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Indledning1. 

Tillykke med at have købt en Batavus cykel.
Læs disse instruktioner nøje, og hav dem ved hånden for til brug i fremtiden. Følg altid 
instruktioner	og	tips,	der	findes	i	denne	bog.

Bogen indeholder tips og instruktioner, der gør det mere komfortabelt og sikkert at cykle. 
Fabrikanten kan imidlertid ikke udelukke evt. skade, der sker, selvom instruktioner og tips følges 
nøje. Man kan ikke udlede nogen rettigheder fra denne vejledning (ud over det der er garanteret 
heri). Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen skade, medmindre det bunder i regler, der er 
obligatoriske per lov. 

Kontakt forhandleren:
I tilfælde af spørgsmål og/eller klager;•	
For årlig vedligeholdelse af cyklen (helst inden det bliver vinter eller før en ferietur).•	

Rengøring:
Brug	kun	varmt	vand	med	en	mild	sæbe	og	en	bomuldsklud	til	de	større	overflader;•	
Smør aluminiums-, krom- og ståldele med en syrefri vaseline for at undgå oxidering.•	
Ikke tilladt:•	

 - stærke kemiske midler, fx blegemiddel, ammoniak eller kaustisk soda
 - haveslange- eller højtrykssprøjtepistol for at beskytte omdrejningspunkter, der benyt 

 ter kuglelejer. De er modstandsdygtige over for stænk, men er ikke vandtætte.
Når man vasker cyklen, skal man forhindre at vand trænger ind på indersiden af •	
affjedringsforgaflerne.

Forklaring på ikoner:

Forsigtig: kontakt forhandleren

Forsigtig/advarsel
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 Garanti2. 
Garantibetingelser for Batavus cykler
Hvis du vil benytte dig af Batavus garantien, må du altid være i stand til at overlevere 
kvitteringen og ’Ejerskabsbeviset’ til forhandleren og/eller til Batavus bv. Garantibetingelser 
gives nedenfor. Vedrørende garantispørgsmål kan du altid sætte dig i forbindelse med 
Batavus forhandleren, der ved, hvordan disse skal behandles i overensstemmelse med 
garantibetingelserne.

§ 1 Garanti
1.1 Batavus bv garanterer, at Batavus cykler ikke har nogen konstruktions- og/eller 

materialefejl og/eller nogen korrosion, alt for så vidt gælder disse garantibetingelser.
1.2 Garantien kan kun påberåbes af den første ejer af pågældende Batavus cykel.
1.3	 Garantien	bliver	ugyldig	iflg.	reglerne	i	§§	3.1	og	5.1.
1.4 Garantien kan ikke overføres.
1.5 Garantien udstedes af Batavus på det grundlag, at betingelserne ikke berører muligheden 

for at stille sælgeren til ansvar på basis af almindelige, juridiske civilretslige regler.

§ 2 Garantiperiode
2.1 10 års garanti for konstruktions- og/eller materialefejl  i Batavus stel og ikke-affjedrede 

forgafler.
2.2	 Den	samme	garanti	gælder	for	en	periode	på	2	år	for	affjedringsforgafler,	støddæmpere	

og	alle	andre	dele,	undtaget	de	i	§	2.4	omtalte	dele.
2.3 En garantiperiode på 2 år gælder for lakeringen af stel og forgaffel mod korrosion indefra.
2.4 Der er ingen garanti for dele, der udsættes for slid, fx dæk, kæde, kædehjul, frihjul, 

baghjulsgear, kabler og bremseklodser, medmindre konstruktions- og/eller materialefejl  
er involverede.

2.5 En garantiperiode på 2 år gælder for andre malede og forkromede dele mod korrosion, 
forudsat at cyklen er blevet ordentligt vedligeholdt.

§ 3 Garantiudelukkelser
3.1 Garantien bliver ugyldig i følgende tilfælde efter Batavus eget skøn:

a. Ukorrekt og/eller skødesløs brug af cyklen samt utilsigtet brug.
b. Cyklen er ikke blevet vedligeholdt i overensstemmelse med informationerne i denne 

håndbog.
c. Tekniske reparationer er blevet udført på en inkompetent måde.
d.	 Dele	er	blevet	monteret	senere,	der	ikke	svarer	til	de	tekniske	specifikationer	for	den	

pågældende cykel, eller som er blevet monteret forkert.
e. Hvis ejerskabsbeviset, som viser at cyklen er komplet og kontrolleret inden leveringen 

til kunden, ikke kan fremvises eller ikke er blevet underskrevet af en anerkendt 
Batavus forhandler.

