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BMX JUMP
SAMLEVEJLEDNING

Praktisk ekstraudstyr til din BMX JUMP

Wirelås
Best.nr. 99424070000

Bagskærm
Best.nr. 230214032

Støtteben
Best.nr. 230210008

Cykelhjelm (Skater)
Best.nr. 2503243XX



1. Pak cyklen ud og
fjern transportbe-
skyttelsen. Monter
sadelpind med sædet
i hullet og spænd
den fast. Må ikke sæt-
tes højere op end
mærkerne på pinden.

2. Juster styret til den
ønskede højde og
vinkel - og spænd
stramt til.

3. Juster bremsegrebet,
så det sidder i en
behagelig position.

4. Bremsekablet
afmonteres.

5. Forhjulet sættes op
og hak-skiven sættes
på plads.

9. Bremseklodserne
justeres ind, så de
er parallelle med
fælget.

7. Forbremsekablet
monteres i venstre
bremsegreb.

6. Den tynde møtrik
spændes hårdt.

8. Bremsekablet mon-
teres og trækkes til.
Bolt spændes.

10. Bremsearmene
justeres på skruen i
begge sider - indtil
der er lige stor
afstand til bremse-
klodserne i begge
sider.

13. Bremsekablet sæt-
tes på plads i bag
igen, og kablet
trækkes til. Bolt
spændes.

14. Bremseklodserne
løsnes og sættes
parallelt med fælget
og spændes.

20. Fodhvilere monte-
res. Der bruges en
lang rørnøgle.

16. Det ydre bremse-
kabel justeres op,
så der kun er 1
mm tolerence kon-
tra møtrik spæn-
des.

21. Den store møtrik
skrues på og spæn-
des hårdt i både
for og bag.

11. Bremsekablet
afmonteres i bag.

12. Bremsekablet mon-
teres i højre brem-
segreb.

17. Kablerne smøres
og rettes til, så de
kører let.

18. Bemærk bogstaver-
ne i enden af peda-
lerne. L = monte-
res i venstre side.
R = monteres i
højre side.
Husk at smøre
med fedt inden
montage.

19. Skru pedalen godt
fast på pedalarmen.
Fastspænding fore-
går ved at dreje
værktøjet fremad.
Dette gælder i
begge sider af cyk-
len.

22. For- og bagrefleks
monteres.

Sådan samler du nemt din nye cykel
Tak for dit cykelkøb.

15. Bremsearmene
justeres på skruen
i begge sider - ind
til der er ligestor
afstand til bremse-
klodserne i begge
sider.

23. Den store møtrik
spændes meget
hårdt. Husk “lengs
gevind”.
Bemærk: Der er
ingen reklamationsret
på en løs krank, hvis
møtrikken går løs. Skal
spændes jævnligt.

Inden du tager din nye cykel i brug, skal du pumpe begge hjul op, så de føles hårde, når du trykker på dem.
Pump dem mindst en gang om ugen. Husk altid at efterspænde din cykel, når du har kørt på den et stykke tid.

Bolte og møtrikker kan løsne sig, når cyklen tages i brug.


