
samlevejledning

Minicykel 20”
3-gear

1.  Start med at placere 
gearvælgeren i 3. gear. 
Løft cyklen og drej pe-
dalerne rundt, så gearet  
i hjulet skifter til 3. gear.

2.  Skub den sorte klods 
ind over enden af 
skiftekæden til den  
er fingerstram.

3.  Drej skifteren ned i  
1. gear.

4.  Kæden skal være så stram, 
at man kun kan trække 
den ca.  3 mm til siden. 
Klodsen kan løsnes ved 
at trykke den lille pal ind 
(markeret med rød pil).

1.  Start med at placere gearvælgeren i 
4. gear (markeret med en trekant).

2.  På gearskifterhuset ved baghjulet skal 
stregen indvendig flugte med stregen, 
som er præget i glasset.

3.  Drej på den sorte justerings- 
omløber til stregerne flugter med 
hinanden.

1.  Start med at placere gear- 
vælgeren i 1. gear. Løft 
cyklen og drej pedalerne 
rundt, så gearet i hjulet 
skifter til 1. gear.

2.  Tjek at gearwiren sidder 
korrekt monteret.  
Møtrikken på øjebolten 
skal vende udaf, og sidde 
helt ind i hakket.

3.  Kablet skal ligge meget 
præcist i sporet rundt 
ved skiftejoint.

4.  De to røde streger i skifte-
jointen skal stå præcist  
overfor hinanden, når  
gearskifteren står i 4. gear.  
Justeringen af dette fore- 
går på fingerskruen ved 
gearvælgeren.

Tak for dit cykelkøb.

Sådan samler du nemt din nye                cykel

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.

Justering af 7-gearet SRAM

Justering af 3-gearet SRAM

Justering af 7-gearet SHIMANO



Tak for dit cykelkøb.

Sådan samler du nemt din nye                cykel

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.

NB. Cykelkurv følger ikke med Minicyklen

1.  Pak cyklen ud og  
fjern transportbe- 
skyttelsen. Start med 
at fastgøre styret.       
Smør med fedt  
inden du samler.

13.  Støttebøjlens ben 
fastgøres på forgafl-
en. Husk at smøre 
bolten med lidt fedt 
inden den skrues i.  
 
(Montering af stål-
kurv og pilekurv  
er den samme)

2.  Monter ikke styret 
højere end mark-
eringen. De prægede 
streger må ikke 
kunne ses.           

14.  Monter den med-
følgende refleks på 
fronten af kurven. 
 
(Montering af stål-
kurv og pilekurv  
er den samme)

3.  Juster drejningen på 
styret, så gear- og 
bremsegreb sidder 
i en behagelig posi- 
tion. Sørg for at 
spænde styret stramt 
til. Monter ringeklok-
ken og spænd den 
fast.

15.  Bemærk bogstaverne  
i enden af pedal- 
erne.   
L = monteres i  
venstre side.                
R = monteres i  
højre side.               
Husk at smøre med 
fedt inden montage.

4.  Bolten monteres 
forfra og forskær- 
men sættes bag på 
forgaflen. På cykler 
med kurv, sættes 
refleksen på kurven.

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

5.  Inden møtrikkerne 
skrues på forhjulet, 
skal der smøres med 
fedt.

17.  Pedalarmene skal 
efterspændes inden 
du tager din nye  
cykel i brug.  
Fjern dækslet over   
krankakslen.

6.  Monter forhjulet. Sørg 
for at tappen på den 
specielle skive, går ind 
i hullet på forgaflen.  
Spænd stramt til. (rød 
pil) Skærmstiverne til 
forskærmen skrues fast 
på forgaflen (rød pil).  
Spændes stramt.

7.  Når forhjulet er 
monteret, sættes 
forbremsekablet i 
bremsekabelholderen.

18.  Spænd hårdt til, så 
pedalarmene ikke 
løsner sig ved kørsel.                
Husk at spænde efter  
i begge sider.

8.  Juster afstanden til  
fælgen på kærv-  
skruerne. Klodserne 
må ikke slæbe på 
fælgkanten

19.  Monter sadlen.  
Smør saddelpinden 
med fedt inden den 
sættes på.  
Monter aldrig sadlen 
højere oppe end  
markeringen på  
saddelpinden.

9.  Skub gummiman-
chetten på plads over 
enden af yderkablet.

20.  Smør fedt i røret  
til sadelpinden, så  
den fremover er let 
at justere.  
Juster sadlen i den 
ønskede højde, og vip 
håndtaget ind mod 
stellet.

10.  Monter støttebøjle 
på kurven 
 
(Montering af stål-
kurv og pilekurv  
er den samme)

21.  Montering af lås. 
(Låsen købes separat) 
Brug de to bolthuller 
med bolte, der er 
lavet i stellet, til at 
sætte den fast med. 
Giv boltene lidt fedt 
inden de sættes på. 

11.   Monter kurven  
ved hjælp af de  
medfølgende beslag. 
 
(Montering af stål-
kurv og pilekurv  
er den samme)

12.  Spænd de to  
møtrikker godt til,  
så kurven sidder fast. 
 
(Montering af stål-
kurv og pilekurv  
er den samme)


