
Ta sykkelen og tilbehøret opp fra esken. 
Kontroller sykkelen for synlige skader. Ikke ta 
av emballasjen før du må, slik at du kan 
beskytte sykkelen mot skader under montering.

Ta av emballasjen  på stemmen og styret så de 
er klare til montering. 

Skru opp boltene på stemmet. 

Sett styret på plass og stram til boltene i et 
kryssmønster med riktig moment. Momentet 
står i de fleste tilfeller på stemet, eller i 
medfølgende manualer. 

Når du har strammet boltene nesten helt fast 
så justerer du styret så det står i senter og har 
riktig vinkel. 

Kontroller at styret holder seg på plass hvis du 
belaster det forsiktig. Pass også på at styret er 
plassert i riktig posisjon. Her ser du korrekt 
posisjon. 
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Styret skal monteres så hendlene og den 
nederste delen på styret står ganske parallelt 
med bakken. Det vil gi mest mulig kontroll og 
høyest mulig komfort. Her ser du feil posisjon.

Feil posisjon på styret.

Sykler med felgbrems og hurtigkoblinger. 
Hvis sykkelen din har skivebremser så hopp 
til punkt 15.

For å montere framhjulet så må du løsne på 
bremsen. De fleste bremser har en hendel på 
bremsen som kan vippes opp.

Kontroller at bremsen står i åpen posisjon.

Monter hurtigkoblinga i framhjulet

Løft hjulet opp i  hjulbrønnen og sørg for at den 
står helt rett.
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Stram hurtigkoblingen. Den skal strammes 
med håndkraft så den sitter, men ikke for hardt. 

Lukk bremsen igjen og kontroller at den 
fungerer som den skal ved å trykke inn 
bremsehendelen. 

Sykler med skivebremser og gjennomgående 
akslinger. Har du sykkel med gjennomgående 
akslinger og skivebremser så tar du ut 
beskyttelsen i bremsen før du setter hjulet inn i 
hjulbrønnen. Pass på at bremseskiva går riktig 
inn mellom bremseklossene. 

Putt inn akslingen helt til den kommer inntil 
gjengepartiet på motsatt side.

Stram akslingen til angitt moment med 
kompatibel torx, unbrako eller hurtigkobling. 

Før hver tur må du sjekke at bremser fungerer 
og at alt er strammet godt nok. 
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