
PURE CYCLING

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL

Viktig!
Monteringsveiledning side 12. Vennligst les sidene 4 - 11 før første sykkeltur.

!
 Sykkelen og denne bruksveiledningen tilsvarer sikkerhetskravene i EN ISO-standarden 4210-2.
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KOMPONENTBESKRIVELSE

1 Ramme:
 a Overrør
 b Underrør
 C Seterør
 d Kjedestag
 e Setestag
 f Støtdemper

2 Sete
3 Setestøtte
4 Setestøtteklemme
5 Bakbrems
6 Tannkrans
7 Girmekanisme
8 Kjede
9 Skifter
10 Kjedeplate
11 Sveivsett
12 Pedal

13 Styrestem
14 Styre
15 Bremsespak
16 Girspak
17 Styringslager

18 Dempegaffel:
 I Gaffelhode
 II Innerben
 III Ytterben
 IV Utløpsende

19 Forbrems
20 Bremseskive

 Hjul:
21 Hurtigkobling/stikkaksel
22 Felg
23 Eike
24 Dekk
25 Nav
26 Ventil

 Dette symbolet betyr en mulig fare for liv  
 og helse når de tilsvarende handlingene 
ikke blir utført eller hvis tilsvarende forholdsreg-
ler ikke blir iverksatt.

i  Dette symbolet gir informasjon om håndte-
 ring av produktet eller den respektive delen 
av bruksveiledningen som det gjøres spesielt opp-
merksom på.

!
 Dette symbolet advarer mot feil adferd som  

 har materielle skader og miljøskader som 
følge.

OPPLYSNINGER OM DENNE DRIFTSVEILEDNINGEN

VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ DISSE SYMBOLENE:

De beskrevne mulige konsekvensene blir ikke alltid 
skildret om igjen i veiledningen, når disse symbolene 
dukker opp!  

INNHOLDSFORTEGNELSE

2 Innledning
4 Formålsmessig bruk
7 Før første sykkeltur
10 Før hver sykkeltur  
12 Montering fra BikeGuard
40 Pakke inn din Canyon-sykkel
41 Håndtering av hurtigkoblinger og stikkaksler
41 Fremgangsmåte for sikkert feste av hjulet
43 Opplysninger om montering av hjul med stikk-

aksler
44 Hva må jeg passe på ved på- og ombygging?
45 Særegenheter med materialet karbon
46 Anvisninger om stell 
47 Særegenheter på frikjøringsykler
49 Etter et fall
51 Rammesett - anvisninger om oppbygging teknis-

ke data
56 Tilpasning av Canyon-sykkelen etter syklisten
57 Innstilling av riktig sittehøyde
59 Innstilling av høyden på styret
59 Aheadset®-styrestem hhv. gjengeløst system
62 Sittelengde og seteinnstilling
63 Forskyve setet og innstille setehelningen
65 Justering av styre og bremsehåndtak
65 Innstilling av styrestilling ved å vri på styret
67 Regulering av grepavstanden til bremsehåndta-

kene
68 Pedalsystemene
68 Oversikt over funksjonsmåten for forskjellige 

systemer
70 Innstilling og vedlikehold
71 Bremsesystemet
72 Funksjonsmåte og slitasje 
73 Kontroll og etterjustering av skivebremser
73 Funksjonskontroll
74 AVID-, FORMULA-, MAGURA- und SHIMANO- 

bremser
75 Girene
76 Funksjonsmåte og betjening
79 Kontroller og etterjustering
79 Bakre girmekanisme
79 Innstille endeanslag
81 Fremre skifter
82 Shimano Di2

84 Girsveiv
84 Stell av kjedet
85 Slitasje på kjedet
86 Hjul - dekk, slanger og lufttrykk
89 Felgbalanse, eikespenning
90 Hjulfeste med hurtigkobling
90 Hjulfeste med stikkaksel-systemer
91 Reparere en punktering
91 Demontere hjulet
92 Demontering av ståltråddekk og foldedekk
93 Montering av ståltråddekk og foldedekk
95 Demontering av slangeløse dekk
95 Reparasjon av slangeløse dekk 
96 Montering av slangeløse dekk 
97 Hjulmontering
98 Styringslageret
98 Kontroller og etterjustering
99 Aheadset®-styringslager
100 Demping
100 Ordliste – Demping
102 Dempegaffelen
102 Funksjonsmåte
103 Innstilling av fjærhardhet
105 Innstilling av dempingen
107 Lockout
107 Vedlikehold
109 Heldemping
109 Særegenheter for sittestillingen
109 Innstilling av fjærhardhet
112 Justering av understellet
112 Innstilling av dempingen
114 Lockout
114 Vedlikehold
116 Transport av din Canyon-sykkel
118 Generelle anvisninger om stell og inspeksjoner
118 Vask og stell av din Canyon
120 Oppbevaring og lagring av din Canyon
121 Vedlikehold og inspeksjon
122 Service- og vedlikeholdsintervaller
124 Anbefalte tiltrekningsmomenter
128 Lovbestemte krav
129 Ansvar ved feil
131 Garanti
132 Crash replacement
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Vær oppmerksom på at forklaringene og tipsene på 
grunn av forskjellige innflytelser, som f.eks. erfaring 
og praktiske ferdigheter hos den som gjennomfører 
dem, eller det verktøy som brukes, kan kreve tillegg 
og dermed behøve ytterligere (spesial-)verktøy eller 
tiltak som ikke er beskrevet.

På vår nettside www.canyon.com finner du dessuten 
mange servicefilmer som hjelper deg med små repa-
rasjoner og vedlikeholdsarbeider.
For din egen sikkerhets skyld bør du ikke påta deg for 
mye. Når du ikke er absolutt sikker eller hvis du har 
spørsmål, vennligst henvend deg til vår service-hotli-
ne +47 454 04 140!

Merk: Denne håndboken kan ikke gi deg ferdighete-
ne til en sykkelmekaniker. Selv en håndbok som er 
like tykk som et leksikon kan ikke dekke alle mulige 
kombinasjoner av de syklene og komponentene som 
finnes. Derfor konsentrerer denne håndboken seg 
om din nye sykkel og vanlige deler, og inneholder de 
viktigste opplysningene og advarslene. Den bør heller 
ikke brukes til å bygge opp en komplett sykkel fra et 
Canyon rammesett!

Denne håndboken kan ikke lære deg å sykle. Derfor 
konsentrerer denne håndboken seg om din nye syk-
kel og de viktigste opplysningene og advarslene. Den 
kan imidlertid hverken lære deg å sykle eller trafikk-
reglene.

Når du sykler, må du være deg bevisst at det dreier 
seg om en potensielt farlig aktivitet, og at syklisten 
alltid må ha kontroll over sykkelen.

Som i enhver annen sportsgren kan man skade seg 
under sykling. Når du stiger opp på en sykkel, må du 
være deg denne faren bevisst og akseptere den. Vær 
alltid oppmerksom på at en sykkel ikke har de samme 
sikkerhetsinnretningene som en bil, som f.eks. et ka-
rosseri eller en kollisjonspute. 

KJÆRE CANYON-KUNDE,

I denne håndboken har vi satt sammen mange tips om 
betjening av Canyon-sykkelen og mye som er verdt å 
vite om sykkelteknikk, vedlikehold og stell. Vennligst 
les denne håndboken nøye gjennom. Det lønner seg, 
selv om du allerede føler seg som en „gammel rev” på 
sykkelen, fordi du har syklet hele ditt liv. Sykkeltek-
nikken har utviklet seg sterkt i de siste årene. 

For at du skal ha glede av din Canyon og for din egen 
sikkerhets skyld, bør du lese hele den trykkede delen 
av denne håndboken omhyggelig og
	 utføre monteringsanvisningen i kapittel „Montering 

fra BikeGuard“ nøyaktig,
	 følge anvisningene i kapittel „Før første sykkeltur“ 
	 lese i kapittel „Formålsmessig bruk“ om hvilken 

bruk din nye sykkel er bestemt for og hvor høy den 
tillatte totalvekten (syklist, klær og bagasje) er

	 og gjennomføre den minste funksjonstesten før hver 
sykkeltur. Hvordan du gjennomfører denne testen, 
finne du i kapittel „Før hver sykkeltur“ i denne hånd-
boken. Ikke bruk sykkelen hvis testen ikke ble hun-
dre prosent bestått!

En rekke vedlikeholds- og reparasjonsarbeider blir 
utførlig beskrevet på det digitale datamediet som ble 
levert med denne håndboken. Når du gjennomfører 
disse arbeidene, må du alltid ta hensyn til at anvisnin-
gene og opplysningene utelukkende gjelder for den-
ne Canyon-sykkelen og ikke kan overføres til andre 
sykler. På grunn av mange forskjellige utførelser og 
modellskifte kan det hende at de arbeidene som blir 
beskrevet ikke er helt fullstendige. Derfor må du følge 
anvisningene fra våre komponentleverandører, disse 
anvisningene ligger i BikeGuard.

INNLEDNING

i  Besøk oss av og til på vår nettside  
 www.canyon.com. Der finner du nyheter, 
opplysninger og nyttige tips samt adressene til 
våre forhandlere. 

Alltid med hjelm og briller

Utgiver:
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz

Servicehotline: +47 454 04 140
Bestillingsfaks: +49 (0)261 40400-50
E-post: info@canyon.com

Tekst, konsept, fotografi og grafisk omsetting: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Utgave: Juni 2016, opplag 5

© Offentliggjøring, ettertrykk, oversettelse og mang-
foldiggjørelse, også i utdrag og på elektroniske medi-
er, samt annen benyttelse er forbudt uten forutgåen-
de tillatelse fra forfatteren. 

!
 For din egen sikkerhets skyld bør du ikke  

 påta deg for mye når det gjelder montering 
og justering. Hvis du er i tvil, bruk vår service-hot-
line +47 454 04 140. E-post: info@canyon.com

Derfor må du alltid sykle forsiktig og respektere andre 
trafikanter.

Du må aldri sykle når du er påvirket av medikamen-
ter, rusmidler, alkohol eller når du er trett. Du må aldri 
sykle med en person til på sykkelen og alltid holde 
hendene på styret. 

Til slutt vil vi be deg om noe: Sykle alltid slik at du ikke 
utsetter deg selv eller andre for fare, og respekter na-
turen når du sykler gjennom skog og mark. Bruk alltid 
passende sykkelutstyr, ihvertfall en passende syk-
kelhjelm, en vernebrille, fast skotøy og iøynefallende, 
lyse klær som passer til sykling. 

Canyon-teamet ønsker deg mye glede av sykkelen! 

Ved levering av sykkelen må kompletterende veiled-
ninger være vedlagt. Se også etter supplerende vei-
ledninger på www.canyon.com

INNLEDNING

i
Dette er ikke en veiledning for å sette 
sammen en sykkel av enkelte deler, eller å 

reparere en sykkel! Forandringer av tekniske  
detaljer i forhold til angivelsene og bildene i håndbo-
ken forbeholdes. Denne håndboken tilsvarer sikker-
hetskravene i EN ISO-standarden 4210-2. Denne 
veiledningen er undergitt europeisk lovgivning.
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FORMÅLSMESSIG BRUK
For å kunne definere bruksformålene for de forskjellige sykkeltypene, har vi inndelt syklene i forskjellige kate-
gorier. Formålet med dette er at vi allerede under utviklingen av syklene våre definerer forskjellige testkrav som 
er avstemt etter den respektive belastningen, for senere å kunne garantere størst mulig sikkerhet under bruk 
av syklene.

Det er derfor svært viktig at syklene ikke blir brukt ut over den formålsmessige bruken, fordi syklenes belast-
ningsgrense da muligens blir overskredet og rammen eller andre komponenter kan bli skadet. Dette kan forår-
sake et alvorlig fall. 

Maksimal vekt for syklist inkl. bagasje bør ikke overskride 120 kg. Denne tillatte maksimale vekten kan muligens 
begrenses ytterligere av anbefalinger for bruk fra komponentprodusentene. 

Ved hjelp av rammemerkingen med de følgende symbolene kan du se hvilken kategori din sykkel tilhører. Hvis du 
ikke er klar over hvilken kategori din sykkel tilhører, henvend deg til vårt service-senter.

Beskaffenhet 1
Sykler i denne kategorien er konstruert for sykling på 
veier med fast dekke, når hjulene alltid har kontakt 
med underlaget. Dette er som regel racersykler med 
racerstyre eller rett styre, triatlon- eller temposykler. 
Maksimal vekt for syklist inkl. bagasje bør ikke over-
skride 120 kg. Denne tillatte maksimalvekten kan mu-
ligens begrenses ytterligere av komponentprodusente-
nes bruksanbefalinger. 
Et spesielt tilfelle i denne kategorien er dokumenterte 
cyclocross-sykler med racerstyre og Cantilever- el-
ler skivebremser. Disse syklene er i tillegg egnet for 
grusveier og terrengstier, der dekkene mister bakke-
kontakten en kort stund på grunn av små trinn eller 
avsatser med en høyde på 15 til 20 cm.

Beskaffenhet 2
Sykler i kategori 2 er konstruert for veier med fast 
dekke, der syklene holder stadig kontakt med under-
laget. Disse syklene er konstruert for sykling i byer og 
dermed hovedsakelig for gatetrafikk og offentlige og 
godkjente veier. Dette omfatter urban-, city- og trek-
kingsykler. 
Maksimal vekt for syklist inkl. bagasje bør ikke over-
skride 120 kg. Denne tillatte maksimalvekten kan 
muligens begrenses ytterligere av komponentprodu-
sentenes bruksanbefalinger.

Beskaffenhet 3
Syklene i denne kategorien omfatter syklene i kate-
gori 1 og 2 og er dessuten egnet for ujevnt og løst ter-
reng. Bruksområdet for disse syklene omfatter også 
sporadiske hopp med en maks. høyde på ca. 60 cm. 
Hos uøvede syklister kan imidlertid også hopp i denne 
høyden føre til dårlige nedslag, som fører til at kref-
tene som virker på sykkelen øker betraktelig og kan 
forårsake skader og personskader. MTB hardtails og 
heldempede sykler med kort vandring står for denne 
kategorien.

FORMÅLSMESSIG BRUK

Beskaffenhet 4
Denne kategorien inneholder sykler i kategoriene 1-3.  
De egner seg dessuten for svært grovt og delvis stei-
net terreng med bratte skråninger og dermed høyere 
hastigheter. Regelmessige, moderate hopp som gjen-
nomføres av en øvet syklist er ikke noe problem for 
disse syklene. Man bør imidlertid ikke bruke syklene 
regelmessig og langvarig på North Shore-strekninger 
og i bikeparks. På grunn av den store belastningen 
bør disse syklene undersøkes for mulige skader et-
ter hver sykkeltur. Heldempede sykler med middels 
vandring er typisk for denne kategorien.

FORMÅLSMESSIG BRUK
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!
 Vær oppmerksom på at tilordningen av  

 bremsespakene kan variere fra land til 
land! Kontroller hvilken brems som betjenes med 
hvilken spak. Når dette ikke stemmer med dine 
vaner, kan du eventuelt få spakene byttet om! 

FØR FØRSTE 
SYKKELTUR
1. Har du noen gang syklet på en terrengsykkel? Vær 

oppmerksom på at terrengsykling krever spesiell 
konsentrasjon, utholdenhet og øvelse. Gjør deg 
langsomt fortrolig med din nye MTB på et rolig sted 
og prøv deg etter hvert frem til den typen terreng 
som du vil sykle i. Ta et kurs i teknikk. Flere opp-
lysninger på www.canyon.com

2. Er du fortrolig med bremsesystemet? Vanligvis le-
veres Canyon-sykler slik at forbremsen betjenes 
med den venstre bremsespaken. Undersøk om du 
kan betjene forbremsen med den bremsespaken 
som du er vant til. Hvis ikke, må du øve deg med 
den nye plasseringen, fordi du kan falle hvis du 
utilsiktet bruker forbremsen. La eventuelt en fag-
mann bytte om tilordningen av bremsespakene.

 
Moderne bremser har muligens en mye sterkere 
bremsevirkning enn bremsen på din gamle sykkel! 
På grunn av den spesielle bruken har noen dirtbi-
kes bare én brems.

 
Foreta i alle tilfeller noen prøvebremsinger utenfor 
veitrafikken! Prøv deg langsomt frem til maksimalt 
mulig forsinkelse. Du finner flere opplysninger om 
bremsene i kapittel „Bremsesystemet“. 

3. Er du fortrolig med girtypen og funksjonsmåten? 
Gjør deg fortrolig med girene på et rolig sted. Pass 
på at du ikke girer samtidig foran og bak, og at du 
ikke trår hardt på pedalene mens du girer. Du fin-
ner mer om giring i kapittel „Girene“.

 Når du holder hendene på styrehornene  
 mens du sykler, kan du ikke nå bremsespa-
kene så raskt som i andre stillinger. Bremseveien 
blir lenger. Mens du sykler skal du forutse hva 
som kan skje og ha mulighet for lange bremsevei-
er. 

Kjedegir

For stort trykk på forbremsen, bør ikke etterlignes

Beskaffenhet 5
Denne bruksmåten betyr svært krevende, sterkt stei-
net og ekstremt bratt terreng, der bare teknisk øvede 
og meget godt trenede syklister kan sykle. Typisk 
for denne kategorien er store hopp med svært høye 
hastigheter og intensiv benyttelse av anviste bike-
parker eller utforkjøringer. Det er absolutt nødvendig 
at disse syklene kontrolleres for mulige skader etter 
hver sykkeltur. Tidligere skader kan føre til at sykke-
len svikter ved tydelig mindre ytterligere belastning. 
Sikkerhetsrelevante komponenter bør også skiftes ut 
regelmessig. Det anbefales sterkt å bruke spesielle 
beskyttelser. Heldempede sykler med lang vandring, 
men også dirtbikes hører til denne kategorien.

Ikke bruk Canyon sykkelen i en trener der den blir spent fast på en 
eller annen måte

! Canyon sykler må kun brukes for friruller 
(rulletrener uten brems). Ikke bruk 

Canyon sykkelen i en trener der den blir spent fast 
på en eller annen måte.

!
 Barneseter er generelt ikke tillatt.

!
 Det er generelt ikke tillatt å trekke barne- 

 tilhenger.

 Det er forbudt å montere et bagasjebrett  
 på sykler med karbonsetestøtter. Når du 
vil ha med bagasje, bør du bare bruke en spesiell 
sykkelryggsekk.

i  Se også vår nettside www.canyon.com,  
 som alltid er aktuell. Der finner du også 
bruksområdene for våre modeller i grafisk frem-
stilling.

 På grunn av den spesielle bruken har noen  
 dirtbikes bare én brems.

FORMÅLSMESSIG BRUK



8 9FØR FØRSTE SYKKELTUR

4. Passer rammehøyden og er sete og styre riktig inn-
stilt? Still deg over sykkelens overrør og kontroller 
om du har minst en håndbredde frihet i skrittet. 
Hvis ikke, les de utførlige kapitlene lenger bak el-
ler på den vedlagde CDen, eller ta kontakt med vår 
service-hotline +47 454 04 140. 