3.2 Yderligere accepterer Batavus bv udtrykkeligt ikke noget ansvar for skade på (dele af) 
cyklen, der er opstået ved:
a. Forkert justering/spænding af styr, pind, saddel, saddelpind, skifter, bremser, hurtig-

koblinger for hjul og saddel.
b. Dele der i sidste ende skal udskiftes, fx bremse- eller skifterkabler, bremseklodser, 

dæk, kæde og gear.
c. Klimatiske påvirkninger, fx almindelig nedbrydning af lakering eller korrosion af 

forkromninger.
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§ 4 Garanti af dele
4.1 Alle dele som Batavus bv har afgjort at indeholde en materiale- og/eller konstruktionsfejl 

vil blive repareret eller erstattet efter Batavus bv’s eget skøn i garantiperioden.
 Alle (af)monteringsomkostninger er for ejerens egen regning.
4.2 I modsætning til reglerne i det tidligere afsnit dækkes arbejdsomkostninger af fabrikanten, 

samt i tilfælde af materiale- og/eller konstruktionsfejl i stel eller forgaffel for en periode af 
3 år efter købsdatoen.

4.3 Forsendelsesomkostninger af cyklen og/eller dele til og fra Batavus bv er for ejerens 
regning, medmindre den pågældende del er dækket af garantien.

4.4 Hvis en bestemt del er dækket af garantien, og den oprindelige del ikke længere er 
tilgængelig, vil Batavus bv mindst fremskaffe et tilsvarende alternativ.

§ 5 Indsendelse af et erstatningskrav
5.1	 Erstatningskrav	iflg.	denne	garanti	skal	(så	længe	cyklen	eller	delen	sælges)	indsendes	

gennem den Batavus forhandler, der solgte cyklen. Samtidigt hermed skal kvitteringen og 
ejerskabsbeviset,	der	kom	med	cyklen,	afleveres	til	forhandleren.

5.2	 Hvis	ejeren	er	flyttet	eller	forhandleren	ikke	længere	er	tilgængelig,	vil	Batavus	bv	på	
forespørgsel oplyse den nærmeste Batavus forhandler.

§ 6 Erstatningsansvar
6.1 Hvis Batavus bv accepterer et garantikrav, betyder det ikke automatisk, at Batavus 

bv også accepterer erstatningsansvar mht. eventuelle skader, der er lidt. Batavus 
bv’s erstatningsansvar vil aldrig kunne overskride, det der er beskrevet her i 
disse garantibetingelser. Ethvert erstatningsansvar Batavus bv måtte have for 
konsekvensskader er udtrykkeligt udelukket. Regler i disse betingelser gælder ikke, hvis 
og såfremt de bunder i regler, der er obligatoriske per lov.
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 Sikkerhed3. 
Brug af cyklen3.1 

Følg færdselsreglerne.•	
Sørg for, at cyklens udstyr overholder lovens mindstekrav.•	
Undgå svære stød og ekstreme belastninger.•	
Undgå	ukorrekt	brug,	fx	overbelastning	og	afmonteringer	eller	personligt	at	modificere	dele.	•	
Tjek med forhandleren.
Er alle bolte og møtrikker stadig spændte?•	

   Del Kontrollér og tjek om nødvendigt med forhandleren

Saddel Pas på frakkestykker! Når du stiger af, kan frakken sidde fast 
bag sadlen, og det kan skabe en usikker situation.

Styret Styret må ikke justeres, mens man cykler. Stå altid af først. For 
modeller med håndtag er det ikke tilladt at åbne håndtaget uden 
først at have trykket sikkerhedslåsen i. Man må ikke hænge 
børnesæder, tasker eller andre ting i styrets bøjning. Den mak-
simale belastning på styret er 5 kg.

Barnesæde Generelle instruktioner: Et barnesæde monteres bag på cyklen. 
Hvis barnesædet monteres foran indvirker det på styringen. 
Hvis du alligevel har et barnesæde foran, så sørg for, at det sid-
der fast på styrepinden eller frempinden.

Håndtag Slidte eller løse håndtag skal straks udskiftes.

Pedaler Vær forsigtig med hårde og/eller læder såler. Især når det reg-
ner, eller der er våde vejrforhold, er der altid en risiko for at glide 
af pedalerne. Brug sko med tilstrækkeligt greb.

Bremser Bremseafstanden forlænges ved våde vejrforhold. Ved lange 
nedkørsler er det mere sikkert at bremse på en moduleret måde 
for at undgå at bremseklodserne overophedes. Man må aldrig 
kun bruge forbremsen. Det kan let få forhjulet til at blokere, og 
forårsage et styrt.

Lys Slå ikke dynamoen til, mens du cykler. Undtagelse: hvis kontak-
ten til dynamoen i styret tillader det.

Bagagebærer Ikke tilladt: persontransport på bagagebæreren. Sørg for at en 
taske, der er placeret på bagagebæreren, ikke kan blive fanget 
i baghjulet. Sørg for, at dine hæle ikke rammer cykeltasken, når 
du cykler. Fordel bagagen ligeligt. Maksimalbelastningen står 
på selve bagagebæreren.

Cyklens støtteben Ikke tilladt: at sidde eller køre på cyklen, mens den er sat på 
støttebenet. Hvis man har barnesæde: Tag først barnet ud af 
sædet, og sæt derefter cyklen på støttebenet.

