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Tillykke med din nye cykel! 
Din nye cykel er sendt i kassen og kommer 80% samlet - det betyder, at du selv skal samle de sidste 
20%. Det har to klare fordele for dig, nemlig at du ikke skal betale os for at samle den, og at vi 
leverer cykelkasser inden for 1-2 hverdage, når vi har dem på lager. Så du har både sparet penge 
og fået din cykel hurtigere, end det ellers havde været tilfældet. 

Hvordan samles cyklen? 

Følg de 5 lette trin her, så er du godt kørende – du skal bruge følgende værktøj: 

En unbrakonøgle og en gaffel- eller svensknøgle. 

TIP: Hvis du samler cyklen indendørs, kan det være en god idé at bruge kassen som underlag. 

1. Montering af styr  
Sæt styret ned i stellet, og sørg for, at det sidder rigtigt, inden du spænder det fast. Vær 
opmærksom på, at kablerne sidder rigtigt og ikke er flettet ind i stel eller styr. Det er vigtigt 
du spænder hårdt fast. Sørg desuden for forhjulet sidder lige og peger den rigtige vej. 

2. Montering af forskærm 
Start med at fjerne bolten, der sidder centreret i forgaflen, og placér spændeskiven 
imellem stel og bolt på ydersiden, inden du sætter bolten i igen. Forskærmen monteres 
med beslaget bagved forgaflen, hvor der igen sættes en skive imellem beslaget og 
møtrikken, der spænder det hele fast. Efterfølgende spændes skærmstiverne ligeledes fast 
på forgaflen. 

3. Montering af forhjul 
Husk, at være opmærksom på omkørselsretningen af hjulet, inden du monterer det – pilen 
i dækmønsteret skal vende fremad. Når du skal montere forhjulet, løsner du møtrikkerne 
på hjulet, så meget du kan, og efterfølgende sætter du hjulet på, sikrer dig, at den 
medfølgende skive sidder rigtigt ind i hakket på forgaflen, og så spænder du det godt fast 
med en unbrakonøgle. 

4. Montering af pedaler 
Ved montering af pedalerne er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er forskel på 
højre og venstre pedal, da den venstre pedal kommer med linksgevind. Du kender forskel 
ved at kigge i bunden af pedalakslen, L står for venstre og R står for højre. Skru pedalerne 
på, og sørg for at spænde dem godt fast med din gaffel- eller svensknøgle. 

5. Montering af sadel 
Sadlen monteres ved at sætte sadlen i sadelpinden, hvorefter du kan indstille sadlen til den 
rette højde og derefter spænde den godt fast. 

Har du spørgsmål til samlingen af din cykel? Tøv ikke med at kontakte vores kundeservice på tlf. 
7370 7870 eller send en mail til info@cykelshoppen.dk 
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