 Hvis rammen er for stor, kan du skade deg når du 
går raskt av sykkelen! Setet på rundbane- og ma-
ratonsykler skal være innstilt slik at du såvidt når 
pedalen med hælen når den er i nederste stilling. 
Prøv om du kan nå bakken med tåspissene når 
du sitter på setet. På alle mountain-, enduro- og 
frikjøring-sykler blir setet som regel satt lavere. 
Særlig i utforsykling i fjellet anbefales det å sette 
setet lavere. Du finner mer om stillingen i kapittel 
„Tilpasning av Canyon-sykkelen etter syklisten“.

5. Har du noen gang syklet med klikk- hhv. systempe-
daler og tilhørende sko? Før første sykkeltur med 
disse pedalene må du gjøre deg nøye fortrolig med 
hvordan de smekker inn og løsnes. Du bør helst 
lene deg mot en vegg så du ikke velter. Juster 
eventuelt innsmekkings- og utløsningsstyrken. 
Les i alle fall først bruksveiledningen som ligger i 
BikeGuard. Mer om temaet pedaler finner du i ka-
pittel „Pedalsystemene“. 

 Hvis du ikke har nok øvelse og/eller  
 systempedalene er for stramt innstilt, kan 
du eventuelt ikke løse deg fra pedalen! Fare for 
fall!

Sko for systempedaler

Kontrollere høyden

Systempedal

FØR FØRSTE SYKKELTUR

6. Pass på at du bare bruker din Canyon til det den 
er bestemt for! Terrengsykler for rundbane og 
maraton er ikke egnet for hard utforsykling på 
stenet terreng eller for hopp. For stisykling eller 
endurosykling finnes det spesielle modeller. Med 
Torque-modellene kan du også drive med såkalt 
frikjøring. Vær oppmerksom på at mange manøvere 
som de profesjonelle utøvere gjør ser lette ut, mens 
de i virkeligheten krever mye trening og erfaring. 
For din egen sikkerhets skyld skal du ikke overvur-
dere dine ferdigheter. Som regel er Canyon-sykler 
konstruert for en totalvekt (syklist og bagasje til-
sammen) på 120 kg. Denne grensen må du aldri 
overskride. Les mer om bruksformål i kapittel „For-
målsmessig bruk“. 

7. Er din sykkel delvis av karbon? Vær oppmerksom på 
at dette materialet krever spesiell omhu og forsik-
tig bruk. Les i alle fall kapittel „Særegenheter med 
materialet karbon“.

8. Når du har kjøpt en sykkel med demping, skal du 
kontrollere lufttrykket i gaffelen. Du kan ev. innstil-
le trykket med den pumpen som ligger i BikeGuard. 
En uriktig innstilling kan føre til mangelfull funk-
sjon eller skader på dempegaffelen. Ihvertfall for-
verres sykkelens kjøreegenskaper og du oppnår 
ikke maksimal sikkerhet. Du finner mer informa-
sjon i kapitlene „Dempegaffelen“ og „Heldemping“.

Sykling i terreng

Materialet karbon

Sykkel med demping

 Canyon terrengsykler er high-end sports- 
 apparater som har en vektbesparende 
konstruksjon av avansert ingeniørkunst. Vær 
også du profesjonell i håndtering av materialet. 
Feil bruk, ukyndig montering eller mangelfullt 
vedlikehold kan gjøre racersykkelen usikker. 
Ulykkesfare!
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FØR HVER SYKKELTUR  
FØR HVER SYKKELTUR MÅ DU KONTROLLERE DISSE 
PUNKTENE: 

1. Er hurtigkoblingen på for- og bakhjul, setestøtte og 
andre komponenter og eventuelle stikkaksler riktig 
lukket? Nærmere informasjon i kapitlet „Håndte-
ring av hurtigkoblinger og stikkaksler“. 

2. Er dekkene i en god tilstand og har de nok trykk? 
La begge hjulene dreie for å kontrollere at de går 
kastfritt. Da kan dekk som har sprekker i siden, 
brukne aksler og revnede eiker oppdages i tide. 
Nærmere opplysninger i kapittel „Hjul – dekk, slan-
ger og lufttrykk“. 

3. Foreta en bremsetest i stillstand, ved å trekke 
bremsespaken kraftig mot styret. Etter å ha truk-
ket spaken litt, må det bygges opp et trykkpunkt; 
spaken må ikke kunne trekkes helt inn til styret! 
På hydrauliske (skive-)bremser må det ikke renne 
ut væske. Flere opplysninger om temaet „Bremser“ 
i kapittel „Bremsesystemet“. 

FØR HVER SYKKELTUR  

 Når hurtigkoblingene ikke er ordentlig  
 lukket, kan deler på sykkelen løsne. Fare 
for fall!

Bremsen må ikke kunne trekkes helt inn til styret

 Ikke bruk sykkelen når din Canyon har en  
 feil på disse punktene! 

Kontrollere dekktrykket

4. Når du vil sykle på offentlig vei eller om natten, må 
du kontrollere lysanlegget, se kapittel „Lovbestem-
te krav“. 

5. Slipp Canyon ned på bakken fra lav høyde. Under-
søk klaprende lyder. Kontroller eventuelt lager- og 
skrueforbindelser. 

6. Frikjøringssykler, som Strive eller Torque, er utsatt 
for spesielle belastninger under bruk. Når du har 
en sånn sykkel, må du før hver sykkeltur kontrol-
lere den for svakheter og tretthet i materialet, som 
sprekker, bulker og knekk.

7. Det viktigste tilbehøret for en vellykket sykkeltur 
er en liten verktøyveske som henger under setet. 
Den bør inneholde to monteringsspaker av plast, 
en vanlig innvendig sekskantnøkkel, et reserve-
slange, lappesaker, mobiltelefon og litt penger. Ta 
også med en luftpumpe som festes på rammen.

8. Ta med en solid lås, hvis du vil sette fra deg din 
Canyon. Bare en Canyon som er festet med kjetting 
til en ubevegelig gjenstand er sikret mot inngrep 
fra fremmede. 

FØR HVER SYKKELTUR  

!
 Unngå skader på din Canyon ved å passe  

 på den maksimale totalvekten og følge 
forskriftene for transport av bagasje og barn i ka-
pittel „Formålsmessig bruk“. Dessuten bør du lese 
kapittelet „Transport av din Canyon-sykkel“. 

Nødsett

 Din Canyon blir sterkt belastet fra innfly-
 telser fra underlaget og fra krefter som le-
des inn i sykkelen. De forskjellige komponentene 
reagerer på denne dynamiske belastningen med 
slitasje og materialtretthet. Kontroller din Canyon 
regelmessig for tegn på slitasje, men også for 
riper, bøyde deler, misfarging eller begynnende 
sprekker. Komponenter som er eldre enn forven-
tet levetid, kan plutselig svikte. Lever din Canyon 
regelmessig til inspeksjon, slik at de delene det er 
snakk om eventuelt kan skiftes ut. Nærmere opp-
lysninger om vedlikehold og driftssikkerhet finner 
du i kapitlene „Generelle anvisninger om stell og 
inspeksjoner“, „Anbefalte tiltrekningsmomenter“ 
og „Service- og vedlikeholdsintervaller“. 

Ikke sykle i mørket uten lys
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MONTERING FRA 
BIKEGUARD
Monteringen fra BikeGuard er ingen tryllekunst, men 
du bør bruke omtanke og omhu. Ukyndig montering 
kan føre til at sykkelen blir usikker.

Først vil vi gjøre deg fortrolig med komponentene på 
din Canyon.

Brett ut omslaget foran på sykkelhåndboken Ter-
rengsykkel. Her finner du en Canyon-sykkel med bil-
der av alle viktige komponenter. La denne siden være 
brettet ut mens du leser. Dermed kan du raskt finne 
de komponentene som nevnes i teksten.

Figuren viser en tilfeldig Canyon terrengsykkel – ikke 
hver sykkel ser sånn ut.

Åpne først BikeGuard.

Bruk kun en teppekniv eller en lignende kniv med kort 
knivblad. Ikke bruk kniv på selve sykkelen.

I BikeGuard finnes det monterte rammesettet med 
påbygget bakhjul og alle påsatte deler, dessuten 
forhjulet som ev. er pakket i en hjulveske, setet med 
setestøtte, som ev. er forbundet med en ledning med 
en betjeningsenhet for montering på styret. 

Dessuten inneholder BikeGuard en kartong med 
smådeler (f.eks. hurtigkobling eller stikkaksel, re-
flekser, ev. pedaler) og verktøyboksen med Canyon 
momentnøkkel inkl. bits, dempegaffelpumpe, Canyon 
monteringspasta og sykkelhåndbok Terrengsykkel og 
en vedlagt CD.

KONTROLLERE INNHOLDET I BIKEGUARD

i For sykler med en dekkstørrelse på 29“ og 
27,5“ befinner kartongen med smådeler og 

verktøyboksen seg eventuelt på høykant på siden 
i BikeGuard.

Ikke arbeid med en teppekniv på selve syk-
kelen. Du kan skader komponenten eller 

deg selv. Skjær om nødvendig med en saks.

GENERELT OM MONTERING AV TERRENGSYKLER

Din Canyon ble komplett montert og prøvekjørt i fa-
brikken. Etter de monteringsskrittene som er forklart 
nedenfor er sykkelen fullt funksjonsdyktig uten juste-
ringsarbeider. Etter at arbeidene er avsluttet skal du 
prøvekjøre sykkelen på en plass med lite trafikk eller 
på en ensom vei.

I det følgende blir monteringen bare kort beskrevet. 
Hvis du ikke er opplært i dette eller ikke har tilstrek-
kelig erfaring, skal du lese de utførlige kapitlene i syk-
kelhåndboken Terrengsykkel; følg også anvisningene 
fra komponentprodusentene på den vedlagde CDen.

Før første sykkeltur skal du gjennomføre de kontrol-
larbeidene som er beskrevet i kapittel „Før hver syk-
keltur“.

Bruk helst et monteringsstativ som holder rammen 
på tre punkter eller be en medhjelper om å holde din 
Canyon mens du setter den sammen.

! Ikke spenn din Canyon med et rammerør 
eller en setestøtte av karbon fast på et 

monteringsstativ når du monterer din Canyon, 
bruk en passende setestøtte av aluminium. På en 
høydejusterbar støtte skal ikke den bevegelige 
delen spennes fast, men utelukkende den nedre 
delen som trekkes tilsvarende ut! Når den høy-
dejusterbare setestøtten settes inn eller trekkes 
ut, må du passe på at ledningene på utgangsåp-
ningen i rammen skyves eller trekkes etter og at 
de ikke knekkes.

i Monteringen lykkes enklest og sikrest når 
du har et monteringsstativ eller en med-

hjelper.

i Del gleden over din nye Canyon og be en 
medhjelper om å hjelpe deg når du pakker 

den ut av BikeGuard og monterer den.

LISTE OVER NØDVENDIG VERKTØY

For montering av din nye Canyon Bike trenger du føl-
gende verktøy, som du finner i verktøyboksen:
	 Canyon momentnøkkel inkl. bits (1)  
	 Dempegaffelpumpe (2)  
	 Canyon monteringspasta (3) 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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For at to komponenter skal festes så sikkert som mu-
lig, mener vi hos Canyon at det er helt nødvendig å 
bruke en momentnøkkel.

Hvis det maksimale dreiemomentet på klemskruene 
(f.eks. på styrestem, på setestøtten eller på setestøt-
teklemmingen) overskrides, fører dette til en for stor 
klemkraft. Dette kan føre til at komponenten svikter 
og er dermed en stor ulykkesfare. Dessuten bortfaller 
i dette tilfellet produktgarantien. For løst eller for fast 
tilskrudde skruer kan føre til en svikt og dermed til en 
ulykke. Hold deg nøyaktig til angivelsene for dreiemo-
menter fra Canyon.

Sett den passende bitsen i holderen på Canyon mo-
mentnøkkelen.

Sett den innvendige sekskantnøkkelen helt inn i 
skruehodet.

Drei langsomt på håndtaket på Canyon momentnøk-
kelen. Når skruen blir fast, går viseren over skalaen. 
Avslutt dreiebevegelsen så snart viseren står på tallet 
for det fastlagte dreiemomentet.

Komponenter av karbon er særlig utsatt for skader 
som oppstår på grunn av for stor klemkraft. Canyon 
monteringspasta danner en ytterligere adhesjon mel-
lom to overflater og gjør det dermed mulig å redusere 
den nødvendige klemkraften med opptil 30 %.

Dette er spesielt nyttig i klemområdene på styre og 
styrestem, gaffelskaftrør og styrestem samt setestøt-
te og seterør – tre klemområder der for stor klemkraft 
kan ødelegge komponentene, dermed kan disse svik-
te eller garantien bortfaller. 

Med Canyon monteringspasta forebygges en eventu-
ell ødeleggelse av karbonfibrene ved at klemkraften 
blir redusert. Dessuten forhindrer den at det hyppig 
knekker i klemstedene. 

Dessuten garanterer den en maksimal beskyttelse 
mot korrosjon og forhindrer korrosjon effektivt også 
under våte forhold. Canyon monteringspasta kan 
brukes for alle karbon- og aluminiumsforbindelser. 
Den er ideell for dette formålet, da den ikke herdes.

i Bruk alltid monteringspasta for setestøtter 
på terrengsykler, dette fører til at alt sitter 

godt. Når setestøtten blir senket ned i terrenget, 
får overflaten noen riper. Dette er normal slitasje 
og ingen grunn for reklamasjoner.

i Hvis du vil justere setestøtten ofte, anbe-
faler Canyon å montere en høydejusterbar 

setestøtte.

BRUK AV CANYON MOMENTNØKKEL

i Bruk Canyon momentnøkkel som ligger i 
BikeGuard til montering.

BRUK AV CANYON MONTERINGSPASTA

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Før du smører på Canyon monteringspasta, skal 
smuss og rester av smørestoff fjernes fra den over-
flaten som skal behandles. Deretter smører du et tynt 
og jevnt lag Canyon monteringspasta med en pensel 
eller en skinnklut på de rene overflatene. 

Monter så komponentene som beskrevet. 

Bruk Canyon momentnøkkel og overskrid aldri det 
foreskrevne maksimale tiltrekningsmomentet. Fjern 
overflødig Canyon monteringspasta og lukk posen 
omhyggelig. 

Ta ut kartongen med smådeler og legg den til side 
innenfor rekkevidde. Ta av beskyttelseskartongen 
bak.

Ta verktøyboksen med sykkelhåndbok Terrengsykkel 
og verktøyet ut av kartongen med smådeler.

i For sykler med en dekkstørrelse på 29“ og 
27,5“ befinner kartongen med smådeler og 

verktøyboksen seg eventuelt på høykant på siden 
i BikeGuard.

Ta vernehettene av seterøret i rammen.

Ta av beskyttelseskartongen foran.

FREMGANGSMÅTE VED HØYDEJUSTERBARE SETE-
STØTTER

I BikeGuard er betjeningsspaken for den høydejuster-
bare setestøtten ikke nødvendigvis montert på styret.

Åpne hurtigkoblingen eller skruen på seterørklem-
mingen. Les først kapittel „Håndtering av hurtig-
koblinger og stikkaksler“ i din sykkelhåndbok Ter-
rengsykkel.

Løsne båndet med borrelåsen som fester setet og se-
testøtten på forhjulet. 

Legg setestøtten forsiktig på bakhjulet. Ta ut forhju-
let med beskyttelseskartongen og legg det til side. Ta 
beskyttelsesfolien forsiktig av setestøtten.

UTPAKKING

Når din Canyon er utstyrt med en høydejusterbar se-
testøtte, skal den høydejusterbare setestøtten mon-
teres før Canyon tas ut av BikeGuard. I kjøreferdig til-
stand er den høydejusterbare setestøtten forbundet 
med betjeningsspaken, som er montert på styret, over 
en ledning som går gjennom seterøret. 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Fordel nå litt Canyon monteringspasta på den nedre 
delen av setestøtten og innvendig på seterøret i ram-
men hhv. i klemområdet på setestøtten. 

Hold setestøtten i en hånd og ta tak i ledningen til 
setestøtten, der denne kommer ut av rammen. Mens 
du fører setestøtten med en hånd forsiktig inn i se-
terøret, trekker du ledningen forsiktig etter med den 
andre hånden. 

Setestøtten må gli lett inn i rammen uten at den tryk-
kes eller dreies. Hvis dette ikke lykkes, må seterør-
klemmingen åpnes litt til. 

Skyv setestøtten inn i seterøret til minste innstikk-
dybde, som du ser på MIN-/MAKS-markeringen. 

Rett opp setet og lukk hurtigkoblingen eller skruen 
på seterørklemmingen. Ikke trekk skruen hhv. hurtig-
koblingen for setestøtteklemmingen for fast til. Ta ev. 
beskyttelsesfolien av setet.

Løft ut setet og setestøtten med forhjulet sammen 
med beskyttelseskartongen og legg disse delene 
forsiktig til side. Løsne båndet med borrelåsen som 
fester setet og setestøtten på forhjulet og legg delene 
ned innenfor rekkevidde.

Ta verktøyboksen med sykkelhåndbok Terrengsykkel 
og verktøyet ut av kartongen med smådeler.

i Oppbevar alle emballasjedelene og hele 
BikeGuard på et tørt sted. Dermed har du 

alt du trenger for en eventuell forsendelse eller 
reise tilgjengelig.

! Pass på under monteringen at ledningen 
for den høydejusterbare setestøtten ikke 

knekkes.

FREMGANGSMÅTE VED KONVENSJONELLE SETE-
STØTTER

! Se anvisningene i kapittel „Innstilling av 
riktig sittehøyde“ og tillatte tiltreknings-

momenter i kapittel „Generelle anvisninger om 
stell og inspeksjoner“ i din sykkelhåndbok Ter-
rengsykkel og ta også hensyn til anvisningene fra 
komponentprodusenten på den vedlagde CDen.

Løft nå rammen forsiktig ut av BikeGuard og sett den 
sikkert ned.

Be ev. din medhjelper om å holde sykkelen.

i Eventuelt er forhjulet i tillegg pakket i en 
hjulveske. 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Løft rammen med komponenter og bakhjul forsiktig 
ut av BikeGuard og sett den sikkert ned. Be ev. din 
medhjelper om å holde sykkelen.

Ta ev. beskyttelsesfolien av setet.

Skyv setestøtten inn i seterøret til minste innstikk-
dybde, som du ser på MIN-/MAKS-markeringen. Rett 
opp setet og lukk hurtigkoblingen eller skruen på se-
terørklemmingen. Ikke trekk skruen hhv. hurtigkob-
lingen for setestøtteklemmingen for fast til. 

Fordel nå litt Canyon monteringspasta på den nedre 
delen av setestøtten og innvendig på seterøret i ram-
men hhv. i klemområdet på setestøtten. 

