
Ta cykeln och tillbehören från lådan. 
Kontrollera cykeln för synliga skador. Ta inte 
bort förpackningen förrän du behöver, så att du 
kan skydda cykeln från skador under 
montering.

Ta bort förpackningen på styrstam och styret 
så att de är redo att monteras.

Skruva loss bultarna på styrstammen.

Sätt styret på plats och dra åt bultarna i ett 
korsmönster med rätt vridmoment. 
Vridmomentet är i de flesta fall på styrstam, 
eller i de medföljande manualerna.

När du har dragit fast bultarna nästan helt, 
justera styret så att det är centrerat och har rätt 
vinkel.

Se till att styret förblir på plats om du försiktigt 
laddar det.
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Styret ska monteras så att spakarna och den 
nedre delen av styret står ganska parallellt med 
marken. Det ger så mycket kontroll och 
maximal komfort som möjligt.

Fel position på styret.

Cyklar med fälgbroms och snabbkopplingar.
Om din cykel har skivbromsar, hoppa till steg 
15. För att montera framhjulet måste du frigöra 
bromsen. De flesta bromsar har en spak på 
bromsen som kan lutas upp.

Se till att bromsen är i öppen position.

Montera snabbkopplingen i framhjulet.

Lyft hjulet upp i gaffeln och se till att det är 
rakt.
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Dra åt snabbkopplaren. Den ska dras åt för 
hand så att den sitter, men inte för hård.

Stäng bromsen igen och kontrollera att den 
fungerar korrekt genom att trycka på 
bromsspaken.

Cyklar med skivbromsar och genomgående 
axlar. Om du har en cykel med genomgående 
axlar och skivbromsar, ta bort skyddet i 
bromsen innan du sätter in hjulet i gaffeln. Se 
till att bromsskivan sitter ordentligt mellan 
bromsbeläggarna.

Sätt in axeln tills den når det gängade partiet 
på motsatt sida.

Dra åt axeln till det angivna vridmomentet med 
kompatibelt torx, unbrako eller snabbkoppling.

Kontrollera att bromsarna fungerar före varje 
resa och att allt är tillräckligt hårt.

cykelhandbok landsväg5.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

6.cykelhandbok landsväg


