
bytas ut

30.4 Däck och luttryck
Det rekommenderade luttrycket för däcken kan anges i
bar eller PSI.
I följande tabell inns omräkningar för vanliga värden och
uppgiter om vid vilken däckbredd dessa värden är användbara.
DÄCKBREDD
i mm

PSI

BAR

25 HD*

80 – 110

5,5 – 7,6

28 HD*

70 – 80

4,8 – 5,5

28

60

4,1

32

60 – 70

4,1 – 4,8

37

50

3,5

40

60

4,1

42

60

4,1

47

40 – 50

3,5 – 4,1

57 – 62

30 – 40

2,1 – 2,8

* HD = högtrycksdäck

Beakta även eventuellt avvikande uppgiter rån däcktillverkaren. I annat fall kan däcken och slangarna
skadas.
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31 Garantivillkor
Läs kapitel 27 ”Skötsel och underhåll av cykeln” noggrant. Följ de inspektions- och underhållsintervall som
anges i kapitel 28 ”Regelbunden inspektion” . För att
eventuella garantianspråk ska bli giltiga krävs även att
serviceintervallen följs.
Din cykel omfattas av en lagstadgad garanti på två år.
Denna garantitid börjar den dag då cykeln levereras rån
återförsäljaren, som är din kontakt vid eventuella garantiärenden.
För att kunna bevisa köp- eller leveransdatum bör du
förvara det leveransprotokoll som undertecknats av båda
parter samt köpdokument som faktura och/eller kassakvitto på ett säkert ställe under hela garantitiden.

31.1

Förutsättningar för garantikrav

• Ett tillverknings-, material- eller informationsfel
föreligger.
• Den reklamerade skadan eller de reklamerade felet
fanns redan vid leveransen till kunden.

31.2 Undantag rån garantin
Garantin gäller bara om den defekta delen var felaktig
redan rån början. Undantag rån garantin utgör:
• Skador som har uppstått vid användning i tävlingar, till följd av felaktig användning och högre makter (se kapitel 6 ”Ändamålsenlig användning”).
• Alla delar som är utsatta för unktionsbetingat slitage, såvida det inte rör sig om ett produktions- eller materialfel (se kapitel 27.2 ”Slitagedelar”).
• Skador till följd av felaktig eller bristfällig skötsel
och icke fackmannamässiga reparationer, ombyggnader och byte av delar på cykeln. Utförliga skötselanvisningar inns i denna bruksanvisning.
• Skador till följd av olyckor eller annan påverkan
utirån, såvida dessa inte kan hänföras till informations- eller produktfel.
• Reparationer som görs med användning av begagnade delar eller skador till följd av detta.
• Specialutrustning eller tillbehör eller icke standardutrustning; i synnerhet tekniska förändringar
som exempelvis byte av växel eller cykelgafel samt
förändringar på ramens geometri.
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• Påbyggnader i eterhand, som inte ingick i produktens leveransomfång vid tidpunkten för leverans,
eller skador som uppstått till följd av icke fackmannamässig montering av dessa komponenter.
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Vi önskar dig mycket nöje med din nya cykel.
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