Setestøtten må gli lett inn i rammen uten at den tryk-
kes eller dreies. Hvis dette ikke lykkes, må seterør-
klemmingen åpnes litt til.

Drei styrestem og gaffel forover, dvs. i kjøreretning. 
Pass på at vaiere og ledninger ikke blir vridd. 

La styret henge forsiktig ned eller be medhjelperen 
om å holde styret.

MONTERING AV STYRET 

Trykk ut litt Canyon monteringspasta og smør både 
styrestemdeksel innvendig og klemområdet på sty-
restemkroppen tynt inn med Canyon monteringspas-
ta.

Ta Canyon momentnøkkel og sett den bitsen som pas-
ser til skruene på styrestemmet i nøkkelen.

Skru klemskruene for styrestemdekselet helt ut og ta 
av dekselet.

! Se anvisningene i kapittel „Innstilling av 
riktig sittehøyde“ og tillatte tiltreknings-

momenter i kapittel „Generelle anvisninger om 
stell og inspeksjoner“ i din sykkelhåndbok Ter-
rengsykkel og ta også hensyn til anvisningene fra 
komponentprodusenten på den vedlagde CDen.

I innpakket tilstand er styret demontert, styrestem-
met er imidlertid korrekt montert. Du skal ikke foreta 
noen endringer på styrestemmet.

Løsne båndet med borrelås nede på gaffelen. Hold 
styret fast og løsne det andre båndet med borrelås 
oppe på rammen. Hold fremdeles fast i styret slik at 
det ikke vipper ned og blir skadet. 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Posisjoner styret ved hjelp av markeringene sentrert 
i styrestemøyet. Pass på at bowden-kablene og led-
ningene ikke vris eller knekkes og går i jevne radier til 
anslagene eller bremsene.

Kontroller om slissene mellom styrestemdekselet og 
styrestemkropp er parallelle og like brede oppe og 
nede. Løsne ev. klemskruene og trekk dem jevnt lett 
til.

Legg styrestemdekselet opp. Rett styret grovt opp 
slik at bremsehåndtakene viser lett nedover.

	 Trekk nå de to øvre skruene til med Canyon mo-
mentnøkkel med 3 Nm. Slissen må da lukkes full-
stendig, det fremre dekselet må gå „på blokk“. 
Eventuelt må de to nedre skruene løsnes litt.

Legg styrestemdekselet opp. Trekk klemskruene for 
styrestemdekselet jevnt til over kryss, til styret klem-
mer litt. 

Rett styret grovt opp slik at bremsehåndtakene viser 
lett nedover.

	 Trekk så de nedre skruene også til med 3 Nm.
	 Når alt sitter, trekk alle skruene til med Canyon mo-

mentnøkkel, jevnt over kryss etter de påtrykkede 
angivelsene (8 Nm). Vær oppmerksom på at dette 
dreiemomentet kun er riktig for kombinasjonen 
Canyon styrestem med Canyon styre.

MONTERING AV IMPACT PROTECTION UNIT (IPU)

Pass på at styrestemmet og styret viser forover. Plas-
ser IPU på overrøret slik at den avrundede siden viser 
forover og den skrå delen bakover, den skal løpe mykt 
ut mot rammerøret.

Sett de to skruene inn i hullet og drei dem med fin-
geren to til tre omdreininger. Skruene må være svært 
lette å skru.

Når begge skruene er skrudd så langt inn, ta Canyon 
momentnøkkel med passende bits. Skru inn begge 
skruene til skruehodene ligger i flukt med senknin-
gene på IPU. Trekk så de to skruene fast med 3 Nm.

! Sykling uten IPU kan føre til at styret hhv. 
armaturene på styret slår mot overrøret. 

Rammen kan bli skadet.

Noen Canyon-modeller med karbonramme er utstyrt 
med et anslag, kalt Impact Protection Unit eller IPU. 
Dette IPU forhindrer at styret eller armaturene på sty-
ret slår mot overrøret. 

Om din Canyon er utstyrt med et IPU ser du på de to 
gjengehullene på overrøret like bak styringslageret.

Når disse hullene finnes, tar du Impact Protection 
Unit med de to innvendige sekskantskruene ut av 
kartongen med smådeler.

Terrengsykkelen er ennå ikke kjøreklar. 
Foreta avsluttende justering og feste av 

styret som beskrevet bak i kapittel „Innstilling og 
sluttmontering av styret“.

Skru fast Canyon Aheadset®-styrestem med frontdek-
sel

Skru fast konvensjonelt Aheadset®-styrestem med 
frontdeksel

1 3

4 2

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Spaken for den høydejusterbare setestøtten kan alle-
rede være montert på styret eller den kan henge fritt 
etter ledningen.

Hvis den er løs, ta beskyttelsesfolien av denne betje-
ningsinnretningen.

Ta en passende bits ut av verktøyboksen og løsne 
Torx-skruen på spaken.

MULIGHET 1: SRAM hhv. Avid brems og Shimano 
girspak

YTTERLIGERE SKRITT FOR EN HØYDEJUSTERBAR 
SETESTØTTE

Bruk Canyon momentnøkkel og ikke over-
skrid de maksimale tiltrekningsmomente-

ne!

Ikke forsøk med makt å sette bremsehånd-
taket og betjeningsspaken for setestøtten 

i en bestemt stilling. Det finnes kun én stilling der 
det er lett å nå skruen. 

Girspaken, men ikke bremsespaken, er montert på 
styret.

Ta av beskyttelsesfolien på det høyre bremsehåndta-
ket. Fest nå betjeningsspaken på styret sammen med 
det høyre bremsehåndtaket.
 

Rett opp bremsespaken som den venstre bremses-
paken, som allerede er montert i fabrikken. Trekk til 
skruen med det dreiemomentet på 5-6 Nm som er 
fastsatt av SRAM.

MULIGHET 2: SRAM hhv. Avid brems og SRAM girspak

Trekk til skruen med det dreiemomentet på 5-6 Nm 
som er fastsatt av SRAM.

Ta beskyttelsesfolien av det høyre girhåndtaket. De-
monter festeskruen på girspaken. 

Hverken girspaken eller bremsespaken er montert på 
styret. På klammeren for betjeningsspaken er det i til-
legg montert et forbindelsesstykke, kalt Matchmaker. 

Skruen for å montere girspaken på Matchmaker kan 
enten stå i selve Matchmaker eller den er skrudd litt 
inn i girspaken. 

Ta beskyttelsesfolien av det høyre bremsehåndtaket. 

Fest nå betjeningsspaken på styret sammen med det 
høyre bremsehåndtaket.

Rett opp den høyre bremsespaken akkurat som den 
venstre bremsespaken. 

Monter girspaken på Matchmaker. Trekk til skruen 
med det dreiemomentet på 2,8-3,4 Nm som er fast-
satt av SRAM. 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Bremsespak og girspak er montert på styret. Monter 
betjeningsspaken på styret på innsiden av klammer-
ne for bremse- og girspaken. Skru skruen bare litt 
inn, slik at du kan dreie og forskyve betjeningsspaken 
fritt.

Plasser spaken slik at du kan betjene den. 

Løsne skruen på klammeren ved siden av bremsespa-
ken og drei bremsespaken nedover. 

Nå kan du trekke til skruen for betjeningsspaken med 
Canyon momentnøkkel. 

Trekk den til med det dreiemomentet på 5-6 Nm som 
er fastsatt av SRAM. Drei bremsespaken oppover 
igjen og rett den opp som de andre. Trekk til skruen 
med det dreiemomentet på 6-8 Nm som er fastsatt av 
Shimano.

MULIGHET 3: Shimano brems og Shimano girspak

Skyv hurtigkoblingen inn i den hule akselen på for-
hjulet.

En fjær må plasseres på hver side av navet. Pass på at 
fjæren med den lille diameteren viser mot navakselen 
på begge sider av hurtigkoblingen. Betjeningsspaken 
for hurtigkoblingen monteres på venstre side (mot-
satt side av kjededriften).

Ta av beskyttelsesfolien på gaffelen hvis den finnes. 
Forsøk å gjøre dette for hånd. Hvis dette ikke lykkes, 
bruk helst en saks, aldri en teppekniv. 

Ta nå av transportsikringen på forhjulsbremsen. 
Du finner flere opplysninger om bremsene i kapittel 
„Bremsesystemet“ i din sykkelhåndbok Terrengsyk-
kel; følg også anvisningene fra komponentprodusen-
tene på den vedlagde CDen. 

Når sykkelen har skivebremser, skal du før hjulet 
monteres kontrollere om bremsebeleggene sitter nøy-
aktig i holderne på bremseklaven. Dette ser man på at 
slissen mellom beleggene går parallelt. 

Ta hurtigkoblingen for forhjulet ut av kartongen med 
smådeler. Skru av kontramutteren og trekk en av 
fjærene av hurtigkoblingen.

MONTERING AV FORHJULET

Ta forhjulet ut av kartongen og ev. ut av hjulvesken. Forhjul med hurtigkobling

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Monter forhjulet og pass på at du skyver bremse-
skiven mellom bremsebeleggene. Lukk hurtigkoblin-
gen slik at hjulet er sikkert festet. Les først kapittel 
„Håndtering av hurtigkoblinger og stikkaksler“ i din 
sykkelhåndbok Terrengsykkel.

Trekk kontramutteren for hurtigkoblingen til bare to 
omdreininger. Du finner flere opplysninger om hurtig-
koblingen i kapittel „Håndtering av hurtigkoblinger og 
stikkaksler“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel; følg 
også anvisningene fra komponentprodusentene på 
den vedlagde CDen.

! Nye bremsebelegg på skivebremser må 
”bremses inn” for at de skal oppnå best 

mulige forsinkelsesverdier. Du finner flere opplys-
ninger i kapittel „Bremsesystemet“ i din sykkel-
håndbok Terrengsykkel.

Kontroller så om forhjulet sitter midt mellom gaffel-
bena. Pass på at hurtigkoblingen og utløpssikringene 
sitter korrekt.

Trekk flere ganger i bremsespaken, etter at du har 
montert hjulet og lukket hurtigkoblingen, og sett der-
etter hjulet i en dreiebevegelse. 

Bremseskiven må da ikke slipe mot bremseklaven og 
som regel ikke mot bremsebeleggene.

Ta stikkakselen for forhjulet ut av kartongen med 
smådeler. 

Forhjul med stikkaksel

På Maxle-stikkakselsystem med spennspak setter du 
forhjulet inn i gaffelen og trer samtidig bremseskiven 
inn i bremseklaven. 

Rett opp forhjulet mellom hjulholderne og skyv ak-
selen med åpen Maxle-hurtigkoblingsspak fra høyre 
gjennom hjulholder og nav. 

Rock Shox Maxle- og Maxle-Lite-stikkakselsystem 15 
hhv. 20 mm (f.eks. Revelation, Reba, SID, Lyrik)

Pass på at hurtigkoblingsspaken er fullstendig åpnet 
og ligger i utsparingen på akselen. Når gjengen i ak-
selen griper inn i gjengen i det venstre gaffelstaget, 
dreier du akselen med urviseren. De første omdrei-
ningene må stikkakselen være lett å dreie. 

Drei spaken nå med kraft med urviseren til akselen er 
håndfast trukket til. Pass på at hurtigkoblingsspaken 
ikke sklir ut av utsparingen i akselen når den trekkes 
til.

Lukk deretter Maxle-hurtigkoblingsspak som en 
vanlig hurtigkoblingsspak. Hurtigkoblingsspaken må 
ikke stå ut forover eller utover, og den skal smyge seg 
mot ytterbenet.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Fox E-Thru 15 mm

Lukk E-Thru-hurtigkoblingsspaken som en vanlig 
hurtigkoblingsspak. 

Til å begynne med må spaken kunne beveges lett og 
uten klemvirkning, på den andre halvdelen av veien 
må hevarmvirkningen øke tydelig, og til slutt er det 
svært tungt å bevege spaken. 

Hvis det ikke er mulig å lukke spaken helt, skal den 
åpnes igjen og akselen dreies litt mot urviseren. For-
søk på nytt å lukke hurtigkoblingsspaken.

Bruk håndflaten og trekk som hjelp med fingrene i 
gaffelstaget, men aldri i en eike eller i bremseskiven.

Når gjengen i akselen griper inn i gjengen i det høyre 
gaffelstaget, dreier du akselen med urviseren. De før-
ste omdreiningene må stikkakselen være lett å dreie. 
Trekk akselen lett til og så ca. en tredjedel omdreining 
tilbake.

Sett forhjulet inn i gaffelen og tre samtidig bremse-
skiven inn i bremseklaven. Rett opp forhjulet mellom 
hjulholderne og skyv akselen med åpen E-Thru-hur-
tigkoblingsspak fra venstre gjennom hjulholder og 
nav. 

Hurtigkoblingsspaken må ikke kunne dreies etter at 
den er lukket. Pass på at hurtigkoblingsspaken ikke 
står ut forover eller utover. Det er best å lukke den 
nesten loddrett oppover foran ytterbenet.

Rock Shox Maxle Lite-stikkakselsystem 15 mm (f.eks. 
Pike, fra modellår 2014)

Det nye Maxle Lite-systemet, som for tiden kun bru-
kes for Pike, har en annen håndtering enn det mer 
kjente Maxle-systemet. Håndteringen er nesten den 
samme som for Fox E-Thru-systemet.

Sett forhjulet inn i gaffelen og tre samtidig bremse-
skiven inn i bremseklaven. Rett opp forhjulet mel-
lom hjulholderne og skyv akselen med åpen Maxle 
 Lite-hurtigkoblingsspak fra høyre gjennom hjulholder 
og nav. 

Når gjengen i akselen griper inn i gjengen i det ven-
stre gaffelstaget, dreier du akselen med urviseren. 
De første omdreiningene må stikkakselen være lett 
å dreie. 

Trekk akselen lett til og så ca. en tredjedel omdreining 
tilbake.

Lukk Maxle-hurtigkoblingsspaken som en vanlig hur-
tigkoblingsspak. 

Til å begynne med må spaken kunne beveges lett og 
uten klemvirkning, på den andre halvdelen av veien 
må hevarmvirkningen øke tydelig, og til slutt er det 
svært tungt å bevege spaken. 

Hvis det ikke er mulig å lukke spaken helt, skal den 
åpnes igjen og akselen dreies litt mot urviseren. For-
søk på nytt å lukke spaken.

Bruk håndflaten og trekk som hjelp med fingrene i 
gaffelstaget, men aldri i en eike eller i bremseskiven.

Hurtigkoblingsspaken må ikke kunne dreies etter at 
den er lukket. Pass på at hurtigkoblingsspaken ikke 
står ut forover eller utover. Det er best å lukke den 
nesten loddrett oppover foran ytterbenet.
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i På noen modeller kan du ved hjelp av en 
adapter bytte ut stikkakselen med en hur-

tigkobling. Når du har spørsmål om dette, vennligst 
henvend deg til vår servicehotline +47 454 04 140.
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20-mm-stikkakselsystemet har flere mekanismer for 
å feste forhjulet. For montering av forhjulet skal de 
to hurtigkoblingsspakene på de to nedre gaffelende-
ne vippes helt opp. Sett forhjulet inn i gaffelen og tre 
samtidig bremseskiven inn i bremseklaven. 

Rett opp forhjulet mellom hjulholderne og skyv akse-
len fra høyre gjennom hjulholder og nav. Vipp spaken 
ut av akselen. 

Når gjengen i akselen griper inn i gjengen i det ven-
stre gaffelstaget, dreier du akselen med urviseren. 
De første omdreiningene må stikkakselen være lett å 
dreie. Skru så akselen håndfast til. Vipp spaken for 
stikkakselen inn igjen.

Fox 20 mm (36 Float/Talas/Van)

Kontroller at alt sitter godt, uansett hvilket 
system hjulet er festet med, etter noen få 

kilometer hhv. driftstimer, men senest etter 4 ti-
mer eller 80 km. Et løst hjulfeste kan føre til et fall 
med uforutsette følger for liv og legeme.

Lukk de to hurtigkoblingsspakene. Til å begynne med 
må spakene kunne beveges lett og uten klemvirkning, 
på den andre halvdelen av veien må hevarmvirknin-
gen øke tydelig, og til slutt må det bygges opp et ty-
delig mottrykk.

Bruk ev. håndflaten og trekk som hjelp med fingrene 
på gaffelstaget, men aldri i en eike eller i bremseski-
ven.

INNSTILLING OG MONTERING AV SETE OG SETE-
STØTTE

Mål sittehøyden på din tidligere sykkel fra midten av 
kranklageret opp til seteoverkanten i midten av setet. 
Overta så denne setehøyden for din nye Canyon. 

Skyv setestøtten inn i seterøret til nødvendig sitte-
høyde.

! Se anvisningene i kapittel „Innstilling av 
riktig sittehøyde“ og tillatte tiltreknings-

momenter i kapittel „Generelle anvisninger om 
stell og inspeksjoner“ i din sykkelhåndbok Ter-
rengsykkel og på den vedlagde CDen, ta også 
hensyn til anvisningene fra komponentprodusen-
ten.

! Ikke skyv setestøtten lengre enn nødven-
dig inn i seterøret. Setestøtten får noen ri-

per fra monteringspastaen. Dette er ingen grunn 
for reklamasjoner.

Rett opp setet og ikke skru hurtigkoblingen eller 
skruen for seterørklemmingen for fast til, dvs. ikke 
over maksimalt tillatt dreiemoment. Bruk Canyon mo-
mentnøkkel.

Ta ev. beskyttelsesfolien av setet.

Ikke smør fett eller olje på klemområder av 
karbon!

Du må aldri sykle med din Canyon når 
MIN-/MAKS-markeringen på støtten er 

synlig.

i Med systemet Canyon Perfect Position 
(PPS) har du et verktøy som du kan bruke 

til å velge din Canyon i nøyaktig riktig størrelse 
selv uten prøvekjøring. Du finner PPS på vår nett-
side www.canyon.com

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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INNSTILLING OG SLUTTMONTERING AV STYRET

Innstill styret med montert forhjul og tilpasset luft-
trykk. Når terrengsykkelen er kjøreklar, viser brem-
sehåndtakene litt nedover. Når du sitter på setet, 
danner den utstrakte armen og fingrene en rett linje, 
når fingrene ligger på bremsespaken.

Endene på styret på terrengsykler har som regel en li-
ten vinkel. Dine håndledd er da automatisk avslappet 
og ikke dreid for mye utover. 

i Bruk Canyon momentnøkkel som ligger i 
BikeGuard til montering.

MONTERING AV PEDALENE

På Canyon terrengsykler kan det monteres vanlige 
pedaler fra de store pedalprodusentene.

Bruk Canyon momentnøkkel og trekk til slutt klem-
skruene til over kryss. Ikke overskrid de maksimale 
tiltrekningsmomentene, de er som regel trykket på 
styrestemmet!