Styrets parkeringslås Man skal låse styrets parkeringslås op, før man begynder at 
cykle.

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis nogen af de overstående ting ikke er i orden, eller i 
tilfælde af løse, bukkede eller beskadigede dele. 

Når man strammer bolte og møtrikker, er det rigtige stramningsmoment yderst vigtigt. Vi 
anbefaler, at du kontakter din forhandler for din egen sikkerheds skyld.
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Sikkerhedsregler3.2 

A

Frakkeskåner
Nogle cykelmodeller er udstyret med en frakkeskåner (A).

A

Fjederdække
Nogle cykelmodeller er udstyret med et fjederovertræk 
(A) rundt om den affjedrede saddelpind for at beskytte 
børns hænder, hvis de sidder bag på cyklen i et 
barnesæde.

A
Bagagebærer
Der	findes	forskellige	typer	bagagebærere.	
Maksimalbelastningen (i kg) står på bæreren (A).

Transport med bil3.3 

Fjern	alt	tilbehør,	der	kan	løsrive	sig	fra	cyklen	pga.	vibrationer	(pumpe,	vandflaske,	
cykelcomputer osv.) Sluk for batterierne i det automatiske baglys.

Kontrollér:
At cykelstativet er rigtigt monteret•	
At lyset virker godt•	
At nummerpladen er tydeligt synlig•	

Sørg for at cykeltaskerne, især klapperne, er fastspændte og ikke kan blæse af i vinden.•	
Kontrollér kugletrykket på trækkrogen på bilen.•	
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 •	 Tjekliste4. 
Inden du tager af sted eller efter et styrt4.1 

•	 Følg færdselsreglerne.
Sørg for, at cyklens udstyr overholder lovens mindstekrav.•	
Undgå svære stød og ekstreme belastninger.•	
Undgå	ukorrekt	brug,	fx	overbelastning	og	afmonteringer	eller	personligt	at	modificere	dele.	•	
Tjek med forhandleren.
Er alle bolte og møtrikker stadig spændte?•	

  Del Kontrollér og tjek om nødvendigt med forhandleren

Styret Sidder håndtagene godt fast? Er styret eller pinden bukket eller 
skadet efter et styrt? I tilfælde af en justerbar pind, se efter om 
den er rigtigt fastlåst. Er der slør i styret?

Barnesæde Sidder barnesædet godt fast?

Bremser Viser kablerne nogen tegn på knæk eller slid? Er bremsek-
lodserne rene, fri for olie og ikke nedslidte? Er bremseevnen 
tilstrækkelig? (Den er tilstrækkelig, hvis man ikke kan trykke 
bremsehåndtagene mere end en fjerdedel eller halvvejs i.)

Hjul Er hjulet skævt? Er der nogen løse eger? I tilfælde af alumini-
umsfælge med ’Safetyline’: Er striben synlig eller er rillen der 
stadigvæk? Er dæktrykket tilstrækkeligt? Er slidbanen på dæk-
kene slidt ned? Er der nogen svage punkter eller bobler? Er 
sidereflekserne	på	dækkene	rene?

Lys Virker for- og baglygterne? Sidder lygterne godt fast? Er ledn-
ingsisoleringen i orden? Dynamoen skrider ikke?

Gear Virker alle gear? Glider gearet af sig selv, eller kan man høre 
knasende lyde?

Pedaler	 Er	reflekserne	rene?	Har	pedalerne	et	ordentligt	greb?	Kan	man	
lige akkurat mærke, at der er lidt slør i pedalerne? Sidder pedal-
erne godt fast på pedalarmen?

Bagagebærer Er bagagebæreren spændt godt fast?

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis nogen af de overstående ting ikke er i orden, eller i 
tilfælde af løse, bukkede eller beskadigede dele. 

Forsigtig: Når man strammer bolte og møtrikker, er det rigtige stramningsmoment yderst 
vigtigt. Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler for din egen sikkerheds skyld.
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 Saddel5. 
Saddeltyper5.1 

A B C

D E F

  
  

A Højdejustering med stelbolt (se 5.2)
B Højdejustering med spændbøjle (se 5.3)
C Højdejustering med hurtigkobling (se 5.4)

D Stillingsjustering med slyngebolt (se 5.5)
E Stillingsjustering med saddelbolt (model 

med 1 eller 2 bolte) (se 5.6)
F Stillingsjustering med hurtigkobling (se 5,7)

•	 Pas	på	ru	overflader,	når	du	stiller	cyklen	for	at	undgå	at	beskadige	sadlen.
Saddeloverflader	kan	skalle	af	pga.	vejret.	Brug	saddelbetræk	for	at	beskytte	sadlen.•	

Højdejustering i almindelighed5.2 

MAX
7 cm

Sikkerhedsmærke
Sæt ikke saddelpinden højere end 
sikkerhedsmærket (A). Saddelpinden skal stikke 
mere end 7 cm ind i røret i stellet.

