
Ta cykeln och tillbehören från lådan. Se till att 
allt ingår och att innehållet i lådan inte skadas.

Ta bort framhjulet genom att klippa remsan.
OBS! Var försiktig när du tar bort remsor för att 
undvika repor på färgen. För att undvika 
onödiga skador på din cykel rekommenderar vi 
att du inte tar bort resten av förpackningen 
förrän du måste.

Ta bort all förpackning som finns på 
styrstammen. 

Ta av förpackningen från styren och vänd den 
på rätt sätt.

Lossa bultarna på skaftet. Normalt används 4 
eller 5 mm inbussnyckel.

När du har tagit bort styrstammens främre 
platta håller du styren i öppningen. Det är inte 
så viktigt att se till att det är i mitten eller i rätt 
vinkel / väg innan nästa steg.
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Fäst frontplattorna och dra åt en och en bult. 
Det rekommenderas att dra åt vid korsningar 
och inte mer än det rekommenderade 
vridmomentet. Rekommenderat vridmoment 
ses normalt på styrstammen. Innan du drar åt 
dig, se till att styret är i mitten och i rätt 
riktning.

Se till att styren sitter ordentligt och att det 
inte vrider sig om du laddar det.

Om cykeln har en fälgbroms måste du frigöra 
frambromsen genom att dra ihop de två 
sidorna och lyfta kabelproppen.

När du har släppt bromsen har du tillräckligt 
med spel för att föra in framhjulet. 

Placera hjulet i framgaffeln. Se till att det är 
helt rätt.

Dra åt bultarna på båda sidor tills hjulet är 
fixerat.
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Sätt tillbaka frambromsen och kontrollera att 
den fungerar genom att applicera 
frambromsen.

När du installerar pedalerna är det viktigt att 
kontrollera om det finns en vänster eller höger 
pedal du installerar. Anledningen till detta är att 
du bara kan montera pedalen på rätt sida. Om 
du är bakom cykeln ska båda pedalerna 
skruvas fram. Om du undviker detta kommer du 
att förstöra både armarmen och pedalarmen, 
så var försiktig. Det finns några olika verktyg på 
pedaler, men många använder antingen en 15 
mm skiftnyckel eller en 8 mm hex.

Ta lite fett på den gängade delen av pedalen 
och skruva in den försiktigt. Pedalen ska gå in 
utan särskilt motstånd. Om det blir för hårt, 
skruva loss det och försök igen. Det är viktigt 
att pedalen går rakt in om du inte kan förstöra 
trådarna.

Smörj lite fett på sadelstolpan och lägg den i 
ramen. Om du har en snabbkoppling, dra åt den 
så att stolpen sitter ordentligt, men du behöver 
inte använda för mycket kraft. Om du har en 
standardstiftklämma med insexnyckel eller 
torcxnyckel, dra åt den med tillhörande verktyg.
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