Se på skriften på akslene før du monterer pedalene. 
En „R” betyr høyre pedal og en „L” betyr venstre. Vær 
oppmerksom på at den venstre pedalen har venstre-
gjenge, og altså må dreies motsatt av vanlig innskru-
ingsretning, dvs. mot klokken.

Smør pedalgjengene inn med et vanlig monteringsfett 
før de skrus inn.

Drei pedalene for hånd de første to til tre omdreinin-
gene inn i gjengen på pedalstangen. Bruk først deret-
ter en pedalnøkkel til å skru fast pedalen.

På noen pedaltyper må pedalene alltid trekkes til med 
en innvendig sekskantnøkkel.

Kontroller på nytt etter 100 km sykling at 
pedalene sitter godt fast. Pedalene kan 

løsne, ødelegge gjengene og muligens føre til et 
fall. Kontroller også at resten av skruene sitter 
godt fast iht. angivelsene om tiltrekningsmomen-
ter.
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PUMPE OPP DEMPEGAFFEL

For transport ble luften sluppet komplett ut av dem-
pegaffel. Du må fylle dempegaffelen med tilsvarende 
gaffelluftrykk.

Åpne lokket på dempegaffelen.

Du finner flere opplysninger om dempegaffel i kapittel 
„Dempegaffelen“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel; 
følg også anvisningene fra komponentprodusentene 
på den vedlagde CDen.

Pump dempegaffelen opp med den spesielle pumpen 
som ligger i BikeGuard, i henhold til anbefalingene 
fra gaffelprodusenten for innstilling av dempingen. 
Anvisningene fra dempegaffelprodusenten finner du 
på den vedlagde CDen.

PUMPE OPP DEMPERBENA

Ved en heldempet terrengsykkel (full suspension) må 
du kontrollere lufttrykket. 

Åpne lokket på demperbenet.

En uriktig innstilling av dempegaffelen kan 
føre til mangelfull funksjon eller skader på 

dempegaffelen.

i Anvisningene fra gaffelprodusenten finner 
du på den vedlagde CDen. Les denne om-

hyggelig før du pumper opp og før første sykkel-
tur!

i På noen modeller ble luften sluppet kom-
plett ut av fjærbenet for transport. Fjærbe-

net må fylles opp med tilsvarende lufttrykk.

En uriktig innstilling av demperbenet kan 
føre til mangelfull funksjon eller skader på 

demperbenet.

Pump opp demperbenet med den spesielle pumpen 
som ligger i BikeGuard, i henhold til anbefalingene 
fra demperbenprodusenten. Veiledningen fra dem-
perbenprodusenten finner du på den vedlagde CDen. 

i Veiledningen fra demperbenprodusenten 
finner du på den vedlagde CDen. Les den-

ne omhyggelig før du pumper opp og før første 
sykkeltur!

Til sist må du sette reflekser på eikene. Pass på at 
du monterer to reflekser overfor hverandre i eikene 
på forhjulet og to reflekser overfor hverandre i eikene 
på bakhjulet.

! Vær oppmerksom på veitrafikkreglene i det 
landet der du bruker sykkelen. Opplysnin-

ger om dette finner du i kapittel „Lovbestemte 
krav“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel på den 
vedlagde CDen.

UTSTYR FOR SYKLING I VEITRAFIKK

Sett nå den hvite refleksen på styret og den røde re-
fleksen på setestøtten, samt en sykkelklokke.

Du finner flere opplysninger om innstilling av dem-
perbenet i kapittel „Heldemping“ i din sykkelhåndbok 
Terrengsykkel; følg også anvisningene fra kompo-
nentprodusentene på den vedlagde CDen.
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KONTROLL OG INNSTILLINGER

Trekk flere ganger i bremsespaken, etter at du har 
montert hjulet og lukket stikkakselen hhv. hurtigkob-
lingen, og sett deretter hjulet i en dreiebevegelse.

Bremseskiven må da ikke slipe mot bremseklaven og 
som regel ikke sterkt mot bremsebeleggene. La begge 
hjulene rotere og kontroller om hjulene går kastfritt 
rundt. 

! Nye bremsebelegg på skivebremser må 
”bremses inn”.

Foreta en bremsetest i stillstand etter at hjulene er 
montert. Spaken må ha et trykkpunkt og må ikke kun-
ne trekkes helt inn til styret. Du finner flere opplys-
ninger i kapittel „Bremsesystemet“ i din sykkelhånd-
bok Terrengsykkel på den vedlagde CDen.

Kontroller girfunksjonen. Skift gjennom alle girtrin-
nene og kontroller om det er sikkert at den bakre 
girmekanismen ikke kan komme i kontakt med eikene 
når kjedet går på det største drevet. 

Du finner flere opplysninger om girinnstillingen i ka-
pittel „Girene“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel på 
den vedlagde CDen.

Gjennomfør tilpasninger av sittestillingen, grepstil-
lingen og kontroller at styret, håndtakene og støttene 
sitter godt, som beskrevet i kapittel „Tilpasning av 
Canyon-sykkelen etter syklisten“ i din sykkelhåndbok 
Terrengsykkel.

Din setestøtte må stikke inn i rammen til minst under 
overrøret hhv. til MIN-/MAKS-markeringen på støt-
ten. 

Du må aldri sykle med din Canyon når 
MIN-/MAKS-markeringen på støtten er 

synlig.

Pump opp begge dekkene med maksimalt det trykket 
som er angitt på dekksidene. Du finner mer om tema-
et dekk og slanger i kapittel „Hjul – dekk, slanger og 
lufttrykk“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel på den 
vedlagde CDen. 

Avslutt monteringen ved å omhyggelig gjennomføre 
de kontrollene som er beskrevet i kapittel „Før første 
sykkeltur“.

Etter at monterings- og kontrollarbeidene 
er avsluttet skal du prøvekjøre sykkelen på 

en plass med lite trafikk eller på en ensom vei! 
Hvis det oppstår feil i montering eller innstilling 
mens du sykler i veitrafikk eller i terreng, kan du 
miste kontrollen!

Kontroller en gang til etter 100 til 300 km 
at alle skruene sitter godt i henhold angi-

velsene om tiltrekningsmomenter. Flere opplys-
ninger finnes i kapitlene „Generelle anvisninger 
om stell og inspeksjoner“, „Anbefalte tiltreknings-
momenter“ og „Service- og vedlikeholdsinterval-
ler“ i din sykkelhåndbok Terrengsykkel på den 
vedlagde CDen.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 



40 41

PAKKE INN DIN 
CANYON-SYKKEL
Når du pakker inn din Canyon, f.eks. for å sende den 
til vårt mesterverksted for inspeksjon eller når du 
skal reise bort, må du passe på enkelte ting for at 
sykkelen skal komme frem til bestemmelsesstedet i 
god stand.

Innpakningsveiledningen „Slik pakker du inn din ter-
rengsykkel“ ligger i din BikeGuard. Hold deg nøyaktig 
til denne veiledningen når du pakker inn sykkelen.

Innpakningsveiledningen som skritt for skritt forkla-
rer deg hvordan du pakker inn din Canyon, finner du 
også på vår nettside www.canyon.com!

Hvis du reiser med fly, skal du enten pakke sykkelen 
i Canyon BikeGuard eller bruke en passende sykkel-
koffert, f.eks. Canyon BikeShuttle. 

Ved transport med bil må du passe på at sykkelen er 
plassert sikkert og at den ikke glir. Hvis du ikke er helt 
sikker, eller hvis du har spørsmål, kan du lese de ut-
førlige kapitlene lengre bak i veiledningen eller på den 
vedlagde CDen, eller henvend deg til vår service-hot-
line +47 454 04 140.

Canyon BikeGuard

 Ved transport med bil må du passe på at  
 det ikke finnes noen gjenstander (verktøy, 
sykkelvesker, barneseter osv.) på sykkelen som 
kan løsne. Ulykkesfare!

Canyon BikeShuttle

 Ikke legg sykkelen eller deler av den løst  
 inne i bilen. Deler som sklir rundt kan være 
til fare for sikkerheten.

!
 Hvis din Canyon ikke ble pakket inn i hen- 

 hold til den vedlagte innpakningsveiled-
ningen, har du ikke krav på erstatning fra Canyon 
Bicycle GmbH for eventuelle transportskader.

!
 Ved rammerør med stort volum er det  

 klemfare på de fleste klemmene på sykkel-
stativer! Karbonrammer kan da svikte ved senere 
bruk, rammer av aluminium får lett bulker. Det fin-
nes spesielle, passende modeller hos forhandlere 
for bilutstyr. 

INNPAKNING HURTIGKOBLING OG STIKKAKSLER

HÅNDTERING AV 
HURTIGKOBLINGER OG 
STIKKAKSLER
Til tross for enkel betjening av hurtigkoblingen skjer 
det stadig vekk ulykker på grunn av feil håndtering. 

Hurtigkoblingen består i det vesentlige av to be-
tjeningselementer: 
	 Håndtaket på en side av navet: Det omdanner luk-

kebevegelsen til en klemkraft over en eksenter.
	 Klemmutteren på motsatt side av navet: Med den 

blir forspenningen innstilt på en gjengestang.

FREMGANGSMÅTE FOR SIKKERT FESTE AV HJULET

	 Åpne hurtigkoblingen. Nå skal skriften „OPEN“ kun-
ne leses. 

	 Beveg spaken igjen i retning klemstilling; det ser du 
på at du kan lese „CLOSE“ utenfra på spaken. Fra 
lukkebevegelsen begynner og til omtrent halve vei-
en må spaken kunne beveges svært lett, dvs. uten 
klemvirkning. 

	 På den andre halvdelen av veien må hevarmkraften 
tilta tydelig. Til slutt er det vanskelig å bevege spa-
ken. Bruk håndbaken og hjelp til ved å trekke med 
fingrene på gaffelen eller på rammen, men ikke på 
bremseskiven. 

	 I endestilling må spaken ligge parallelt med hjulet. 
Den må altså ikke stå ut til siden. Spaken må ligge 
slik mot rammen at den ikke kan åpnes av vanvare.

	 Kontroller at den sitter godt ved å forsøke å dreie på 
den lukkede spaken. 

 Feil monterte hjul kan forårsake alvorlige  
 fall og ulykker!

Åpne hurtigkoblingen

Lukke hurtigkoblingen

 Sykle aldri med en sykkel når du ikke først  
 har kontrollert at hjulene er godt festet! 
Hvis hjulet løsner mens du sykler, faller du!

i  Fest hjul som er festet med hurtigkoblinger  
 sammen med rammen til en fast gjenstand 
når du setter fra deg sykkelen.
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 Pass på at betjeningsspaken for de to hur- 
 tigkoblingene alltid er på venstre side (på 
motsatt side av kjededriften) av din Canyon. Da 
unngår du at forhjulet blir montert speilvendt. 
På RockShox Maxle-stikkakselsystem ligger 
Maxle-spennspaken alltid til høyre. 

	 Når spennspaken kan dreies i sirkel, er det ikke sik-
kert at hjulet sitter godt fast. Du må åpne det igjen 
og øke forspenningen. Drei da mutteren på motsatt 
side en halv omdreining mot klokken. 

	 Gjenta lukkeprosessen og kontroller festet igjen. 
Når spennspaken ikke lenger lar seg dreie, klemmer 
koblingen riktig.

	 Løft deretter hjulet noen centimeter opp fra bakken 
og gi det et klaps ovenfra på dekkene. Et sikkert 
festet hjul forblir i rammens akselholdere.

Til kontroll av hurtigkoblingen skal du forsøke å dreie 
setet i forhold til rammen.

Lukke hurtigkoblingen med håndbaken

Forsøk å dreie setet i forhold til rammen

 Når hurtigkoblingen ikke er tilstrekkelig  
 lukket, kan hjulene løsne. Akutt ulykkesfa-
re!

i  Hurtigkoblingen kan skiftes ut med en  
 tyverisikring. Da trenger du en spesielt ko-
det nøkkel eller en unbrakonøkkel. Når du ikke er 
absolutt sikker eller hvis du har spørsmål, venn-
ligst henvend deg til vår service-hotline +47 454 
04 140.

 På sykler med skivebremser må standard  
 hurtigkobling aldri skiftes ut med en såkalt 
lettkomponent.

HURTIGKOBLING OG STIKKAKSLER

OPPLYSNINGER OM MONTERING AV HJUL MED 
STIKKAKSLER

Stikkaksler blir brukt når sykkelen er utsatt for store 
belastninger, altså f.eks. ved frikjøring, utfor osv. eller 
hopp. De gir dempergaflene en tilsvarende stivhet.

For tiden finnes det mange forskjellige stikkaksel-
systemer på markedet. Noen systemer blir festet med 
hurtigkoblinger. For andre systemer trenger du muli-
gens spesielt verktøy til montering. 

Når du ikke er absolutt sikker eller hvis du har spørs-
mål, vennligst henvend deg til vår service-hotline +47 
454 04 140.

Utførlig informasjon om de forskjellige stikkakselsys-
temene 

	 Rock Shox Maxle- og Maxle-Lite-stikkakselsystem 
15 hhv. 20 mm 

	 Fox E-Thru 15 mm
	 Rock Shox Maxle Lite-stikkakselsystem 15 mm
	 Fox 20 mm

finner du i kapittel „Montering fra BikeGuard“ lengre 
fremme i denne veiledningen. 

Rock Shox Maxle- og Maxle-Lite-stikkakselsystem 15 hhv. 20 mm 

Fox E-Thru 15 mm

Fox 20 mm

! Bruk aldri annet verktøy til å feste akselen 
enn det som er anbefalt av produsenten. 

Bruk alltid en momentnøkkel. Prøv deg frem 
nedenfra med små skritt (halv Newtonmeter) opp 
til det foreskrevne maksimale dreiemomentet og 
kontroller innimellom stadig vekk at komponenten 
sitter godt fast. Det maksimale dreiemomentet 
som er angitt av produsenten må aldri overskri-
des! Når akselen blir trukket for fast til, kan akse-
len eller gaffelstaget bli skadet.

i Produsentene av stikkakselsystemer leve-
rer som regel utførlige veiledninger. Les 

den oppmerksomt før du demonterer hjulet eller 
gjennomfører vedlikeholdsarbeider.
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HVA MÅ JEG PASSE 
PÅ VED PÅ- OG 
OMBYGGING?
Canyon-sykler er sportsapparater som er utstyrt for 
det respektive bruksformålet. Vær oppmerksom på 
at montering av skjermer eller lignende kan påvirke 
funksjonen og dermed sikkerheten. Før kjøp og mon-
tering av tilbehør må du undersøke om dette tilbehø-
ret er kompatibelt med din Canyon. Ved ekstra bjeller 
eller horn og lysinnretninger må du undersøke nøy-
aktig om dette tilbehøret er tillatt og prøvet og der-
med godkjent for veitrafikk. Batterilamper må være 
merket med bølgelinje og bokstaven „K” (jf. kapittel 
„Lovbestemte krav“).

Når du monterer bagasjebrett eller barnesete eller du 
vil trekke en barnetilhenger, skal du først se etter i 
kapittel „Formålsmessig bruk“ om dette er mulig. Når 
dette prinsipielt er tilfellet, spør hos vår service-hotli-
ne +47 454 04 140 etter passende modeller.

Utfør bare arbeider som du behersker fullstendig.

Styre, påbygg på styret og gafler skal alltid skiftes ut 
av fagkyndige mekanikere. Følg alltid bruksveiled-
ningen fra tilbehørsprodusenten. Ved montering av 
andre komponenter og tilbehør er alltid du selv an-
svarlig for at komponentene blir riktig montert. Lever 
din Canyon til vårt mesterverksted hvis du har den 
minste tvil.

 Tilbehør som monteres senere, som f.eks.  
 skjermer, bagasjebrett osv., kan påvirke 
funksjonen på din Canyon: Bruk helst tilbehør fra 
vårt sortiment. Det sikrer at det blir brukt passen-
de komponenter. 

Canyon med skjermer

Bagasjebrett

 Hvis monteringen er feil, kan komponenter  
 som løsner eller brekker av forårsake al-
vorlige fall. Trekk til sikkerhetsrelevante skrufor-
bindelser med foreskrevet tiltrekningsmoment.

i  Ved alle spørsmål om montering av tilbe-
 hør, kompatibilitet for komponenter eller 
ved ombygging skal du lese de utførlige kapitlene 
lenger bak i veiledningen eller på den vedlagde 
CDen, eller ta kontakt med vår service-hotline +47 
454 04 140.

MATERIALET KARBON

SÆREGENHETER MED 
MATERIALET KARBON
Materialet karbon, eller riktig: kullfiberforsterket 
plast eller kort kalt CFK, har i forhold til andre, vanli-
ge lette materialer noen særegenheter. Det er ytterst 
viktig å kjenne til disse egenskapene, slik at du lenge 
kan ha glede av din høyverdige Canyon og alltid stole 
på materialet. 

Kullfiberforsterket plast har bevist sine egnede egen-
skaper med utallige seire i sykkelritt. Ved tilpasset 
konstruksjon, bearbeiding og behandling muliggjør 
dette materialet ekstremt faste og sterke komponen-
ter med svært lav vekt.

En særlig spesiell egenskap er imidlertid materialets 
sprøhet. Denne ulempen gjør at karbon ikke deforme-
res varig under belastning, selv om den indre struk-
turen allerede kan være skadet. I ekstreme tilfeller 
kan fibrene løsne seg fra hverandre, den såkalt dela-
mineringen oppstår, og komponentens fasthet avtar 
sterkt. Den overbelastningen som eventuelt oppstår, 
og som allerede har skadet de indre fibrene, er ikke 
merkbar ved deformasjoner som på stål eller alumini-
um. Derfor kan en karbondel etter en overbelastning 
svikte under videre bruk, noe som kan forårsake et 
fall med uforutsigbare følger. Vi anbefaler at du får 
denne komponenten, eller helst hele Canyon-sykke-
len, undersøkt på et verksted etter et uhell! 

Sett alltid fra deg din Canyon på en omhyggelig og 
veltesikker måte. Karbonramme og karbondeler kan 
skades allerede hvis sykkelen velter.

Materialet karbon

 Vær oppmerksom når du sykler. Når CFK- 
 komponenten gir fra seg knekkende ly-
der, kan dette være et tegn på en truende mate-
rialdefekt. Ikke bruk sykkelen mer, men ring vår 
verksted-hotline for å rådføre deg om den videre 
fremgangsmåten. For din egen sikkerhets skyld 
bør du aldri få komponenter av CFK reparert! Skift 
omgående ut en skadet komponent og ikke la an-
dre bruke sykkelen mer. 

 Komponenter av karbon må aldri komme i  
 berøring med høye temperaturer, som for 
eksempel er nødvendige ved en pulverlakkering 
eller brennlakkering. Den varmen som da er nød-
vendig kan ødelegge komponenten. Unngå også 
at sykkelen oppbevares i bilen i sterk sol eller la-
gres i nærheten av varmekilder.