Siddestilling
For at sidde komfortabelt kan nedenstående 
fremgangsmåde bruges:
1. Tag skoene af.
2. Stig op på cyklen.
3. Hold pedalarmen på linje med saddelrøret.
4. Sæt hælen på pedalen.
5. Du skal være i stand til at strække benet.

Hvis sædet er for højt, glider du på sadlen, og 
ryggen protesterer. Hvis sædet er for lavt, giver 
det irritation i knæhaserne.
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A
Indstil affjedringskraften af saddelpinden
1. Tag saddelpinden med saddel ud af røret i stellet.
2. Drej insexskruen (A) for at indstille affjedringen.

drej med uret for at forøge spændingen•	
drej mos uret for at slække spændingen•	

3. Sæt saddelpinden tilbage i røret i stellet.

Højdejustering med stelbolt5.3 

A

1. Løsn bolten (A).
2. Justér højden.
3. Spænd bolten.

Højdejustering med spændbøjle 5.4 

A

1. Løsn bolten (A).
2. Justér højden.
3. Spænd bolten.
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Højdejustering med hurtigkobling 5.5 

A

1. Løsn hurtigkoblingen (A).
2. Justér højden.
3. Spænd hurtigkoblingen.

Stillingsjustering med slyngebolt 5.6 

A

1. Løsn bolten (A).
2. Sæt stillingen (hældning).
3. Spænd bolten.

Stillingsjustering med saddelbolt 5.7 

A

1. Løsn bolten(e) (A).
2. Sæt stillingen (hældning).
3. Spænd bolten.
	 Der	findes	også	en	model	med	to	bolte.
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Stillingsjustering med hurtigkobling 5.8 

A

1. Åbn hurtigkoblingen (A).
2. Sæt stillingen (hældning).
3. Luk hurtigkoblingen.
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 Styret6. 
Forskellige typer styr6.1 

A B C

D E F

  

A Defaultmodel med insexskrue (se 6.2)
B Defaultmodel med sekskantbolt (se 6.3)
C Batavus Ergo Matic (ingen brug af værktøj) 

(se 6.4)
D Batavus Ergo Matic plus frempind (ingen 

brug af værktøj) (se 6.5)

E Batavus Ergo Matic 3 (ingen brug af 
værktøj) (se 6.6)

F Batavus Logic Light (med indbygget 
forlygte) (se 6.7)

Styret og frempindens stilling afgør, hvordan  
man sidder, særligt ryggens stilling og trykket 
mod håndtagene.
Håndtagene er ergonomisk formede.
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Justering i almindelighed6.2 

Kontrollér, at bremse- og skifterkabler ikke er for spændte, og at kablerne ikke er klemte. 
Det kan påvirke gearskifte, bremsning og styring.

7 cm

A

MAX

Sikkerhedsmærke

Højden må ikke justeres ud over 
sikkerhedsmærket (A). Saddelpinden skal stikke 
mere end 7 cm ind i røret i stellet.
Sørg for, at styret er lige i forhold to forhjulet. 

Justér styret med insexskruen6.3 

A
B

Vinklen på styret
1. Tag kapslen (B) af, så du kan se bolten (A).
2. Løsn bolten (A) med mindst en omdrejning.
3. Tip styret til den rette stilling.
 

 
Sørg for, at styret er lige i midten.

4. Spænd bolten.
5. Sæt kapslen på igen

Styrepindens højde

B

A

1. Tag kapslen (B) af, så du kan se forlængerbolten (A).
2. Løsn forlængerbolten med et par omdrejninger.
3. Bank bolten ned og løs med en gummihammer.  

Om nødvendigt kan man bruge et stykke træ.
4. Indstil styrepindens højde.

 
 Pas på maksimalmærket på styrepinden.

5. Spænd forlængerbolten.
6. Sæt kapslen på igen
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Justér styret med sekskantbolten6.4 

A
B

Vinklen på styret
1. Tag kapslen (B) af, så du kan se bolten (A).
2. Løsn bolten med mindst en omdrejning.
3. Tip styret til den rette stilling.
 

 
Sørg for, at styret er lige i midten.

4. Spænd bolten.
5. Sæt kapslen på igen

A
Styrepindens højde
1. Løsn forlængerbolten (A) med et par omdrejninger.
2. Bank bolten ned og løs med en gummihammer.  

Om nødvendigt kan man bruge et stykke træ.

A

3. Indstil styrepindens højde.

 
Pas på maksimalmærket på styrepinden.

4. Spænd forlængerbolten (A).
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Justér styret med Batavus Ergo Matic6.5 

C B

A

Vinklen på styrepind og cykelstyr
1. Løsn håndtaget (A) med uret. Hermed kan både 

vinklen på frempinden og cykelstyret indstilles på 
en gang.

2. Tip frempinden (B) og cykelstyret (C) til den 
ønskede stilling.

 
Sørg for, at styret er lige i midten.

