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Gratulerer med ditt 
valg av sykkel! 

 
 

Denne bruksanvisningen gir deg 
råd og tips ved bruk av din nye 

sykkel. 
For å øke dens livslengde, og for å 

få mest mulig ut av den bør du 
lese gjennom hele boken. 

Henvend deg til din forhandler 
eller sykkelverksted hvis du er 

usikker, eller hvis du oppdager en 
feil på sykkelen din! 
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Sykkelens deler 
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Sykkelens deler 
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Der finns mange ulike typer sykler på 
markedet for mange ulike behov. 
Uansett type trenger sykkelen din vedlikehold 
og service. 
Med syklistens økende krav etter lette sykler 
og deler øker også behovet for service. 
Husk: Jo lettere delene er, jo tyngere syklisten 
og bagasjen er og jo hardere sykkelen blir 
brukt, jo kortere er levetiden på sykkelens 
komponenter. 
Deformerte eller skadde deler kan føre til uhell 
som går ut over syklistens og andres helse og 
kan i verste fall være dødelig. 
Våre sykler er utstyrt med deler av høy 
kvalitet. Les også bruksanvisningene fra 
deleprodusentene. 
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For en behagelig og effektiv sykkelopplevelse 
må sete være i riktig posisjon. 
Når du sitter på sykkelen og har hælen på 
pedalen, som befinner seg i nederste posisjon, 
skal beinet ditt være helt rett uten at du må 
bevege deg i hoften. 

 
På setepinnen befinner seg et MAX-merke, 
som begrenser dens bruk oppover. Dette 
merke skal aldri være synlig! 
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HJUL består av nav, eiker, felg, felgbånd, 
dekk og slange. Hjulene er festet i sykkelen 
enten med muttere eller med en hurtigkobling. 
Hurtigkoblinger er en oppfinnelse som 
forenkler av- og påmontering av hjulene. 
Slik håndterer du hurtigkoblinger på riktig 
måte: Åpne og låse hendelen med den ene 
hånden mens du skruer justeringsmutteren 
(som befinner seg på motsatt side av navet) 
gradvis med klokka. Fortsett å juster mutteren 
til du kjenner motstand i hendelen når den 
befinner seg parallell med navet.  
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Bruk så håndflaten for å låse hendelen mens 
fingrene holder fast i gaffelen. Du må bruke 
kraft! 

 
Sjekk at hjulet sitter stramt i sykkelen. Løft 
sykkelen fra bakken og slå med en hånd på 
dekket. Hjulet skal sitte fast! 
KUN PÅ DENNE MÅTEN ER 
HURTIGKOBLINGEN LÅST SKIKKELIG. 
DET ER IKKE NOK Å BARE BRUKE 
HENDELEN FOR Å SKRU FAST HJULET. 
I FØLGE AV FEIL MONTERING KAN DU 
MISTE HJULET UNDERVEIS OG DETTE 
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KAN FØRE TIL ALVORLIGE 
HELSESKADER, I VERSTE FALL VÆRE 
DØDELIG. Spør din forhandler eller et 
verksted hvis du er usikker med 
hurtigkoblingen! 
 
Noen sykler er utstyrt med en hurtigkobling 
for setejustering. Her gjelder samme 
fremgangsmåte. 
 
De aller fleste dekk er utstyrt med en slange 
som fylles med luft. 
Riktig lufttrykk er viktig for sikkerhet, 
kjøreegenskapene, komfort og rullemotstand. 
For bedre rullemotstand er slangene relativ 
tynne, som medfører at de mister litt luft under 
bruk og lagring.  
Dette er vanlig! Sjekk derfor lufttrykket minst 
en gang i uken. 
På siden av dekket står dekket sitt minste og 
største mulige lufttrykk. 
Jo tyngre syklisten og bagasjen er, jo jevnere 
underlaget er, jo høyere lufttrykk anbefales. 
Pump aldri mer trykk i dekket enn den angitte 
MAX-verdien tilsier. Dekket kan eksplodere 
og skade deg! 
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Sjekk rullebanene og sidene av dekkene for 
skader før hver tur. 
Der finns tre ulike ventiler som blir brukt på 
sykler. 
Hver type ventil trenger sin egen type pumpe. 

 
 

1.) bilventil betegnes også som 
“Schrader”  

2.) vanlig sykkelventil eller “Dunlop” 
eller “Atom” 

3.) racerventil eller “Presta” (også 
“Sclaverand” eller “fransk ventil”) 

Vi anbefaler å bruke en gulvpumpe med 
manometer. Man kan fylle bilventilene på 
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bensinstasjon, men trykkmålerne der viser seg 
ofte for å være veldig unøyaktige og dette 
betyr fare. 
Er du usikker på dekkene eller ventilene, spør 
din forhandler eller et verksted! 
 