!
 Ved rammerør med stort volum er det  

 klemfare på de fleste klemmene på syk-
kelstativer! Karbonrammer kan da plutselig svikte 
ved senere bruk. Det finnes spesielle, passende 
modeller hos forhandlere for bilutstyr.

i  Den maksimale totalvekten for syklist,  
 bagasje (ryggsekk) og sykkel må ikke 
overskride 100 kg. Tilhengere er prinsipielt ikke 
tillatt!



46 47MATERIALET KARBON

ANVISNINGER OM STELL 

Komponenter av kullfiberforsterket plast skal ren-
gjøres med en myk klut og klart vann, eventuelt med 
litt oppvaskmiddel. Hårdnakket klebende olje eller 
fett kan fjernes med et rengjøringsmiddel på petro-
leumsbasis. Bruk aldri fettløsere som inneholder ace-
ton, trikloretylen, metylklorid osv., eller løsemidler 
hhv. løsemiddelholdige, ikke nøytrale eller kjemiske 
rengjøringsmidler som angriper overflaten! 

For å beskytte overflaten og få den til å skinne, kan 
du bruke bilvoks. Poleringsmidler eller lakkrensere 
inneholder faste bestanddeler som kan angripe over-
flaten. 

Rengjøring med vann og myk klut

!
 Beskytt de stedene på karbonrammen som  

 er utsatt for fare, f.eks. undersiden av un-
derrøret, med spesielle klistremerker mot skader 
fra skurende vaiere eller stensprang.

!
 Unngå prinsipielt å smøre karbondeler  

 med fett. Fettet legger seg inn i overflaten 
og forhindrer med nedsatt friksjon en sikker klem-
ming innenfor de tillatte tiltrekningsmomentene. 
Karbonkomponenter som er blitt smurt med fett 
kan muligens aldri mer klemmes sikkert fast! 

 Kontroller regelmessig, f.eks. når du vas- 
 ker sykkelen, om CFK-komponenter har 
ytre skader som skår, sprekker, bulker, misfar-
ging osv. Hvis kluten blir hengende et sted, må du 
undersøke dette stedet. Ikke bruk Canyon mer i 
dette tilfellet. Ta omgående kontakt med vår ser-
vice-hotline +47 454 04 140. 

Spesielle klistremerker beskytter karbon mot skaderEt karbonstyre må aldri kombineres med 
styrehorn, bortsett fra når de er spesielt 

godkjent for dette. Et karbonstyre må aldri forkor-
tes, bremse- og girspakene må ikke festes lengre 
inne på styret enn angitt eller nødvendig. Brudd-
fare!

!
 Ikke klem CFK-rammen eller karbonsete- 

 støtten i monteringsstativet! De kan bli 
skadet. Monter en solid (aluminiums-)setestøtte 
og klem den fast eller bruk et stativ der rammen 
blir spent fast innvendig på tre punkter eller hol-
der gaffelen og kranklagerhuset.

 Komponter av CFK har, som alle lettbyg- 
 gede deler, bare en begrenset levetid. 
Skift derfor ut styre, setestøtter, karbonhjul og 
styrestem med regelmessige mellomrom, alt etter 
bruk og belastning, f.eks. hvert 3. år eller etter 
15.000  km, selv om de ikke har vært utsatt for 
noen ulykker eller andre hendelser. 

FRIKJØRINGSYKKEL

SÆREGENHETER PÅ 
FRIKJØRINGSYKLER
Fourcross, parallellslalom, utfor og frikjøring hører 
til de hardeste sportsgrenene som du kan utøve med 
sykkelen. Med hopp, trinn, raske utforkjøringer og 
skarpe svinger i steinet eller svært ujevnt terreng osv. 
er menneske og materiale utsatt for store belastnin-
ger. Det betyr at sykkelen må være svært holdbar og 
ev. godt dempet for slike sportsgrener. En terrengsyk-
kel for rundbane, tur eller maraton ville svikte, det vil-
le skje en alvorlig ulykke.

Selv når sykler er bygget for de ovennevnte områdene 
for sportslig og hard bruk, tåler de ikke enhver be-
lastning. Fremfor alt under følgende forhold blir ma-
terialet utsatt for en for stor belastning og kan svikte:
	 Ukorrekt utførte hopp, på skarpe kanter eller hopp 

der landingen bare skjer på forhjulet, for korte hopp 
eller tricks som ikke avsluttes før landingen

	 Landinger i motbakke, mellom to heng, på flatt om-
råde (Flat) ved hopp, med rotasjon, på tvers av kjø-
rebanen eller uten hendene på styret / uten føttene 
på pedalene

Du bør dessuten unngå følgende, fordi det belaster 
materialet mer enn nødvendig og kan føre til en for 
tidlig slitasje eller svikt:
	 For stor belastning på kjedet ved sykling med for 

liten kjedespenning
	 Ukyndig grinding (sklir på kjede eller kjedeplate)
	 For stor belastning på hjulene ved sykling med for 

lavt lufttrykk
	 For stor belastning på rammen og delene ved syk-

ling med for mykt innstilte demperelementer eller 
skliing på ramme og utløpsender

!
 Komponenter på frikjøringssykler er utsatt  

 for store belastninger. Kontroller kompo-
nentene på din frikjøringssykkel og skift ev. ut 
delene.

Torque Playzone

Bruk alltid spesielt vernetøy

 Sykler for dirtbike, four cross, parallell- 
 slalom, utfor og frikjøring er renrasede 
sportsapparater. For din egen sikkerhets skyld 
skal du ikke overvurdere deg selv. Mange aksjo-
ner eller oppvisninger fra profesjonelle utøvere 
ser enkle ut, men kan utgjøre en fare for liv og 
legeme. Bruk alltid tilstrekkelig og spesielt verne-
tøy.
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INNSTILLING AV RIKTIG SETEHØYDE

På sykler for dirtbike, frikjøring, parallellslalom, utfor 
osv. er det nødvendig at setet innstilles forskjellig, 
alt etter bruk. Sittestillingen kan ikke sammenlignes 
med andre sykler, det dreier seg om optimal kontroll 
og bevegelighet på sykkelen.

Når du sykler lange strekninger, blir den nødvendi-
ge sittehøyden bestemt av tråkkeprosessen. Når du 
trår på pedalene skal tåballene stå over midten av 
pedalakselen. I nederste stilling på sykkelpedalen, 
pedalens lengste avstand fra setet, skal benet ikke 
være maksimalt utstrukket, ellers trår man urundt på 
pedalene.

Kontroller setehøyden med følgende, enkle metode. 
Forutsetning er at du bruker sko med flat såle. Sett 
deg på setet og plasser hælen på den pedalen som 
befinner seg i nederste stilling. I denne stillingen skal 
benet være helt utstrukket. Pass på at hoften holder 
seg rett.

Når du sykler sportslig frikjøring, utfor osv., skal setet 
være svært lavt innstilt og som regel helle bakover. 
Spør treneren din, klubben eller vår service-hotline 
+47 454 04 140 etter riktig sittestilling.

En veiledning om justering av setet finner du i kapittel 
„Tilpasning av Canyon-sykkelen etter syklisten“.

i  Et lavere innstilt sete anbefales generelt  
 for bratte utforkjøringer med MTB. Ved 
sykling over lange strekninger med lavt sete kan 
du få problemer med knærne.

Strive

Høydejusterbar setestøtte

 Terrengsykler av denne typen kan allerede  
 etter én sesong være så mye slitt at ve-
sentlige og/eller bærende deler må skiftes ut. 
Send sykler av denne typen til en grundig under-
søkelse minst hver 3. til 4. måned.

i  Ved høydejusterbare setestøtter, som  
 f.eks. Reverb fra RockShox, foretas høy-
dejusteringen ved å trykke på en knapp på styret. 
Les bruksveiledningen på den vedlagde CDen.

Ved frikjøring osv. heller setet som regel bakover

ETTER ET FALL

ETTER ET FALL
1. Kontroller om hjulene er godt fastklemt i hjulholder-

ne og om felgene sitter sentrert i rammen hhv. gaf-
felen. La hjulene rotere. Da kan du kontrollere om 
hjulet går rundt uten kast. Når hjulet har et synlig 
kast, må det sentreres. Nærmere opplysninger om 
dette i kapitlene „Bremsesystemet“ og „Hjul“.

2. Kontroller at styre og styrestem ikke er bøyd eller 
brukket, og om de står rett. Kontroller om styres-
temmet sitter fast i gaffelen ved å forsøke å vri 
styret over forhjulet. Støtt deg også et øyeblikk 
på bremsehåndtakene for å kontrollere at styret 
sitter godt i styrestemmet. Nærmere opplysninger 
i kapitlene „Tilpasning av Canyon-sykkelen etter 
syklisten“ og „Styringslageret“.

3. Se etter om kjedet fremdeles ligger på kjedeplate-
ne og drevene. Hvis sykkelen har falt mot girsiden, 
bør du kontrollere girfunksjonen. Be en medhjelper 
om å løfte sykkelen i setet, og skift gjennom girene 
forsiktig med girmekanismen. Særlig mot de små 
girtrinnene, når kjedet går til de større drevene, må 
du passe på hvor langt girmekanismen nærmer seg 
eikene. En bøyd girmekanisme eller en bøyd utløp-
sende kan føre til at girmekanismen kommer inn i 
eikene – fare for fall!

Kontroller om hjulene fremdeles sitter godt fastklemt

Forsøk å dreie styret i forhold til forhjulet

Se bakfra på tannkranspakken og kontroller om styrerullene for 
girmekanismen ligger nøyaktig under tannspissene på det passende 
drevet

i  Følg også anvisningene i kapittel „Sær- 
 egenheter med materialet karbon“. 
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 Girmekanisme, bakhjul og ramme kan skades. 
Kontroller skifteren. Hvis den er forskjøvet, kan 
kjedet falle ned, hjulet mister driften (se også ka-
pittel „Girene“).

4. Sikt over setet langs overrøret eller mot krankla-
gerhuset for å kontrollere at det ikke er fordreid.

5. Løft sykkelen noen centimeter opp og la den falle 
ned på bakken. Hvis det da oppstår lyder, bør du 
lete etter løse skruforbindelser.

6. Se til slutt over hele sykkelen for eventuelt å opp-
dage deformasjoner, misfarging eller sprekker. 

Kjør tilbake med sykkelen meget forsiktig og bare 
hvis den har bestått prøven uten feil. Unngå sterk 
akselerasjon og bremsing og ikke bruk vuggende be-
vegelser. 

Hvis du er i tvil om sykkelen er brukbar, la noen hente 
deg med bil, ikke utsett deg for noen sikkerhetsrisiko. 
Når du har kommet hjem, må sykkelen undersøkes 
grundig en gang til. Skadede deler må repareres el-
ler skiftes ut. Les de utførlige kapitlene lenger bak i 
veiledningen eller på den vedlagde CDen eller ring vår 
service-hotline +47 454 04 140 hvis du er i tvil.

 Komponenter av karbon som har blir ut- 
 satt for støt og deformerte deler av alumi-
nium kan plutselig brekke. De må ikke utbedres, 
dvs. ikke rettes ut, fordi det også da er akutt 
bruddfare. Dette gjelder særlig for gaffel, styre, 
styrestem, sveiver, setestøtter og pedaler. I tvils-
tilfeller er det alltid bedre å skifte ut disse delene, 
din sikkerhet kommer alltid først. 

Kontroller at girmekanismen ikke kan komme i kontakt med eikene

Sikt over setet langs overrøret for å kontrollere at det ikke er fordreid

Skift for din egen sikkerhets skyld ut deler i lettkonstruksjon etter 
et fall 

RAMMESETT – ANVISNINGER OM OPPBYGGING

RAMMESETT - 
ANVISNINGER 
OM OPPBYGGING 
TEKNISKE DATA
Canyon tilbyr de høyverdige karbon- og alumini-
umsrammene også i enkeltvis for individuell monte-
ring av deler.

Gaflene for Canyon terrengsykkelramme må velges 
med hensyn til passende fjæringsvei. Ta kontakt med 
vår service-hotline +47 454 04 140 i tvilstilfeller.

Den som kompletterer rammen og monterer tilleggs-
deler, må derfor kontrollere delenes kompatibilitet og 
monteringskvaliteten. På grunn av et uoverskuelig 
antall tilleggsdeler er det ikke mulig for Canyon å om-
tale hele bredden av muligheter i denne veiledningen. 
Canyon kan ikke gjøres ansvarlig for enhver mulig 
kombinasjon av komponenter. 

Vi anbefaler også på det sterkeste at du omhyggelig 
leser veiledningene fra produsentene av delene. Prin-
spielt kan feil i kombinasjonen føre til at din Canyon 
blir usikker. Vi anbefaler derfor at du lar en fagmann 
eller vårt mesterverksted gjennomføre monteringen. 
For din egen sikkerhets skyld bør du ikke påta deg for 
mye. 

Rammesett for Canyon

i  La vårt mesterverksted montere din  
 Canyon! 

i  Alt etter erfaring og/eller praktiske ferdig- 
 heter hos den som foretar monteringen 
kan det være nødvendig med tillegg til denne 
veiledningen. Mange arbeider kan kreve ekstra 
(spesial-) verktøy, f.eks. spesielle avtrekkere el-
ler ekstra veiledninger. 

!
 Ikke klem et monteringsstativ fast i rørene  

 på rammen! De tynnveggede rørene kan bli 
skadet. Monter først en solid (aluminium-) sete-
støtte og klem denne fast i stativet, eller bruk et 
monteringsstativ som enten spenner rammen fast 
på tre punkter eller holder gaffelen og kranklager-
huset. 
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Rammen er ferdig til montering, dvs. gjengene er skå-
ret, lagersetene og seterøret er boret ut. Det er ikke 
nødvendig med etterarbeider på rammen. Rammen 
eller dens funksjonsdeler, f.eks. justerbar vaierføring 
osv., skal ikke forandres med oppdeling, boring eller 
lignende.

Monter alle tilleggsdeler på rammen (unntak: kar-
bon-setestøtter, styrestem på gafler med karbonskaft 
og alle støtter i karbonrammer) med høyverdig mon-
teringsfett. Dermed unngår du korrosjon. Ellers kan 
du muligens etter noen tid ikke lenger demontere din 
Canyon.

På Canyon-sykler er styrelageret og gaflene allerede 
montert.

Prøv deg frem nedenfra til det maksimale tiltrek-
ningsmomentet og kontroller at komponentene sitter 
godt, som beskrevet i de tilsvarende kapitlene.

På deler som ikke har noe tiltrekningsmomentområ-
de, trekker du skruene trinnvist til opptil maksimalt 
tiltrekningsmoment og kontrollerer stadig innimellom 
at komponenten sitter godt.

!
 Det er kun tillatt å bruke det medleverte  

 styrestemmet.

Følg alltid angivelsene om tiltrekningsmoment

Arbeide aldri uten en momentnøkkel

!
 På Canyon Lux og Ultimate CF-rammer  

 ble alle karbonfibre bearbeidet for å tåle 
riktig belastning under sykling. Naglede vaie-
ranslag må derfor bare belastes i retning vaierfor-
løpet for gir eller bremser. Ikke trekk i vaierne på 
skrå eller mot løpsretningen, dvs. vekk fra ram-
men, f.eks. for å strekke dem på forhånd. Skader 
på rammen kan da ikke utelukkes.

i  På noen komponenter er tiltrekningsmo- 
 mentene trykket eller klistret på. Hold deg 
til disse verdiene. Følg alltid de vedlagte veiled-
ningene fra komponentprodusenten! 

 Den som kompletterer Canyonrammen til  
 en fullstendig sykkel, må selv sørge for at 
delene blir satt sammen i henhold til produsen-
tens retningslinjer, etter generelle standarder og 
dagens vitenskapelige og tekniske utvikling. Når 
du har spørsmål om de enkelte delenes kompati-
bilitet med rammen, ring vår service-hotline +47 
454 04 140.

RAMMESETT – ANVISNINGER OM OPPBYGGING

STYRINGSLAGER HHV. STYRESETT

Alle rammer leveres med innpressede skåler og inte-
grert styresett (integrated headset).

DEMPEGAFLER

Canyon terrengsykkelrammer kan bestykkes med en 
dempegaffel etter ditt valg. 

Pass på gaffelens monteringshøyde, den må passe til 
rammens geometri. Monteringshøyder for dempega-
fler og målene for nominell diameter på gaffelskaftet 
finner du på vår nettside www.canyon.com

Montering av andre gafler fører i hvertfall til dårli-
gere kjøreegenskaper. Under visse omstendigheter 
kan din Canyon-sykkel bli ukontrollerbar – fare for 
fall! Pass også på at gaffelhodet må kunne dreie fritt 
under rammen.

 En gaffel som ikke passer forandrer iblant  
 kjøreegenskapene så langt at sykkelen 
ikke kan kontrolleres.

Gaffelhodet må kunne dreies berøringsfritt under rammen

Pass på dempegaffelens monteringshøyde
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INNVENDIG KRANKLAGER

Alle rammer: BSA/BSC 1.370x24T, 
(høyre side venstregjenge!) 
Husbredde: 
Terrengsykler  68 mm
Modell Torque  73 mm 
Pressfit  92 mm
 (hhv. 89,5 mm med 2,5 mm avstandsstykke)

Vanlige cartridge-lager kan monteres direkte med 
høyverdig monteringsfett. Følg lagerprodusentens 
tiltrekningsmomenter.

BAKBREDDE

Alle terrengsykkelrammer: 135 mm
Bakbredde ved X12: 142 mm

UTSKIFTBART KOBLINGSØYE

De utskiftbare koblingsøynene er tilstrekkelig festet 
på alle rammene. Hold deg til et tiltrekningsmoment 
på 1,5 Nm. Det maksimale tiltrekningsmomentet på 
1,5 Nm må ikke overskrides.
Unntak: Strive 6 Nm

FLASKEHOLDER

Hold deg til et maksimalt tiltrekningsmoment på 
5  Nm. Det maksimale tiltrekningsmomentet på 5  Nm 
må ikke overskrides.

VAIERANSLAG

Trekkanslagene som er naglet på rammene for 
Canyon Ultimate CF og Spectral må bare belastes til-
svarende kraftforløpet i retning koblings- eller brem-
sevaierløpet. Belastning som ligger på skrå eller mot 
løpsretningen kan forårsake skader på rammen.

Når det utskiftbare koblingsøyet skiftes ut, må du aldri overskride 
det maksimale tiltrekningsmomentet på 1,5 Nm

Hold deg til et maksimalt tiltrekningsmoment på 5 Nm for flaskehol-
deren

i  Pass på når du skifter ut koblingsøyet at  
 du smører litt fett mellom koblingsøyet og 
rammen!

Ikke overskrid lagerprodusentens tiltrekningsmomenter

RAMMESETT – ANVISNINGER OM OPPBYGGING

SETESTØTTE

Den nye setestøtten må i hvertfall ha samme nomi-
nelle diameter som seterøret i rammen. Støtten må 
gli lett inn i rammen uten at den trykkes eller dreies. 
Forskjellige mål på ramme og støtte kan føre til at se-
testøtten svikter.