3. Drej håndtaget tilbage efter at have udført 
indstillingen.

B

A
Styrepindens højde
1. Løsn håndtaget (A) med uret.
2. Tip frempinden i vandret stilling.
3. Løsn bolten (B) med et par omdrejninger. Brug en 

topnøgle med langt skaft til dette formål.
4. Indstil styrepindens højde.

 
Pas på maksimalmærket på styrepinden.

5. Spænd bolten.
6. Drej håndtaget tilbage efter at have udført 

indstillingen.

Sæt fastspændingskraften om styret

Forsigtig: Man skal tjekke med forhandleren, hvis man bemærker, at styret bevæger sig, 
når man stiger af eller på cyklen. Forhandleren kan justere fastspændingskraften. 
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Justér styret med Batavus Ergo Matic plus frempind6.6 

Vinklen på styrepind og cykelstyr

B A
1. Tryk på sikkerhedslåsen (A), og åbn håndtaget (B)  

ved	at	flytte	det	op.	Nu	kan	både	vinklen	på	
frempinden og cykelstyret indstilles på en gang.

 
Sørg for, at styret er lige i midten.

2. Når indstillingen er foretaget, lukkes håndtag (B), til 
man hører et klik.

Styrepindens højde

C

B

A

1. Tryk på sikkerhedslåsen (A), og åbn håndtaget (B)  
ved	at	flytte	det	op.

2. Tip frempinden i vandret stilling.
3. Løsn forlængerbolten (C). Brug en topnøgle med 

langt skaft til dette formål.
4. Bank forlængerbolten ned og løs med en 

gummihammer.
5. Indstil styrepindens højde.

 
Pas på maksimalmærket på styrepinden.

6. Spænd forlængerbolten.
7. Når indstillingen er foretaget, lukkes håndtag (B), til man hører et klik.

Sæt fastspændingskraften om styret

Forsigtig: Man skal tjekke med forhandleren, hvis man bemærker, at styret bevæger sig, 
når man stiger af eller på cyklen. Forhandleren kan justere fastspændingskraften. 

 
Man kan tilføje en cykelcomputer til denne model Kontakt Batavus forhandleren om dette.
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Justér styret med Batavus Ergo Matic 36.7 

Vinklen på styrepind og cykelstyr

B

A
1. Tryk på sikkerhedslåsen (A), og åbn håndtaget (B)  

ved	at	flytte	det	op.	Hermed	kan	både	vinklen	på	
frempinden og cykelstyret indstilles på en gang.

2. Tip frempinden og cykelstyret til den ønskede 
stilling.

 
Sørg for, at styret er lige i midten.

3. Når indstillingen er foretaget, lukkes håndtag (B),  
til man hører et klik.

C

B

A

Styrepindens højde
1. Tryk på sikkerhedslåsen (A), og åbn håndtaget (B) 

ved	at	flytte	det	op.
2. Tip frempinden i vandret stilling.
3. Løsn forlængerbolten (C).
4. Bank bolten ned og løs med en gummihammer. Om 

nødvendigt kan man bruge et stykke træ.
5. Indstil højden.

 
Pas på maksimalmærket på styrepinden.

6. Spænd forlængerbolten (C).
7. Når indstillingen er foretaget, lukkes håndtag (B),  

til man hører et klik.

Sæt fastspændingskraften om styret

Forsigtig: Man skal tjekke med forhandleren, hvis man bemærker, at styret bevæger sig, 
når man stiger af eller på cyklen. Forhandleren kan justere fastspændingskraften. 

Justér styret med Batavus Logic Light6.8 

Forsigtig: Kontakt forhandleren for indstilling af  
denne slags frempind. 
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Justér Batavus Ergo håndtag6.9 

A

1. Løsn insexskruen (A) med et par omdrejninger.
2. Sæt styret til den rette stilling.
3. Spænd insexskruen forsigtigt.

Justér	affjedringsforgaflen6.10 

A

B

Justér fjederkraften ligeligt med knapperne (A) og (B)*.

Nogle	affjedringsforgafler	har	beskyttelseshætter.	 
Disse kan let tages af med en mønt for eksempel.

Det	er	ikke	alle	affjedringsforgafler,	der	kan	justeres.	 
De	justerbare	forgafler	kan	kendes	på,	at	de	er	 
markeret med ‘+’ og ‘–‘ med pile.

+ = strammere, mere stiv
-  = løsere, affjedringen føles tydeligere

*	A	og	B	findes	også	i	rillede	modeller.
  Her kan man fx bruge en mønt til at dreje dem.

Justér styrets parkeringslås6.11 

A

Når man stiller cyklen fra sig, skal man vende hjulet  
lige ud.

Lås
1. Vend forhjulet lige ud.
2. Drej ringen (A) manuelt mod højre til den stopper.

Lås op
Drej ringen (A) manuelt mod venstre til den stopper.