Bremsene:  
-De viktigste komponentene på sykkelen! 
Forsikre deg at du vet hvilken bremsehendel 
påvirker hvilken brems. 
Juster bremsehendlene slik, at de kan nås i 
enhver situasjon og til ethvert tidspunkt. 
Les også bruksanvisningene som følger med 
fra produsenten av bremsene nøye. Ikke nøl å 
spørre din forhandler eller et verksted hvis du 
har spørsmål. 
 
Hvis sykkelen din er utstyrt med felgbremser 
bør du forsikre deg, at bremseklossene er 
justert slik, at avstanden til felgen er ca 1,5 til 
2 mm. Bremseklossene må ikke ha kontakt 
med dekket, kun med felgen. 
For å oppnå best mulig effekt må 
bremseklossene og felgene være rene og fri for 
voks, olje eller poleringsmiddel. 
For demontering av hjul med felgbrems er det 
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nødvendig å åpne bremsen.  
OBS! I åpen tilstand fungerer bremsene 
IKKE!!! Sjekk før hver tur at bremsene 
fungerer! 
V-bremser åpnes i det man drar i 
wireføringshylsen og løfter den fra 
bremsearmen. Festing av bremsen skjer på 
samme måte i omvendt rekkefølge. 
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Racerbremser åpnes og festes med en liten 
hendel på bremsen.  

 
 
(Noen racerbremser har en pinne i 
bremsehendelen på styret for denne 
oppgaven.) 
 
Skivebremser kan ha en veldig høy 
bremseeffekt. 
Sjekk bremsekraften først ved lav hastighet og 
ta den tiden som trengs for å bli kjent med 
den. 
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Du trenger ikke å åpne en skivebrems for 
demontering av hjul. Etter fjerning av hjulet 
setter man en transportsikring i bremsen for å 
forhindre at stemplene kommer for langt ut av 
caliperen. 
Bremseklossene må ikke komme i kontakt 
med olje eller andre smøremidler. Hvis dette 
skulle skje må bremseklossene byttes ut! 
Bremseskivene må være rene. I sykkelbutikker 
selges kraftige vaskemidler til bremseskiver. 
Bremseklosser er utsatt for slitasje og bør 
kontrolleres ofte. Utslitte bremseklosser må 
skiftes omgående. 
 
Hvis du er usikker om bremsenes tilstand spør 
din forhandler eller et verksted. 
 
Girsystem: 
Med girspak på høyre side styrer man bakgiret 
(gjelder også navgir) og venstre girspak styrer 
framgiret. 
Navgir kan skiftes når som helst, dvs. at det 
ikke spiller en rolle om man ruller eller står 
eller trår. Trår du, må du ta litt kraft fra 
pedalene etter girskifte for at navet kan utføre 
skifte forgangen. 
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Med kjedegir (med flere utvendige drev foran 
og bak) må du skifte gir mens du trår 
framover. 
Der finns mange ulike typer girspak. Ber 
forhandleren din om instruksjoner og les 
bruksanvisningene som følger med fra 
girprodusenten. 
Ved 2 eller 3 drev foran gir minste drevet 
letteste gir (for å sykle oppover) og største 
drev gir tyngste gir (for å sykle nedover). På 
kassettkransen er det nøyaktig omvendt: 
Største drev gir letteste gir og minste drev gir 
tyngste gir. 
Pass på at du ikke bruker største drev foran i 
kombinasjon med største drev bak. 
Kombinasjonen av minste drev foran og 
minste drev bak skal også unngås. I disse 
tilfellene står kjedet diagonalt og resulterer i 
stor slitasje på alle deler.  
Kjedet skal gå så rett som 
mulig!
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Din sykkel er eventuelt utstyrt med en 
dempegaffel eller bakdemper. 
På markedet finns et stort antall av 
produsenter og modeller. Det er dessverre 
umulig å beskrive alle detaljene i denne 
bruksanvisningen. 
Vennligst les bruksanvisningene til 
dempeelementene dine! 
Har du ikke syklet med en dempegaffel før, 
begynn med å sykle på lav hastighet for å 
kjenne hvordan frambremsen påvirker 
gaffelen og hvordan sykkelen oppfører seg. 
Ikke øk hastigheten før du føler deg 
komfortabel! 
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Vedlikehold og service. 
Din nye sykkelen må kjøres inn. 
Eikene og wirene må sette seg. 
Vi anbefaler å levere sykkelen til forhandleren 
for etterstramming etter 30 dager eller 
tidligere hvis du mistenker en feil. 
Bremseklosser, kjede, drev, tannhjul, wirer, 
dekk, slanger og konusser i navene anses som 
slitasjedeler og bør sjekkes ofte og skiftes ved 
behov. 
Siden delene på sykkelen er blitt veldig lette 
må skruene festes med momentnøkkel. 
Vi kan dessverre ikke angi samtlige momenter 
for alle ulike deler på syklene våre. 
Vennligst les bruksanvisningene fra 
deleprodusentene for informasjon om 
momentene. 
Sitter skruene for løst kan delene bevege seg. 
Fester man skruene for hard kan skruene eller 
delene knekkes. 
Begge varianter er meget farlig for helsen din. 
Vi anbefaler å levere sykkelen til en 
forhandler eller verksted for slike oppgaver. 
Her har man både verktøy, kunnskap og 
erfaring. 
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Dagens karbon- og aluminiumsrammer er 
tynne i godset. Husk, klem ikke rammen for 
hardt i sykkelstativ eller verkstedstativ, dette 
kan medføre skader. Rammene er ikke 
beregnet for å tåle slag fra sidene. 
 