Før du monterer støtten i rammen, må du kontrollere 
at seterøret er helt uten skarpe kanter eller grater. 
Ved bruk av en karbon-setestøtte eller et karbon-se-
terør må begge deler være uten fett eller olje. Rengjør 
og fjern grater fra seterøret, om nødvendig.

Ikke trekk skruen hhv. hurtigkoblingen for setestøt-
teklemmingen for fast til. Se anvisningene i kapittel 
„Innstilling av riktig sittehøyde“ og tillatte tiltrek-
ningsmomenter i kapittel „Generelle anvisninger om 
stell og inspeksjoner“ og ta også hensyn til anvisnin-
gene fra komponentprodusenten. Hvis du trekker for 
fast til, kan setestøtten skades og dermed forårsake 
en ulykke og/eller at syklisten blir skadet.

Pass på at setestøtten passer nøyaktig til rammen

Ikke trekk hurtigkoblingen for stramt til

i  Bruk den spesielle karbon-monterings- 
 pastaen fra Canyon for å oppnå at sete-
støtten sitter sikkert.

 Når diametere på seterør og setestøtte  
 ikke stemmer nøyaktig overens, kan dette 
føre til at rammen eller en CFK-setestøtte brekker. 
Følgen kan være en ulykke eller at syklisten ska-
des. 

 Karbonsetestøtter eller seterør på karbon- 
 rammer må aldri smøres med fett. 

 Din setestøtte må stikke inn i rammen til  
 minst under overrøret hhv. minimumsmar-
keringen på støtten. Du må aldri sykle med 
Canyon når minimumsmarkeringen på støtten er 
synlig. 

 i  Følg anvisningene om diametere for sete- 
 støtter på www.canyon.com/service
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TILPASNING AV 
CANYON-SYKKELEN 
ETTER SYKLISTEN
Det er det samme om du vil være strømlinjeformet 
underveis på en Canyon Cross Country Racer eller 
avslappet på en Canyon All-Mountain-sykkel. (Sit-
te-)stillingen er vesentlig for ditt velvære og din pre-
stasjon på din Canyon. Derfor skal du innstille sete 
og styre på din Canyon så nøyaktig som mulig etter 
dine behov.

Prinsipielt er en terrengsykkel et sportsapparat. 
Allerede av den grunn stiller en terrengsykkel visse 
grunnleggende krav til muskulaturen i kroppen, skul-
drene og nakken.

Syklistens kroppsstørrelse er avgjørende for valg av 
rammehøyden på din Canyon. Med valget av en syk-
keltype blir kroppsholdningen allerede grovt fastlagt. 
Forskjellige komponenter på din Canyon er imidlertid 
konstruert slik at de til en viss grad kan innstilles et-
ter dine kroppsproporsjoner. Dette omfatter setestøt-
te, styrestem og bremsehåndtak.

Når du velger rammehøyde, skal du passe på at det 
er nok frihet i skrittet, slik at du ikke kan sette deg 
smertefullt på overrøret.

Med systemet Canyon Perfect Position (PPS) har du 
et verktøy som du kan bruke til å velge din Canyon 
i nøyaktig riktig størrelse selv uten prøvekjøring. Du 
finner PPS på vår nettside www.canyon.com

Rammen må ha tilstrekkelig frihet i skrittet

 Alle de arbeidene som blir beskrevet her  
 krever litt erfaring, egnet verktøy og prak-
tiske ferdigheter. Etter monteringen må du gjen-
nomføre en kort kontroll (kapittel „Før hver syk-
keltur“) og en prøvekjøring på et rolig sted eller 
på en ensom vei. Da kan du uten fare kontrollere 
alt en gang til. Hvis du er i tvil, er det bedre å ute-
lukkende gjennomføre stillingskontrollen. Overlat 
din Canyon eventuelt til en fagmann. 

Typisk holdning for en maratonsyklist

Typisk holdning for en frikjøringssyklist ved utforkjøring

SITTEHØYDE TILPASSE ETTER SYKLISTEN

INNSTILLING AV 
RIKTIG SITTEHØYDE
Ved rundbane-, maraton- og tursykling retter sitte-
høyden seg etter hvordan du trår på pedalene.

Viktig: Når du trår på pedalene skal tåballene for sto-
retærne stå over midten av pedalakselen. Benet må 
da ikke være maksimalt utstrukket når pedalen står i 
nederste stilling. Hvis setet er for høyt, er det relativt 
tungt å overvinne dette laveste punktet; du trår pe-
dalene urundt. Hvis setet er for lavt, får du smerter i 
knærne. Kontroller derfor setehøyden med følgende, 
enkle metode. Bruk skotøy med en flat såle.

	 Sett deg på setet og plasser hælen på den pedalen 
som befinner seg i nederste stilling. I denne stillin-
gen må benet være helt utstrukket. Pass på at hof-
ten holder seg rett.

For å kunne innstille sittehøyden, må du løsne sete-
klemboltene eller hurtigkoblingen (les først kapittel 
„Håndtering av hurtigkoblinger og stikkaksler“). Løs-
ne setestøtteskruen med egnet verktøy ved å skru 
mot klokken.

Ikke trekk setestøtten ut over markeringen på skaf-
tet. På rammer med lange seterør som rager ut over 
overrøret, må setestøtten skyves minst inn til under 
overrøret! Det kan føre til at minste innstikkdybde er 
10 centimeter og mer. 

For å kunne innstille sittehøyden, må du løsne hurtigkoblingen på 
seteklemmingen

Når hælen står på pedalen som befinner seg i nederste stilling, må 
benet være helt utstrukket

!
 Setestøtte og ramme kan ha forskjellige  

 foreskrevne minste innstikkdybder. Velg 
den respektive større foreskrevne innstikkdyb-
den.

i  Kontroller sittestillingen for personer som  
 fremdeles vokser regelmessig hver 2. - 3. 
måned.

 Smør aldri seterøret på en ramme av kar- 
 bon med fett, når det ikke finnes noen alu-
miniumshylse. Når du bruker en karbonsetestøt-
te, må du ikke engang smøre rammer av metall 
med fett. Karbonkomponenter som er blitt smurt 
med fett kan muligens aldri mer klemmes sikkert 
fast!
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	 Den løsnede setestøtten kan nå forskyves i høyden. 
Pass på at den delen av setestøtten som befinner 
seg inne i røret alltid er godt innsmurt med fett. 
(Unntak: ramme og setestøtte av karbon). Hvis 
støtten ikke glir lett i seterøret, må du ikke i noe 
tilfelle bruke makt. Bruk ev. vår service-hotline +47 
454 04 140.

	 Rett setet inn rett fremover ved å sikte inn over se-
tespissen mot kranklageret eller langs overrøret.

	 Klem støtten fast igjen. Drei da setestøtteskruen 
med klokken. En tilstrekkelig klemvirkning må kun-
ne oppnås uten store håndkrefter. Ellers passer 
setestøtten eventuelt ikke godt i rammen. Henvend 
deg til vår service-hotline +47 454 04 140 i tvilstil-
feller.

	 Kontroller at støtten sitter godt fast. Hold da setet 
fast med hendene foran og bak og forsøk å dreie på 
det. Hvis det ikke dreier seg ved denne kontrollen, 
sitter støtten fast.

	 Stemmer utstrekningen av benet ved en ny kon-
troll? Foreta kontrollen ved å sette foten i ideal 
tråstilling. Når ballen under storetåen står midt på 
pedalen, må kneet ha en liten vinkel. Hvis dette er 
tilfellet, har du innstilt setehøyden riktig.

	 Kontroller om du kan stå sikkert på bakken. Hvis 
ikke, må du sette setet litt lavere igjen. 

Når du sykler på stier, utfor osv., på sportslig måte, 
skal setet være svært lavt innstilt og som regel hel-
le bakover. Spør din trener, klubben eller vår ser-
vice-hotline +47 454 04 140 om riktig sittestilling eller 
les kapittelet „Særegenheter på frikjøringsykler“!

!
 Prøv deg langsomt frem nedenfra i små  

 skritt (halv Newtonmeter) til det fore-
skrevne maksimale tiltrekningsmomentet og kon-
troller stadig innimellom at komponenten sitter 
godt. Ikke overskrid det maksimale tiltreknings-
momentet som er angitt av produsenten!

Sikt over setet langs overrøret for å kontrollere at det ikke er fordreid

Forsøk å dreie setet i forhold til rammen

 Pass på at skruen for seterørklemmingen 
 ikke blir trukket for fast til. Hvis den trekes 
til for mye, kan setestøtten eller rammen bli ska-
det. Ulykkesfare!

 Du må aldri sykle når støtten er trukket ut  
 over ende-, minimums-, maksimums-, 
grense- eller stoppmarkeringen! Den kan brekke 
eller rammen kan skades. På rammer med lange 
seterør som rager ut over overrøret, bør setestøt-
ten skyves minst inn til under overrøret hhv. se-
testaget!

i  Ved høydejusterbare setestøtter, som f.eks.  
 Reverb fra RockShox, foretas høydejus-
teringen ved å trykke på en knapp på styret. Les 
bruksveiledningen på den vedlagde CDen.

STYREHØYDE TILPASSE ETTER SYKLISTEN

INNSTILLING AV 
HØYDEN PÅ STYRET
Høyden på styret bestemmer ryggens krumning. Jo 
lavere styret er plassert, desto sterkere blir overkrop-
pen krummet. Syklisten sikker da riktignok aerodyna-
misk og legger mer vekt på forhjulet, men den svært 
krumme holdningen er mer anstrengende og ubeha-
gelig, fordi belastningen på håndleddene, armene, 
overkroppen og nakken er større.

AHEADSET®-STYRESTEM HHV. GJENGELØST SYS-
TEM
(Aheadset® er et registrert merkenavn som tilhører 
Dia-Compe)

På sykler med Aheadset®-styringslagersystem blir 
styringslageret innstilt ved hjelp av styrestemmet. 
Når styrestemmet blir forandret, må lageret justeres 
på nytt (se her kapittel „Styringslageret“). Høyden 
på såkalte flip-flop-modeller kan bare reguleres ved 
å forandre mellomringene, de såkalte spacere, eller 
ved å snu styrestemmet.

i  Følg også de vedlagte bruksveiledningene  
 fra komponentprodusentene.

!
 Pass på at styrestem-kombinasjonen er  

 godkjent av produsenten av styret hhv. 
styrestemmet.

 Styrestem hører til de bærende delene på  
 sykkelen. Forandringer kan være til for 
sikkerheten. Pass på at du trekker skruforbindel-
ser for styrestem og styre riktig til. De foreskrevne 
verdiene finner du i kapittel „Anbefalte tiltrek-
ningsmomenter“. Bruk ev. vår service-hotline +47 
454 04 140 hvis du planlegger forandringer.

Aheadset®-styrestem

Høyden på styret bestemmer ryggens bøyning
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	 Demonter skruen for lagerforspenningen oppe på 
gaffelskaftet og ta av lokket.

	 Løsne skruene på siden av styrestemmet. Trekk sty-
restemmet av gaffelen.

	 Nå kan du ta ut mellomringene.
	 Fordel en liten mengde karbon-monteringspasta fra 

Canyon på det området der styrestemmet blir klemt.
	 Skyv styrestemmet helt på gaffelskaftet og stikk 

alle avstandsstykkene som ble tatt ut på igjen over 
styrestemmet.

Løsne skruene på siden av styrestemmet

Ta ut mellomringene og stikk dem på igjen ovenfor styrestemmet

Innstill lageret på nytt og trekk så styrestemmet fast igjen

 Styrestem har forskjellige mål i lengden, i  
 skaftdiameteren og i styrehullet. Et feil 
valg kan bli en farekilde: Styre og styrestem kan 
brekke og forårsake en ulykke. Bruk bare merke-
de og passende originale reservedeler til utskift-
ning.

i Det er kun mulig å ta ut mellomringene når 
gaffelskaftet blir avkortet. Denne proses-

sen er ikke lenger reversibel. Den bør derfor ikke 
gjennomføres før du er absolutt sikker på sitte-
stillingen. La en fagmann utføre dette arbeidet. 
Feil håndtering eller bruk av feil verktøy til å av-
korte gaffelskaftet forårsaker irreparable og muli-
gens farlige materialskader. Canyon overtar intet 
ansvar for skader på gaffelskaftet som oppstår på 
grunn av ukyndig håndtering. I dette tilfellet bort-
faller garantien. Du bør helst henvende deg til vårt 
Canyon mesterverksted på service-hotline +47 
454 04 140.

i  Pass på at klemområdet for styret ikke  
 har skarpe kanter. Bruk vår service-hotline 
+47 454 04 140 hvis du planlegger forandringer.

STYREHØYDE TILPASSE ETTER SYKLISTEN

Når du vil snu styrestemmet, må du også ta vekk sty-
ret.

	 Da skal du åpne skruene foran på styrestemmet 
som klemmer fast styret, og ta styret forsiktig ut.

	 Smør karbon-monteringspasta fra Canyon også på 
dette klemområdet og fest styret på nytt etter at du 
har snudd styrestemmet.

	 Rett dessuten styret inn i styrestemøyet.
	 Trekk alle styrestemskruene fast med en moment-

nøkkel i henhold til angivelsene. Vær oppmerksom 
på at det maksimale tiltrekningsmomentet som 
regel ikke må utnyttes helt når du bruker kar-
bon-monteringspasta. Det er tilstrekkelig å trekke 
til skruene med momenter som ligger 20 til 25 % la-
vere, f.eks. med 6 Nm i stedet for 8 Nm. Det skåner 
materialet.

	 Innstill lageret på nytt.
	 Rett inn styrestemmet slik at det er i flukt med for-

hjulet og styret står i nøyaktig rett vinkel til kjøre-
retningen. Trekk fast styrestemmet etter at du har 
rettet det inn og foreta en vridningskontroll (se ka-
pittel „Styringslageret“).

 Når din Canyon terrengsykkel har et gaf- 
 felskaft av karbon (det ser du på den sorte 
eller sortglinsende fargen i slissen i styrestem-
met), må du være veldig forsiktig når du klemmer 
fast styrestemmet. Det er et arbeid for fagfolk! 

Åpne skruene foran på styrestemmet

 Vær oppmerksom på at skruforbindelsene  
 på styrestem og styre må trekkes til med 
foreskrevne tiltrekningsmomenter. De tilsvarende 
verdiene finner du i kapittel „Anbefalte tiltrek-
ningsmomenter“ eller i de vedlagte veiledningene 
fra komponentprodusentene. Bruk ev. vår ser-
vice-hotline +47 454 04 140. Ellers er det mulig 
at styre og styrestem løsner og brekker. Dette kan 
føre til alvorlige ulykker.

Trekk skruene fast igjen

i  Pass på at klemområdet for styret ikke  
 har skarpe kanter. Bruk vår service-hotline 
+47 454 04 140 hvis du planlegger forandringer.
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SITTELENGDE OG 
SETEINNSTILLING
Avstanden mellom håndtakene på styret og setet 
samt setehelningen har også innflytelse på rygg-
krumningen og dermed på komforten og kjøredyna-
mikken. 

Denne avstanden kan forandres i et visst omfang over 
setestøttesleiden. Ved å skyve på setestativet i sete-
støtten blir imidlertid også tråprosessen påvirket. Alt 
etter om setet er plassert lenger foran eller bak, trår 
syklisten på pedalene mer eller mindre langt bakfra. 

Når setet ikke står vannrett, kan syklisten ikke sykle 
avslappet. Han må hele tiden støtte seg på styret for 
ikke å gli av setet.

 Klem aldri setet i buene på setestativet,  
 men alltid i det rette området.

Avstanden mellom håndtakene på styret og setet påvirker ryggkrum-
ningen

i  Justeringsområdet for setet er svært lite.  
 Med forskjellige styrestemlengder kan 
derimot lengden forandres med delvis mer enn ti 
centimeter. Som regel må da lengden på vaierne 
tilpasses tilsvarende. For dette ombyggingstil-
taket bør du i allfall oppsøke et fagverksted. For 
spørsmål eller avtale om tid står vår service-hotli-
ne +47 454 04 140 til rådighet. 

 Vær oppmerksom på at skruforbindelsene  
 på setestøtten må trekkes til med fore-
skrevne tiltrekningsmomenter. Bruk en mo-
mentnøkkel og ikke overskrid de maksimale 
tiltrekningsmomentene! Du finner dem i kapittel 
„Anbefalte tiltrekningsmomenter“, på selve kom-
ponentene og/eller i veiledningene fra kompo-
nentprodusentene.

Setet bør aldri helle bakover

SITTELENGDE OG SETE TILPASSE ETTER SYKLISTEN

FORSKYVE SETET OG INNSTILLE SETEHELNINGEN

Patent-klemming med to parallelle skruer
På patentsetestøtter blir det hodet som fester helnin-
gen og setets horisontale stilling holdt av to parallelle 
innvendige sekskantskruer. Åpne begge skruene på 
hodet på setestøtten. Skru skruene opp høyden to til 
tre omdreininger, ellers kan hele mekanismen falle fra 
hverandre. 

Skyv setet etter ønske forover eller bakover. Ofte er et 
lite klaps på setet nødvendig. Pass på markeringene 
på stativet, de må ikke overskrides. 

Pass på at overkanten på setet holder seg vannrett 
mens du trekker skruene jevnt og vekselvis til igjen. 
Hjulet skal stå vannrett under disse innstillingsarbei-
dene. 

Når setet er skrudd fast igjen, skal du kontrollere om 
setet vipper ved å trykke vekselvis på spissen og en-
den med hendene. 

Skru de to skruene vekselvis og jevnt til, du må aldri overskride det 
maksimalt tillatte tiltrekningsmomentet

!
 Kontroller skruforbindelsene hver måned  

 med momentnøkkelen i henhold til de ver-
diene som du finner i kapittel „Anbefalte tiltrek-
ningsmomenter“, i de vedlagte veiledningene og/
eller på selve komponentene.

Kontroller om setet vipper når det er skrudd fast igjen
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Bøyle-klemming med to skruer som ligger bak hver-
andre
Løsne de to skruene to til maksimalt tre omdreininger, 
ellers kan hele mekanismen falle fra hverandre. Inn-
still sittelengden ved å skyve setet horisontalt. Skru 
de to skruene jevnt til, slik at setet beholder vinkelen. 

Hvis du vil at setespissen kommer lavere, skru på 
den fremre skruen. Eventuelt må du løsne den bakre 
skruen. For å komme lavere bak, må den bakre bolten 
dreies. Etter at du har funnet den perfekte stillingen, 
skal du kontrollere om holdeklemmene på setesta-
tivet ligger mot, før du øker skruemomentet til det 
som er angitt av seteprodusenten. 

Følg da de anbefalte tiltrekningsmomentene i kapittel 
„Generelle anvisninger om stell og inspeksjoner“. Når 
setet er skrudd fast igjen, skal du kontrollere om se-
tet vipper ved å trykke vekselvis på spissen og enden 
med hendene. 