Forsigtig: Glem ikke at låse op, når skal til at 
cykle.
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 Gear7.  kontakt forhandleren
Forskellige gearskifter i cykelstyret7.1 

A B C

D

Gearskiftere kombineret med:
A/B Nexus-3, 7 eller 8 gearnav
C SRAM 3, 5 eller 7 gearnav
D NuVinci, trinløst gearnav

Det er bedre at vælge et lettere gear end et gear, der er lidt for højt,  for at beskytte ryg og 
knæ så meget som muligt.
Brug de høje gear ned ad bakke, eller når vinden er i ryggen.
Slip trykket mod pedalerne, når du skifter. På den måde kan man skifte let, og man sparer 
på mekanismen.

Forsigtig: Tal med forhandleren om justering af gearnavet.
Tag ikke selv baghjulet af.
Man må ikke smøre gearnavet.

Kæde8. 

A

Forsigtig: Tal med forhandleren om rengøring og vedligeholdelse af kæden.
Forhandleren sælger særlige rengøringsmidler.

Slør

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis sløret (A) i 
kæden er mere end 2 cm. I så fald er kæden for 
slap.
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Bremser 9. kontakt forhandleren
Bremsetyper9.1 

A B C

D E F

A Bagpedalbremse
B Cantileverbremse (fælgbremse)
C V-bremse (fælgbremse) (se 9.1)

D Tromlebremse
E Rullebremse (se 9.2)
F Håndbremse (se 9.3)

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis der er problemer med bremserne. Gode og sikre 
bremser er yderst vigtigt.

Bremseklodser

A

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis 
bremseklodserne er nedslidte (når rillerne på 
bremseklodserne (A) er slidt ned). I så tilfælde 
skal bremseklodserne udskiftes.

V-bremse9.2 

På nogen modeller er bremseevnen på V-bremser  
styret af en såkaldt ’kraftmodulator’ eller 
bremsekraftmodulator (A). Det hjælper med at 
forhindre for kraftig opbremsning, hvilket gør 
bremsen mere sikker i brug.
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Rullebremse9.3 

1

Når man bruger en rulle bremse, kan cyklen stadig  
bevæge sig lidt frem og tilbage. Det kan føles, som 
om bremsen ikke er justeret rigtigt. Det slør er 
imidlertid indbygget i den slags bremse. Dette slør 
undgår farlige situation så vidt muligt.

Justér håndbremsen eller bremsehåndtaget9.4 

A B

⅔

1. Løsn låsemøtrikken (B).
2. Sæt håndbremsen ind gennem møtrikken (A).
3. Stram låsemøtrikken (B) med rillesiden nedad.

Justér håndbremsen således, at den er trykket 
2/3 i.

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis der er 
problemer med bremserne. Gode og sikre 
bremser er yderst vigtigt.
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 Hjul10. 

 
Følgende er vigtigt for let kørsel:

Pump dækkene rigtigt op•	
Trykket for dækket står på siden af dækket (bar eller psi)•	
Stram egerne rigtigt•	
Godt justeret nav uden slør.•	

Forsigtig: Kontakt forhandleren angående:
regelmæssig kontrol af spændingen i egerne•	
aftagning/montering af baghjul med navgear.•	

Trykindikator

B
A

Nogle modeller er udstyret med en trykmåler, der viser,  
hvornår dækket skal pumpes op igen.

(B) er synligt, hvis trykket er tilstrækkeligt.•	
Hvis dækket skal pumpes op igen, er det kun (A) •	
der er synligt.

Hollandsk ventil

A

Forhjul med navdynamo10.1 

A

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis der 
forekommer fejl i navdynamoen, eller hvis 
forhjulet skal tages af. Man skal aldrig selv løsne 
forbindelsen (A).
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Reparation af en punktering10.2 

Forberedelse
1. Sørg for, at hjulet med det punkterede dæk kan drejes frit.

 Vend cyklen på hovedet (på et tæppe eller lignende for at undgå skade)•	
 Hvis hjulene har hurtigkobling, kan hele hjulet tages af. Sørg for at beskytte cyklen mod •	
skade.

2. Tjek ydersiden af dækket, og fjern årsagen til punkteringen:
 små sten•	
 glasskår (pas på med ikke at blive skåret)•	
 eller et søm.•	

Trin 1

A
C
B
D

1. Tag ventilhætten (A) af.
2. Tag ventilen (B) af ved at løsne møtrikken (C).
3. Tag møtrikken (D) af.

Trin 2

A
1. Skub kanten af dækket til midten af fælgen.
2. Sæt den første løftenøgle (A) mellem dækket og 

fælgen. Ikke tæt ved ventilen pga. risiko for skade.

 
Forsigtig: Pas på med at løftenøglerne kan glide af.

3. Sæt løftenøglen fast bag et eger.
4. Sæt den anden løftenøgle længere tilbage på 

dækket, og sæt den fast bag et eger.
5. Sæt den tredje løftenøgle to eger længere tilbage.
6. Frigør dækket med hånden, og tjek indersiden for 

skarpe genstande. Pas på med ikke at blive skåret.
7. Fjern evt. skarpe genstande, der opdages.