Er du nødt til å legge sykkelen fra deg, legg 
den alltid på VENSTRE side for å beskytte 
girkomponentene som befinner seg på høyre 
side. 
Bruk stativer, stolper eller sykkelens støtte for 
å sette den fra deg. 
 
Sjekk styrelageret innimellom. 
Stå over sykkelen, ta i frambremsen og beveg 
sykkelen litt fram og tilbake. 
Kjenner du slark? 
Løft framhjulet og sving styre fra side til side. 
Dette skal gå jevnt og lett for seg. 
 
Løft hjulene og beveg felgene sideveis. Hvis 
du kjenner slark, send sykkelen til en 
forhandler eller et verksted. 
Kjedet bør smøres etter hver tur, hvis den blir 
utsatt for regn, salt eller uvanlig mye støv. 
Ellers smøres kjedet etter 15mil. 
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Din forhandler anbefaler det riktige 
smøremiddel for værforholdene og ditt 
bruksområde. 
Utslitte eller skadde kjeder byttes ut. 
 
Vask sykkelen din med lunkent vann, svamp 
og spesielle rengjørings- og pleieprodukter 
som fås kjøpt i faghandelen. 
Bruk av høytrykksspyler er forbudt, siden den 
presser ut fett og smøremidler fra lagrene. 
Tørk sykkelen etter vask og smør alle 
bevegelige deler med tynn flytende olje. 
Voks og poleringsmidler beskytter delene for 
korrosjon. 
Ikke alle deler leveres i rustfrie materialer. 
Derfor er det viktig å fjerne fuktighet og salt 
fra sykkelen omgående. 
 
Gå med jevne mellomrom over sykkelen og 
sjekk ramme og deler for skader, sprekk og 
flekker. 
Flekker kan indikere sprekk. Sprekker kan 
bare bli verre, aldri bedre! 
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Lever sykkelen minst en gang i året til 
forhandleren eller verksted for service, 
rengjøring og smøring av nav, styrelager og 
kranklager. Dermed øker du levetiden av 
sykkelen din betraktelig! 
 
Lagre sykkelen på et tørt sted. 
Sjekk trykk i dekkene også under lengre 
lagringsperioder for å forhindre at dekkene får 
bulk eller sprekker. 
 
En kollisjon eller uhell kan påvirke din sykkel 
ekstremt. 
Ikke bruk sykkelen før en forhandler eller et 
verksted har undersøkt den for skader! 
Husk at ikke alle skadene er synlige! 
 
Vær alltid varsom og forsiktig. 
Tilpass hastigheten til omgivelsene. 
Sykle defensiv! 
Bruk godkjent hjelm som passer til hodets 
fasong! 
 
Alltid god tur! 
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Rask sjekk før hver tur: 
- Sjekk at ingenting er løst. 
Løft framhjulet med 5 til 8 cm fra bakken og 
slipp den ned. 
Hører eller ser du løse deler eller tilbehør? 
Sjekk sykkelen optisk og med fingrene. 
- Dekk og hjulene. 
Sjekk om dekkene har riktig lufttrykk og se 
etter skader på rullebanen og på sidene. 
Løft sykkelen fra bakken og sett hjulene i 
bevegelse. Er de rette? Eller har de slark? 
Hjulene kan rettes opp. Derfor trenger man 
spesielt verktøy, kunnskap og erfaring. 
- Fungerer bremsene? 
Er felgene rene og fri for skader? 
Er felgbremsene lukket? 
Det skal være umulig å drar bremshendelen 
helt inn til styret. 
Er bremsewirene og bremseklossene i bra 
tilstand?  
-Er hurtigkoblingene i hjulene og i 
setepinneklemme låst på riktig måte? 
- Er styrestem og sete parallell med rammen? 
Hvis du oppdager en feil ikke bruk sykkelen, 
men send den til din forhandler eller et 
verksted! 
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Kjøpsdato:____________________________ 
Service ble utført: 
dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 

dato 
stempel 
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Eierbevis 
 
Navn: _________________ 

Gate: _________________ 

By:  _________________ 

Tlf:  _________________ 

Merke: _________________ 

Modell: _________________ 

Dato: _________________ 

Forhandler: 

 

 
Rammenr: 