 Når setet skiftes ut, må du være oppmerk- 
 som på at setestøttene som regel er di-
mensjonert for en diameter på setestativet på syv 
millimeter. Stativer som er annerledes kan føre til 
at støttene svikter og dermed at syklisten faller. 

Løsne de to skruene to til maksimalt tre omdreininger

Trekk skruene vekselvis og jevnt til igjen med foreskrevet tiltrek-
ningsmoment

Rett inn setet slik at stativet blir klemt innenfor markeringene

 Plasser setestativet slik at klemmingen for  
 setestøttene ligger innenfor det angitte 
området. Hvis ikke noe område er markert, må 
klemmingen bare skje på det rette stykket og ikke 
i noe tilfelle i den fremre eller bakre buen - brudd-
fare! 

 Styrestem har svært forskjellige mål i leng- 
 den, i diameteren på skaftet og i styrehul-
let. Et feil valg kan bli til en stor farekilde: Styre 
og styrestem kan brekke og dermed forårsake en 
ulykke. 

STYRE OG BREMSEHÅNDTAK TILPASSE ETTER SYKLISTEN

JUSTERING AV STYRE 
OG BREMSEHÅNDTAK
Enden på styret på terrengsykler er som regel litt vin-
klet. Innstill styret slik at håndleddene er avslappet 
og ikke vris for mye utover.

INNSTILLING AV STYRESTILLING VED Å VRI PÅ STY-
RET

	 Åpne de innvendige sekskantskrue(ne) på foran på 
styrestemmet.

	 Vri styret til det har den stillingen som du vil ha.
	 Pass på at styrestemmet klemmer styret nøyaktig i 

midten.
	 Trekk nå skruene forsiktig til igjen med en moment-

nøkkel. Følg det foreskrevne tiltrekningsmomentet 
(se kapittel „Generelle anvisninger om stell og in-
speksjoner“). Etter at du har innstilt styret, må du 
justeres bremse- og girhåndtakene.

	 Løsne den innvendige sekskantskruen på håndta-
kene.

	 Drei bremse- og girhåndtaket på styret. Sett deg på 
setet og legg fingrene på bremsespaken. Kontroller 
om hånden din danner er rett linje med underarmen.

	 Skru håndtakene fast igjen.
	 Kontroller at styret sitter godt fast ved å stille deg 

foran din Canyon og ta tak i styret i begge bremse-
håndtakene. Styret må ikke vri seg nedover, selv 
ved et kraftig rykk. Trekk ev. klemskruen(e) forsik-
tig til.

Åpne de innvendige sekskantskrue(ne) på foran på styrestemmet

Trekk til skruene igjen med foreskrevet tiltrekningsmoment

Når fingrene ligger på bremsehåndtakene, skal hånden danne en rett 
linje med underarmen

Skru fast bremse- og girhåndtakene med foreskrevet tiltreknings-
moment
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Styrehorn gir ytterligere grepmuligheter. De blir som 
regel innstilt slik at hendene ligger behagelig på dem, 
når syklisten sykler stående i såkalt vugging. „Bar 
Ends“, som styrehornene også blir kalt, står da paral-
lelt med bakken hhv. i en vinkel på omtrent 25 grader 
oppover. 

	 Åpne skruene, de befinner seg som regel på under- 
eller oversiden av styrehornene, en til to omdreinin-
ger.

	 Vri hornene etter ønske og pass på at begge sider 
står i samme vinkel.

	 Trekk til skruene igjen med nødvendig tiltreknings-
moment.

	 Kontroller at hornene sitter godt ved at du forsøker 
å vri på dem.

	 På karbonstyrer skal det brukes spesielle styre-
propper når styrehorn monteres. Ved karbonstyrer 
må du absolutt følge bruksveiledningen, fordi for-
skjellige styreprodusenter gjør store innskrenknin-
ger ved bruk av styrehorn.

 Vær oppmerksom på at bremseveien forlen- 
 ges når du sykler med styrehorn. Brem-
sehåndtakene er ikke innen god rekkevidde i alle 
håndtakstillinger.

Styrehorn gir ytterligere grepmuligheter

Trekk til skruene igjen med nødvendig tiltrekningsmoment

 Vær oppmerksom på at skruforbindelsene  
 på styrestem, styre, horn og bremser må 
trekkes til med foreskrevne tiltrekningsmomen-
ter. De tilsvarende verdiene finner du i kapittel 
„Generelle anvisninger om stell og inspeksjoner“ 
eller i de vedlagte veiledningene fra komponent-
produsentene. Ellers er det mulig at komponente-
ne løsner eller brekker. Dette kan føre til alvorlige 
ulykker. 

 Ikke sett styrehornene loddrett eller bakover,  
 det kan føre til personskader ved et fall.

GREPAVSTAND TILPASSE ETTER SYKLISTEN

REGULERING AV 
GREPAVSTANDEN TIL 
BREMSEHÅNDTAKENE
På mange bremsehåndtak kan avstanden fra spaken 
til styrehåndtakene innstilles. For syklister med små 
hender kan dermed bremsespaken settes i en gunstig 
avstand til styret. Spakstillingen der bremsen begyn-
ner å virke, må også innstilles på fingrenes lengde. 

	 Undersøk når bremsebeleggene berører bremse-
flatene. Når dette trykkpunktet kommer allerede 
etter en kort spakvei, må bremsen justeres. Når 
du vil innstille grepavstanden, se kapittel „Bremse-
systemet“. Ellers vil bremsen muligens slepe etter 
innstillingen. Hvis bremsen imidlertid ikke griper før 
etter en halv håndtakvei, har du litt spillerom for å 
minske spakens grepavstand.

	 Som regel finnes det en liten skrue i nærheten av 
det stedet der bremsevaieren eller bremselednin-
gen går inn i spakarmaturen. Skru inn skruen og 
observer hvordan spaken vandrer.

	 På hydrauliske bremser finnes det som regel en re-
guleringsskrue på spaken. Den kan du bruke til å 
forandre stillingen.

	 Når ønsket grepavstand er nådd, er det helt nød-
vendig at du kontrollerer om det fremdeles er nok 
tom vei på spaken før beleggene ligger mot bremse-
flatene.

Bremsens grepavstand

Innstilling av bremsespakens grepavstand

 Bremsespaken må ikke kunne trekkes helt  
 inn til styret. Full bremsekraft må være 
nådd først!

i  Følg også de ytterligere anvisningene fra  
 bremseprodusenten.

 Vær oppmerksom på at bremseveien for- 
 lenges når du sykler med styrehorn. Brem-
sehåndtakene er ikke innen god rekkevidde i alle 
håndtakstillinger.

 Vær oppmerksom på at skruforbindelsene  
 på styrestem, styre og bremser må trekkes 
til med foreskrevne tiltrekningsmomenter. De til-
svarende verdiene finner du i kapittel „Generelle 
anvisninger om stell og inspeksjoner“ eller i de 
vedlagte veiledningene fra komponentprodusen-
tene. Ellers er det mulig at komponentene løsner 
eller brekker. Dette kan føre til alvorlige ulykker.
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PEDALSYSTEMENE
Ikke alle sko egner seg til sykling. Sko som brukes 
til sykling bør ha en stiv såle og gi nok hold. Når så-
len er for myk, er det fare for at pedalen trykker seg 
gjennom og foten gjør vondt. Rundt hælen bør skoen 
ikke ha for bred såle, ellers kan den naturlige fotstil-
lingen ikke inntas, fordi man støter mot stengene bak 
når man trår på pedalene. Dette kan føre til smerter 
i knærne.

OVERSIKT OVER FUNKSJONSMÅTEN FOR FORSKJEL-
LIGE SYSTEMER

Det anbefales å bruke pedaler der foten er koblet til 
pedalen med en løsbar forbindelse, såkalte system- 
eller klikkpedaler. Forbindelsen sørger for at foten 
ikke kan gli når du sykler raskt eller i ujevnt terreng. 
På grunn av at foten holdes fast, kan pedalen også 
skyves hhv. trekkes, dette gjør det lettere å sykle 
jevnt. En annen fordel er at tåballene på storetærne 
står godt over pedalakselen og at man ikke av vanva-
re blokkerer forhjulet med fotspissen under styring. 

i  Les bruksveiledningen fra pedalprodusen- 
 ten eller henvend deg til vår service- 
hotline +47 454 04 140.

Systempedal

Sko for systempedal

i  System- hhv. klikkpedaler krever alltid  
 spesielle sykkelsko.

PEDALSYSTEMER

På system- eller klikkpedalene har en spesiell sykkel-
sko en innsmekkende forbindelse med pedalen, som 
ved en skibinding. Man dreier pedalen først med pla-
tespissen og trår så på pedallegemet som står vann-
rett. På de fleste terrengsykkelpedaler finnes smekk-
mekanismen på begge sider, noe som gjør at pedalen 
ikke må snus. Skoen smekker inn med et tydelig hør- 
og følbart „klikk“. Derfor kalles systempedaler også 
ofte klikkpedaler.

På alle vanlige systemer blir forbindelsen løsnet ved å 
vri hælen utover. Når du første gang forsøker å smek-
ke inn og løsne pedalen, skal du lene deg mot en vegg 
eller la en annen person støtte deg.

De funksjonelle forskjellene mellom de forskjellige 
pedalsystemene ligger i plateformen, i utløsnings-
vinkelen og utløsningsstyrken. Syklister som har 
en tendens til problemer med knærne, bør velge et 
pedalsystem med „fotfrihet”, der hælen på skoen kan 
beveges frem og tilbake i innsmekket tilstand.

Fordelen med noen systempedaler er at platen i sålen 
er nedsenket og det er mulig å gå til fots uten inn-
skrenkninger. 

Klikkpedalenes forbindelse løsnes ved å vri hælen utover

 Øv deg i stillstand med å ta opp pedalene,  
 smekke inn i pedalen og oppløse for-
bindelsen ved å vri foten utover, før du forfiner 
teknikken på en rolig vei. Les bruksveiledningen 
fra pedal- og skoprodusenten omhyggelig. Ved 
spørsmål står vår service-hotline +47 454 04 140 
til rådighet. 

I sålene er det integrert små holdeplater („cleats“)
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INNSTILLING OG VEDLIKEHOLD

De forskjellige pedalsystemene skiller seg delvis 
svært tydelig fra hverandre når det gjelder teknisk 
utførelse. Alle utførelsene har noen prinsipielle inn-
stillingsregler felles: 

	 Fest pedalplaten på skoen slik at tåballen for store-
tåen står over pedalakselen.

	 Når du trår i pedalene må foten innta sin naturlige 
stilling. På de fleste mennesker viser da hælen litt 
innover.

	 Pass på at festeskruene alltid er trukket til, hvis 
platen er løs er det nesten umulig å komme ut av 
pedalen! Fare for fall!

	 Innstill utløsningsstyrken for pedalen etter dine be-
hov. Til å begynne med anbefales en liten forspen-
ning. Vri på den lille innvendige sekskantskruen og 
kontroller forspenningen ved å smekke ut og inn.

	 Fjær og mekanismer som ligger åpent, må regelmes-
sig rengjøres for smuss og smøres med fett.

	 Knirking og hvining i pedalplatene kan ofte fjernes 
med litt fett på kontaktpunktene mellom skoplaten 
og pedalen.

	 Kontroller slitasjen på pedalplatene regelmessig. 
Hvis du vipper på pedalen, tyder dette på at platen 
eller skosålen er slitt.

Når du trår i pedalene må foten innta sin naturlige stilling

Innstill utløsningsstyrken for pedalen etter dine behov

 Hvis pedalen ikke smekker inn og ut uten  
 problemer eller platen er sterkt slitt, er det 
fare for fall, fordi skoen kan løsne av seg selv eller 
er vanskelig å få ut av pedalen. 

 Pass på at pedalen og skosålen alltid er  
 frie for skitt og andre fremmedlegemer og 
smør smekkmekanismen regelmessig med olje.

BREMSESYSTEMET
Som regel er bremsene på din Canyon nødvendige for 
å tilpasse kjørehastigheten etter trafikkforholdene. 
Ved behov må bremsene imidlertid gripe sterkt, for å 
stanse din Canyon så raskt som mulig. Ved slike fulle 
bremsinger slår fysikken inn. Ved bremsing forsky-
ves vekten bakfra og forover, bakhjulet blir avlastet. 
Forsinkelsens styrke blir på tørt underlag med god 
friksjon i første rekke begrenset av at sykkelen tru-
er med å gå rundt og bare i andre rekke av dekkenes 
adhesjon. Særlig i nedoverbakke tilspisses denne 
problematikken. Ved en full bremsing må du forsøke å 
legge vekten din så langt bakover som mulig. 

Betjen begge bremsene samtidig og vær oppmerksom 
på at forbremsen på underlag med god friksjon og på 
grunn av vektforskyvningen kan overføre de langt 
større kreftene.

Tilordningen av bremsespakene på bremselegemene, 
f.eks. venstre spak virker på forbremsen, kan variere. 
Få bremsene byttet om etter dine ønsker før første 
sykkeltur.

Ved skivebremser fører langvarig bremsing eller kon-
tinuerlig sleping til at bremsesystemet blir for varmt. 
Følgen kan være at bremsekraften avtar helt ned til 
total svikt, og resultere i en alvorlig ulykke. 

Kontroller din kjøremåte tilsvarende og vend deg til å 
bremse kort, men kraftig, og løsne bremsen igjen inni-
mellom. Stans et øyeblikk i tvilstilfeller og la bremse-
skiven eller felgen avkjøles med løsnet bremsespak. 

BREMSESYSTEM

Bremsespak

Skivebrems

!
 Fuktighet nedsetter bremsevirkningen.  

 Regn med lengre bremseveier i regnvær! 

 Gjør deg forsiktig fortrolig med bremsene.  
 Øv deg på nødbremsing på en vei uten tra-
fikk til du har din Canyon sikkert under kontroll. 
Dette kan forhindre ulykker i veitrafikk. 

Ved bremsing forskyves vekten bakfra og forover
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FUNKSJONSMÅTE OG SLITASJE 

Over en håndspak blir et faststående bremsebelegg 
trykket på en roterende bremseflate og danner frik-
sjon der. Hjulet blir retardert med friksjonen. I tillegg 
til den kraften som belegget trykker på bremseflaten 
med, er den såkalte friksjonskoeffisienten mellom de 
rivepartnerne som glir på hverandre, avgjørende.

Når vann, skitt eller olje kommer på riveflaten, foran-
dres denne friksjonskoeffisienten. Dette er grunnen 
til at en skivebrems reagerer litt forsinket og brem-
ser dårligere i regnvær. På grunn av friksjonen slites 
bremsebeleggene og også bremseskiven! Slitasjen på 
rivepartnerne blir større med mange turer i regnvær.

i  Bruk bare merkede og originale reservede- 
 ler som passer til bremsen til utskiftning. 

 Utettheter i ledningene på hydrauliske  
 bremser kan gjøre dem virkningsløse. 
Utettheter må straks utbedres, ellers er det ulyk-
kesfare! 

Skivebrems bak

!
 Pass på at bremseskivene og bremsebe- 

 leggene er helt uten voks, fett og olje.
Bremsebelegg som har kommet i kontakt med olje 
kan ikke rengjøres mer. De må skiftes ut!

i  Ved sterk tilsmussing og/eller ved fuktig- 
 het kan det oppstå hvinende lyder.

SKIVEBREMSER BREMSESYSTEM

KONTROLL OG 
ETTERJUSTERING AV 
SKIVEBREMSER
Ved fuktighet reagerer skivebremser betydelig ras-
kere enn felgbremser. Dessuten trenger de forholds-
messig lite vedlikehold og sliter ikke på felgene. 
Ulempen er at skivebremser har en tendens til støy 
når de er fuktige. For å kunne betjene bremsene 
optimalt, kan bremsespaken også på skivebremser 
innstilles etter håndstørrelsen. Som regel skjer det-
te over en liten innvendig sekskantskrue direkte på 
håndspaken.

FUNKSJONSKONTROLL

Kontroller regelmessig mens spaken er trukket at 
ledninger og tilkoblinger er tette. Hvis det kommer 
ut hydraulikkolje eller bremsevæske, skal du straks 
iverksette egnede tiltak, fordi et utett sted kan gjøre 
at bremsen ikke virker. Ta ev. kontakt med vår ser-
vice-hotline +47 454 04 140.

Kontroller slitasjen på beleggene på metallørene eller 
-nesen som stikker ut nede fra bremseklaven, eller på 
vinduet oppe på bremseklaven. Når slitasjen nærmer 
seg ca. en millimeter av skiven, må beleggene demon-
teres, kontrolleres nøyaktig og ev. skiftes ut etter pro-
dusentens anvisninger.

Skivebrems

Innstilling av bremsespakens grepavstand

i  Produsentene av skivebremsene leverer  
 som regel utførlige veiledninger. Les dem 
oppmerksomt gjennom før du demonterer et hjul 
eller gjennomfører vedlikeholdsarbeider.

i  Bruk kun originale reservedeler ved ut- 
 skiftning!

 Skitne bremsebelegg og -skiver kan re- 
 dusere bremsekraften drastisk. Pass der-
for på at hverken olje eller andre væsker kommer 
på bremsen, f.eks. når du vasker sykkelen eller 
smører kjedet. Skitne belegg lar seg ikke rengjøre 
i noen tilfeller og må skiftes ut! Bremseskiver kan 
rengjøres med bremserens og i nødstilfeller med 
varmt vann og oppvaskmiddel.

Slitte bremsebelegg må skiftes ut
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AVID-, FORMULA-, MAGURA- UND SHIMANO- 
BREMSER

På disse modellene blir slitasjen på bremsebeleggene 
automatisk kompensert. Kontroller før hver sykkeltur 
om du når et definert trykkpunkt før spaken ligger 
mot styret. Kontroller regelmessig om beleggene har 
nok beleggtykkelse. 

Ved mange bremseprodusenter finnes det utsparin-
ger i de vedlagte transportsikringene. Når beleggene 
kan skyves inn i disse utsparingene, er det tid for ut-
skiftning. 

Bruk utelukkende originale reservebelegg og hold 
deg til anvisningee i håndboken fra bremseprodusen-
ten. Overlat dette arbeidet til en fagmann hvis du har 
den ringeste tvil. 

Kontroll av bremsebelegg på en AVID-brems – bæreplaten må aldri 
berøre skiven

Kontroll av bremsebelegg på en Shimano-brems – bæreplaten må 
aldri berøre skiven

i  Se også anvisningene på nettsidene:
 www.formulabrakeusa.com
 www.formula-brake.it
 www.magura.com
 www.shimano.com
 www.sram.com

 Åpne tilkoblinger eller utette ledninger  
 fører til at bremsevirkningen avtar sterkt. 
Når systemet er utett eller det er knekk i lednin-
ger, skal du oppsøke en fagmann, eller du kan 
henvende deg til vår service-hotline +47 454 04 
140. Ulykkesfare!

i  Når du har demontert hjulene, må du ikke  
 trekke i bremsespakene. Hvis du gjør det, 
blir beleggene skjøvet sammen og hjulet kan ikke 
lenger monteres uten probemer. Etter at du har 
demontert hjulene skal du sette på de medleverte 
transportsikringene.