Trin 3

A

1. Tryk ventilen indad.
2. Træk cykelslangen (A) ud.
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Trin 4
1. Pump slangen op.

Hvis der er et stort hul, kan man høre luften slippe ud.•	
Hvis der er et lille hul: sænk slangen ned i vand  •	
(fx i en spand).

2. Tør slangen af.
3. Markér punkteringen med en kuglepen.

Trin 5
Reparér slangen ifølge de instruktioner, der fulgte  
med	lappegrejet.	I	de	fleste	tilfælde	er	følgende	
instruktioner tilstrækkelige:
1. Rens området med punkteringen med sandpapir.
2. Luk luften ud af slangen.
3. Smør lim eller opløsningsmiddel på et område, der 

er lidt større end lappen.
4. Lad området tørre i et eller to minutter.
5.	 Tag	beskyttelsesfilmen	af	klisterlappen.
6. Tryk lappen kraftigt ned på punkteringen.

Trin 6
1. Sæt cykelslangen tilbage ind i dækket. Ventilen skal  

stå lige ud af hullet i fælgen.
2. Spænd fælgmøtrikken et par omgange.
3. Spænd ventilen.
4. Pump dækket lidt op, idet man sørger for at 

cykelslangen ikke kommer ud af dækket.
5. Sæt dækket på plads. Brug hænderne.

Hvis man bruger løftenøglerne, er det stor chance •	
for at forårsage en punktering.
Sørg for at slangen ikke er klemt fast mellem •	
dækket og ventilen.
I ventil området kan man trykke ventilen ind mod •	
dækket og tilbage igen. Det får cykelslangen til at 
springe ind i dækket.

6. Pump dækket op.
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 Forlys11. 
Forskellige typer forlygter11.1 

A B C

D E F

G

A Klassisk forlygte med batterier 
(afbryderknap på forlygten) (se 11.1)

B Halogen eller led (afbryderknap på 
forlygten) med (nav)dynamo (se 11.2)

C Logic lys 2. version (afbryderknap på 
forlygten) forlygten er fuldstændigt 
integreret ind i frempinden (se 11.3)

D	 Forlygten	er	integreret	ind	i	forgaflen	
(afbryderknap på bagsiden af forlygten) 
med navdynamo (se 11.4)

E Forlygte kombineret med cykelkurv, når 
den sættes på siden af forhjulet med en 
navdynamo (se 11.5)

F Forlygte med batterier (afbryderknap på 
forlygten) (se 11.6)

G Forlygte med navdynamo (afbryderknap på 
forlygten) (se 11.7)
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Dynamokontakt

 
Nogle modeller har en dynamokontakt i styret.

Dynamo
•	

A

Sørg for at rillerne på dynamoen rører siden af  
dækket så meget som muligt.
Sørg for at dynamoens centerlinje (A) løber gennem •	
hjulaksen.
Når dynamoen er slået fra, skal afstanden mellem •	
dynamoen og dækket være 5-10 mm.

Navdynamo

A

En navdynamo er en dynamo, der er blevet integreret  
med det forreste nav. En navdynamo er ikke bare 
kompakt og let, den er også elektrisk og mekanisk meget 
mere effektiv. Lygtesystemet formindsker rullemodstanden, 
er mindre modtagelig for fejl og glider ikke.

Forsigtig: Tal med forhandleren, hvis der 
forekommer fejl i navdynamoen, eller hvis 
forhjulet skal tages af. Man skal aldrig selv løsne 
forbindelsen (A).

Lyskegle
Sørg for at lyskeglen oplyser vejen foran dig, og at  
den	ikke	blænder	modkørende	trafik.

Se instruktionerne for den type lygte for 
indstilling and lyskeglen.
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Klassisk forlygte med batterier11.2 

A

B

Afbryderkontakt
Tryk på knappen (A) for at tænde og slukke for lygten.

Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. møtrik (B).

Udskiftning af batterier

A

1. Løsn skruen (A).
2. Fjern forsiden af forlygten.

3. Skift batterierne. Bemærk + og – polerne.

 
NB: Brugte batterier er kemisk affald.
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Halogen eller led11.3 

A
B
C

Tænd og sluk med ’autoswitch’
Sæt kontakten (A) på Til, Fra eller Automatisk. I den 
automatiske position, aktiveres lygten, når det bliver 
mørkt, og cyklen er i bevægelse.
Indstil lyskeglen
Møtrikken (C) til indstilling af lyskeglen fra forlygten 
findes	under	hætten	(B).

Logic Light 2. version11.4 

B

A

Tænd og sluk med ’autoswitch’
Sæt kontakten (A) på Til, Fra eller Automatisk. I den 
automatiske position, aktiveres lygten, når det bliver 
mørkt, og cyklen er i bevægelse.

Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. hjulet (B).

