
Ta sykkelen og tilbehøret opp fra esken. 
Kontroller at alt følger med og at det ikke er 
noen skader på innholdet i esken.

Fjern framhjulet ved å kutte over stripsen. 
NB! Vær forsiktig når du fjerner strips så du 
ikke får riper i lakken. For at du ikke skal få 
unødvendige skader på sykkelen så vil vi 
anbefale deg å ikke ta av resten av emballasjen 
før du må.

Ta av all emballasje som er på stem. 

Ta emballasje av styret og vri det riktig vei.

Løsne boltene på stemmet. Normalt sett er det 
brukt 4 eller 5 mm unbrako/sekskantnøkkel.

Når du har fjernet frontplaten på stemmet så 
holder du styret i åpningen. Det er ikke så viktig 
å sørge for at det er i senter eller riktig 
vinkel/vei før neste steg. 
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Sett på frontplatene og stram en og en bolt. 
Det anbefales å stramme i kryss og ikke mer 
enn anbefalt moment. Anbefalt moment står 
normalt sett på stemmet. Før du strammer helt 
fast så sørg for at styret er i senter og at det 
står riktig vei.

Kontroller at styret er riktig på plass og at det 
ikke vrir seg hvis du belaster det.

Hvis sykkelen har felgbrems så må du løsne 
frontbremsen ved å dra de to sidene mot 
hverandre og løfte kabelstopperen opp.

Når du har løsnet på bremsen vil du ha klaring 
nok til å sette på plass fremhjulet.
 

Sett hjulet på plass i frontgaffelen. Pass på at 
det står helt rett.

Stram boltene på begge sider til hjulet sitter 
fast.
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Fest frontbremsen igjen og kontroller at den 
fungerer ved å trykke inn frontbremsen.

Ved montering av pedalene så er det viktig å 
sjekke om det er venstre eller høyre pedal du 
monterer. Grunnen til det er at du kun kan 
montere pedalen på riktig side. Hvis du står bak 
sykkelen så skal begge pedaler skrus fremover. 
Bommer du på dette vil du ødelegge både 
krankarm og pedalarm, så være nøye.
Det er litt forskjellige verktøy på pedaler, men 
mange bruker enten en 15mm fastnøkkel eller 
en 8mm unbrako/sekskant.

Ta litt fett på gjengepartiet til pedalen og skru 
den forsiktig inn. Pedalen skal gå inn uten noe 
særlig motstand. Blir den for hard så skru den 
ut og prøv igjen. Det er viktig at pedalen går rett 
inn hvis ikke kan du ødelegge gjengene.

Smør litt fett på setepinnen og sett den ned i 
ramma. Har du en hurtigklemme så strammer 
du den slik at setepinnen sitter godt, men du 
trenger ikke bruke for mye kraft. Har du en 
vanlig setepinneklemme med unbrako eller 
torcx nøkkel så strammer du den med 
tilhørende verktøy. 
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