Forlygte	integreret	ind	i	forgaflen11.5 

B

A

Tænd og sluk med ’autoswitch’
Sæt kontakten (A) på Til, Fra eller Automatisk. I den 
automatiske position, aktiveres lygten, når det bliver 
mørkt, og cyklen er i bevægelse.

Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. hjulet (B).
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Forlygte kombineret med cykelkurv11.6 

A B
Afbryderkontakt
Tryk på knappen (A) for at tænde og slukke for lygten.
Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. møtrik (B).

Forlygte med batterier11.7 

A

B

Afbryderkontakt
Tryk på knappen (A) for at tænde og slukke for lygten.

Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. møtrik (B).

Forlygte med navdynamo11.8 

A
BAfbryderkontakt

Tryk på knappen (A) for at tænde og slukke for lygten.

Indstil lyskeglen
Indstil lyskeglen vha. møtrik (B).

 
Fejl med belysningen11.9 

Mulig årsag Mulig løsning

Strømtilførslen er afbrudt. Tjek ledningen: 
•	 er	den	forbundet	til	lygten	og	dynamoen, 
•	 er	der	korrosion, 
•	 er	den	tilslutning	ved	forbindelsespunkter	på	skærmene 
•	 er	noget	af	ledningen	slidt	ned	(kortslutning)	eller	knækket.

Batteriniveau lavt Skift batterierne.
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Baglys12. 
Forskellige typer baglygter12.1 

A B C

A Autoswitch med batterier (inklusive 
refleks).	(se	12.1)

B Klassisk baglygte på bagskærm med 
batterier (se 12.2).

C Klassisk baglygte på bagskærm med 
ledning.

I modeller med et parkeringslys er der en kondensator, der opbevarer noget energi.  
Det holder lyset i gang noget tid efter. at man er stoppet.

Autoswitch og batterier12.2 

TIL/FRA eller TIL/FRA/AUTO med ’autoswitch’

A

I den automatiske position, aktiveres lygten, når der  
ikke er noget lys, og cyklen er i bevægelse.

tryk 1 gang: automatisk position•	
tryk 2 gange: hele tiden tændt•	
tryk 3 gange: slukket.•	

Kontakten	(A)	findes	i	bunden,	på	siden	eller	på	
selve	reflekset.

Udskiftning af batterier

A

A

1. Løsn skruerne (A).
2. Tag låget af.
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3. Skift batterierne. Bemærk + og – polerne.

 
NB: Brugte batterier er kemisk affald.

Klassisk baglygte med batterier12.3 

Afbryderkontakt

A A

Kontakten	(A)	findes	i	bunden,	på	siden	eller	på	selve	 
reflekset.

A

Udskiftning af batterier
1. Løsn skruen (A).
2. Tag låget af.

3. Skift batterierne. Bemærk + og – polerne.

 
NB: Brugte batterier er kemisk affald.
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Fejl med belysningen12.4 

Mulig årsag Mulig løsning

Strømtilførslen er afbrudt. Tjek ledningen: 
•	 er	den	forbundet	til	lygten	og	dynamoen, 
•	 er	der	korrosion, 
•	 er	noget	af	ledningen	slidt	ned	(kortslutning)	eller	knækket.

Batteriniveau lavt Skift batterierne.
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Cyklens støtteben13. 
Forskellige typer cykelstøtteben13.1 

A B

A Enkelt støtteben (se 13.1)
B Dobbelt støtteben (se 13.2)

Tag indkøbsvarer og børn ud af sæderne, inden du sætter cyklen på støttebenet. Og i 
modsat rækkefølge, tag cyklen af støttebenet, før du sætter børn i sæderne og sætter 
indkøbsvarer på. På denne måde beskytter du støttebenet og stellet mod skader.

Justering af enkelt støtteben13.2 

A

Tryk på knappen (A), og justér længden af støttebenet.

Justering af dobbelt støtteben13.3 

A

Tryk på knapperne (A), og justér længderne af  
støttebenet.
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 Tekniske data14. 
Tilspændingsmomenter14.1 

For at forhindre at gevindet beskadiges eller bliver løst, mens man cykler, skal alle 
bolte og møtrikker spændes i overensstemmelse med fastsatte tilspændingsmomenter. 
Dataene i nedenstående tabel er generelle værdier.

Emne Tilspændingsmoment i [Nm]  
for bolte og møtrikker der er nævnt i denne håndbog.

Cykelstyrets forlængerbolt  20 - 25

Bolt til dynamo og låsemøtrik 10

Bolt M8 til saddelpind 20 - 25

Bolt M10 til saddelpind 25 - 30

Møtrik til slynge for saddelpind 15 - 20

Bolt M6 i frempind til cykelstyr 12 - 13

Ergo Matic frempind 25

Bolt M8 forlænger til frempind 15 - 20

Ergonomisk håndtag 15 - 20

Forsigtig: Når man strammer bolte og møtrikker, er det rigtige stramningsmoment yderst 
vigtigt. Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler for din egen sikkerheds skyld.