 Ikke transporter din Canyon med setet og  
 styret nedover, bremsene kan miste virk-
ningen.

Bæreplate

Bremseskive

Bremsebelegg

Bæreplate

Bremsebelegg

Bremseskive

i  Nye bremsebelegg må ”bremses inn” for  
 at de skal oppnå best mulige forsinkelses-
verdier. Akselerer da din Canyon ca. 30 til 50 gan-
ger til omtrent 30 km/t og brems ned til stillstand. 

 Skivebremser blir svært sterkt oppvarmet  
 ved bremsing. Ta derfor ikke tak i skiven og 
bremseklaven med en gang hvis du har bremset 
ofte, f.eks. etter eller i en lang nedoverbakke. 

GIR

GIRENE
Girene på din Canyon tjener til å tilpasse din egen 
prestasjonsevne etter terrenget og ønsket hastighet. 
Det fysiske arbeidet du skal prestere blir ikke mindre 
med giringen, det er alltid det samme ved samme 
veistrekning og samme tempo. Det som forandres er 
kreftene som brukes til hver omdreining på pedalar-
men. Sagt på en enkel måte betyr dette: Med et lavt 
gir kan du sykle opp bratte bakker med moderat bruk 
av krefter. Men du må trå fortere.

I nedoverbakker brukes en stor utveksling. Med én 
omdreining kan du tilbakelegge mange meter, hastig-
heten er da tilsvarende høy. For å bruke få krefter må 
du gire ofte. Som med en bil må du holde turtallet på 
„motoren” for å kunne utvikle full ytelse.

På flatmark ligger et fornuftig omdreiningstall på 
pedalarmen, kort kalt tråkkfrekvens, over 60 omdrei-
ninger pr. minutt. I flatt terreng tråkker profesjonelle 
ryttere mellom 90 og 110 omdreininger pr. minutt. I 
oppoverbakker faller frekvensen naturligvis noe. Du 
bør likevel trå jevnt. Den fine trinndelingen og lette 
håndteringen av moderne sykkelgir gir deg de beste 
forutsetningene for en effektiv kjøremåte. Dessuten 
blir slitasjen på kjede og tannhjul og belastningen på 
kneleddene dine vesentlig mindre.

Kjedegir

Skifter

!
 Pass på at du alltid bruker tettsittende  

 bukser eller bruk bukseklemmer eller lig-
nende. Da er du sikker på at buksen ikke kommer 
inn i kjedet eller tannhjulene og dermed forårsa-
ker at du faller.

Girmekanisme
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Kjedegir er den mest effektiv kraftoverføringen på en 
sykkel. Med et velstelt og smurt kjedegir ligger om-
trent 97 til 98 prosent av det arbeidet som ytes på 
bakhjulet. Både betjeningen av girene og virkningen 
fra bremsene oppfyller nesten ethvert ønske.

Med spesielle tannformer på tannhjulet, fleksible 
kjeder og girtrinn i spakene som smekker nøyaktig 
inn blir girskifte til en lett øvelse. På de fleste girene 
informerer en indikator på styret om det giret som du 
for øyeblikket sykler med.

FUNKSJONSMÅTE OG BETJENING

På skiftere i form av trykktaster finnes det to for-
skjellige funksjonsmåter. På de fleste skiftes det til 
de større tannhjulene med den store tasten. Den lille 
spaken, som sett fra syklisten ligger foran styret, be-
veger kjedet mot de mindre tannhjulene. Dette fører 
til at et girskift som innledes med høyre hånd på den 
store tommeltasten på høyre side, fører til en lette-
re utveksling. Når du imidlertid trykker med venstre 
hånd på tommeltasten på venstre side, skifter du til 
det store kjedehjulet: Girtrinnet blir tyngre!

Trykktastskifter fra SRAM

Trykktastskifter fra Shimano

i  Mens du skifter gir skal du bare trå lett.  
 Dette sørger for nøyaktig girskift, forhin-
drer støy og minsker slitasjen.

FUNKSJONSMÅTE OG BETJENING GIR

Skiftere fra Shimano betjenes med tommel og peke-
finger, skiftere fra SRAM bare med tommelen, dvs. at 
også her skifter den store spaken til et større kjede-
hjul.

Dette er annerledes med vrigirskiftere. Når den høy-
re skifteren vris mot syklisten blir girtrinnet lettere, 
mens en vridning til venstre skifter til et lettere gir-
trinn. Eventuelt kan skifteretningen variere også her.

Skiftespaken sender skiftekommandoen over bow-
denkabelen til girmekanismen. Girmekanismen svin-
ger, kjedet klatrer til neste tannhjul. Det er viktig for 
hele skifteprosessen at du trår videre jevnt og uten 
for mye kraft så lenge kjedet beveger seg mellom 
tannhjulene! Med spesielle sporvekslinger i kjede-
hjulene funksjonerer skifteprosessen også ved be-
lastning. 

Skiftehåndtak fra Shimano

Vriskifter

 Øv deg i å skifte gir i et terreng uten tra- 
 fikk. Gjør deg da fortrolig med funksjons-
måten på de forskjellige spakene eller vrihåndta-
kene. Hvis du øver i veitrafikk kan oppmerksom-
heten avledes for mye fra mulige farer. 
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Girskifte under belastning forkorter kjedets levetid 
betraktelig. Unngå derfor å skifte gir mens du trår 
sterkt på pedalene, fremfor alt når du girer med den 
fremre skifteren.

Canyon terrengsykler er alltid utstyrt med en svært 
liten kjedeplate foran. Giret har 24 eller 27 girtrinn. 
Av dette antallet bør noen trinn ikke legges inn. Gir-
trinn der kjedet går ekstremt på skrå, har en større 
innvendig friksjon som følge. Virkningsgraden avtar, 
slitasjen går raskere. 

Kjedet går dårlig når det ligger på det minste kjede-
bladet foran og samtidig på de ytre (små) to eller 
tre drevene bak, eller når det kjøres på det største 
kjedebladet foran og på de indre (store) drevene på 
bakhjulet. 

GIR FUNKSJONSMÅTE OG BETJENING

Dårlig kjedegang - kjedet foran på det største kjedebladet og bak på 
det største drevet

 Ikke skift gir under belastning, det forkor- 
 ter kjedets levetid betraktelig. Dessuten 
kan kjedet klemmes fast mellom kjedestag og kje-
deblad („chain-suck“). Unngå derfor å gire mens 
du trår sterkt på pedalene, fremfor alt når du girer 
med den fremre skifteren.

i  Unngå girtrinn der kjedet går svært på  
 skrå.

!
 Innstillingen av girmekanismen og skifte- 

 ren er et arbeid for en øvet montør.

i  Hvis du vil forsøke selv, følg i tillegg bruks- 
 veiledningen fra girprodusenten. Når du 
har problemer med giret, vennligst henvend deg til 
vår service-hotline +47 454 04 140.

Dårlig kjedegang - kjedet foran på det minste kjedebladet og bak på 
det minste drevet

KONTROLLER OG ETTERJUSTERING

Før forsendelsen av din Canyon ble kjedegiret omhyg-
gelig justert av Canyon-medarbeidere. På de første 
kilometrene kan imidlertid bowdenkabelen forlenges, 
noe som gjør girskiftet unøyaktig. Kjedet klatrer da 
uvillig til det neste større drevet.

BAKRE GIRMEKANISME

	 Stram vaieren med den reguleringsskruen der bow-
denkabelen går gjennom til skiftespaken eller gir-
mekanismen.

	 Kontroller etter hver stramming om kjedet klatrer 
villig opp til neste større drev. Du må da dreie peda-
larmene for hånd eller sykle med din Canyon.

	 Når kjedet klarter lett oppover, må du kontrollere 
om kjedet går lett på de små drevene når du girer 
ned. For en nøyaktig innstilling kan det være nød-
vendig med flere forsøk.

INNSTILLE ENDEANSLAG

For å unngå at girmekanismen eller kjedet faller inn i 
eikene, eller at kjedet faller ned fra det minste drevet, 
blir girmekanismens svingområdet begrenset med 
såkalte endeanslag. Ved normal bruk forandrer de 
seg ikke:

Hvis din Canyon velter, er det imidlertid fare for at 
girmekanismen eller festet for den blir bøyd. Etter 
episoder eller når andre hjul monteres på din Canyon, 
bør du kontrollere svingområdet.

	 Skift til det største girtrinnet med skiftespaken 
(minste drev). Skiftevaieren er da helt slakk, kjedet 
går automatisk til det minste drevet. Se bakfra på 
tannkranspakken og kontroller om styrerullene for 
girmekanismen ligger nøyaktig under tannspissene 
på dette drevet.

KONTROLL OG ETTERJUSTERING GIR

Etterstramme skiftevaieren med reguleringsskruen på girmekanis-
men

Se bakfra på tannkranspakken og kontroller om styrerullene for 
girmekanismen ligger nøyaktig under tannspissene på det passende 
drevet

i  Når en medhjelper holder hjulet opp, kan  
 du lett teste funksjonen ved å dreie på pe-
dalarmene og skifte gir.

Endeanslagsskruer
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	 Hvis ikke, må du innrette posisjonen med ende-
anslagsskruen. På girmekanismer er skruene ofte 
merket med „H” for „high gear“ og „L” for „low gear“. 
Det høye girtrinnet betyr i dette tilfellet stor utveks-
ling, altså det lille drevet. 

	 Når skruene ikke er markert, hjelper kun et forsøk. 
Skru på en skrue, tell omdreiningene og hold øye 
med girmekanismen. Hvis den ikke beveger seg, 
skrur du på feil skrue. Drei antallet omdreininger 
tilbake.

	 Skru nå skruen mot høyre, nå rullene skal går len-
gre inne, eller i motsatt retning når rullene skal gå 
lengre ute.

	 Skift til det største bakre drevet. Vær forsiktig slik 
at girmekanismen ikke straks kommer inn i eike-
ne. Når kjedet ligger på det største drevet, skal du 
bevisst skifte for stort og deretter trykke girmeka-
nismen for hånd i retning eikene. Sett da hjulet i en 
dreiebevegelse.

	 Når styrerullburet berører eikene eller kjedet klatrer 
over drevet, bør du begrense svingområdet. Skru på 
den skruen som er markert med „L“ til en kollisjon 
er absolutt utelukket.

	 Se nå på rulleburets stilling i forhold til kransen. 
Mellom styrerull og det største drevet skal det være 
plass til minst ett til to ledd.

	 For innstilling av denne avstanden har girmeka-
nismen en skrue som støtter seg på utløpsendens 
frontside. Skru denne skruen inn til ønsket avstand 
er opprettet. Kontroller ved å dreie pedalarmene 
bakover; styrerullen skal heller ikke ved denne be-
vegelsen berøre drevet.

Begrens girmekanismens svingområde med endeanslagsskruene

Kontroller om girmekanismen kan komme inn i eikene

Innstill avstanden mellom rullebur og krans ved å skru på skruen som 
støtter seg på utløpsendens frontside

!
 Foreta en prøvekjøring på et sted uten vei- 

 trafikk etter at du har innstilt girskiftet.

 Endeanslag som ikke er riktig innstilt el-
 ler et bøyd feste for girmekanismen kan 
føre til at sykkelen blir sterkt skadet og at bakhju-
let blokkerer. Ulykkesfare!

KONTROLL OG ETTERJUSTERING GIR

	 Hvis avstanden fremdeles ikke er stor nok og trang-
heten hindrer girskiftet, hjelper det bare å avkorte 
kjedet med ett ledd. Dermed blir girmekanismen 
strammet litt mer. Det må imidlertid være sikret at 
kjedet foran og bak kan ligge på det store drevet. På 
grunn av at kjedet går mye på skrå bør du ikke sykle 
med dette girtrinnet.

FREMRE SKIFTER

Innstillingen av den fremre skifteren krever mye er-
faring. Området der skifteren såvidt holder kjedet på 
kjedebladet, men såvidt ikke streifer, er ekstremt lite. 
Det er ofte bedre å akseptere at kjedet lett berører 
skifteren, enn å risikere at kjedet faller ned fra bladet 
og din Canyon er uten drift.

På den fremre skifteren kan det på samme måte som 
på girmekanismen skje at vaieren forlenges og at gir-
skiftet derfor blir dårligere.

	 Stram vaieren med reguleringsskruen der bowden-
kabelen går gjennom til skiftehåndtaket eller girme-
kanismen. Dette går på lignende måte som beskre-
vet i „Kontroll og etterjustering av girmekanismen“.

	 Begrens skifterens svingområde med endeanslags-
skruene.

!
 Fullstendig ny innstilling av girmekanis- 

 men og skifteren er et arbeid for en øvet 
mekaniker. Feil innstillinger kan føre til alvorlige 
mekaniske skader. Følg her bruksveiledningen fra 
girprodusenten. Når du har problemer med giret, 
vennligst henvend deg til vår service-hotline +47 
454 04 140.

 Innstillingen av den fremre skifteren er  
 svært følsom. Ved feil innstilling kan kjedet 
hoppe av og føre til tap av drift. Fare for fall! Inn-
stillingen er en sak for fagfolk.

Innstilling av den fremre skifteren

!
 Etter arbeider på girmekanisme og kjede  

 må du prøvekjøre din Canyon på et flatt 
terreng uten trafikk (for eksempel på en parke-
ringsplass)! Hvis det oppstår feil i innstillingen 
under sykling i veitrafikk, kan det føre til at du 
mister kontrollen!

!
 Etter et fall må du kontrollere om styrepla- 

 tene på skifteren fremdeles går nøyaktig 
parallelt med kjedebladene!

Etterstram skiftestrekket med reguleringsskruen



82 83

SHIMANO Di2

Di2 er elektronikkversjonen av de høyverdige driv-
verksgruppene fra Shimano. I stedet for vaiertrekk 
overføres signalene over kabler. Girmekanisme og 
skifter beveges av små elektromotorer. Når kjedet 
går på skrå, blir Di2-skifteren til og med automatisk 
etterjustert, for å unngå slepelyder og unødig slitasje.

Som syklist har du valget mellom tre driftsmodi. To 
modi er halvautomatiske „synchro shift“. Det be-
tyr at det kun skiftes gir med den høyre girenheten 
for girmekanismen, og at skifteren ved de fastsatte 
kombinasjonene automatisk skifter mellom de to eller 
tre fremre kjedeplatene. I tredje modus kan det som 
vanlig skiftes gir med betjeningsenhetene for skifter 
og girmekanisme.

Dessuten er det nytt at girsystemet kan omprogram-
meres over et serviceverktøy. Dermed kan antall 
girtrinn som blir skiftet, og også skiftehastigheten 
programmeres.
Etter ønske kan Canyon omprogrammere og f.eks. 
bytte om tastefunksjonen også i systemet. Dette 
krever et spesielt testapparat fra Shimano, som også 
brukes til feilsøk.

Energi leveres av et oppladbart batteri som er festet 
på rammen eller i setestøtten.

BETJENING

I motsetning til klassiske girspaker fra Shimano har 
XTR Di2 elektroniske koblingsenheter. 

I manuell modus skifter du i prinsippet gir som med 
den mekaniske versjonen. I stedet for å trykke hele 
den nedre eller øvre girspaken langt gjennom, må du 
med Di2 bare berøre betjeningstaster. På de større 
drevene skifter du gir med den nedre, store betje-
ningstasten.

Når du trykker på den øvre lille betjeningstasten, går 
kjettingen til de mindre drevene. På den bakre girme-
kanismen kan du skifte gjennom flere girtrinn på én 
gang. Hvor mange det er, er avhengig av programme-
ringen.

På systemdisplayet kan du skifte mellom de to 
Synchro Shift-modi med et tastetrykk. De skiller seg 
fra hverandre i inndelingen av girtrinnene.

I Synchro Shift-modus berører du den store tasten på 
den høyre girenheten for et lettere girtrinn, den lille 
tasten ovenfor for et tungt girtrinn. Girmekanisme og 
skifter er koblet sammen med hverandre og skifter 
girene bak og ev. foran på riktig kjedehjul. Det eneste 
du må gjøre bortsett for å trykke på tasten for riktig 
skifteretning, er å ta litt kraft av pedalen, slik at kjet-
tingen kan skifte og ikke slurer.

BATTERI

Med et nytt, fullt ladet batteri kan du tilbakelegge ca. 
800 til 1.000 kilometer. Når batteriet er omtrent 25 % 
oppladet, rekker dette for omtrent 200 til 250 km.

Når batteriet er svakt, slutter først skifteren å ar-
beide, så girmekanismen. I denne tilstanden kan du 
sykle noen kilometer til og skifte gir med girmekanis-
men. Du bør imidlertid lade opp batteriet så snart som 
mulig. Når batteriet er helt tomt, blir girmekanismen 
stående i det giret som ble valgt sist. Det er da ikke 
lenger mulig å skifte til et annet girtrinn! 

Med tiden avtar batteriets kapasitet og dermed mulig 
kjørestrekning. Dette kan ikke unngås. Når den opp-
nåelige kjørestrekningen ikke lenger oppfyller dine 
krav, må du skifte ut batteriet.

Du kan til enhver tid kontrollere batteriets ladetil-
stand. Trykk da på en av betjeningstastene og hold 
den trykket i minst 0,5 sekund. 

Før du bruker ditt nye Di2-gir, må du foreta 
en prøvekjøring utenfor veitrafikken. Skift 

mellom girskiftemodi og prøv den enestående gir-
skifteytelsen.

i Mer informasjon og funksjonsvideoer om 
XTR Di2 Synchro Shift girsystem fra 

Shimano under XTR Di2 på www.shimano.com

i Les den vedlagte bruksveiledningen fra 
girprodusenten.

LED’en på kontrollenheten viser deg ladetilstanden:
- grønt lys lyser i ca. 2 sekunder:
 ladetilstand batteri 100 %
- grønt lys blinker 5 ganger:
 ladetilstand batteri ca. 50 %
- rødt lys lyser i ca. 2 sekunder:
 ladetilstand batteri ca. 25 %
- rødt lys blinker 5 ganger:
 ladetilstand batteri tomt

Bruk kun det vedlagte ladeapparatet til å 
lade opp batteriet!

Når batteriet ikke blir brukt på lang tid, må 
det lades opp (50 % eller mer) på et tørt, 

kjølig sted og oppbevares utilgjengelig for barn.

! Du bør kontrollere ladetilstanden senest 
etter tre måneder. For lagring skal du alltid 

sette det medleverte beskyttelsesdekslet på bat-
teriets kontaktområde.

i Oppladingen av et (tomt) batteri varer i 
omtrent 1,5 time.

Di2 girmekanisme

Girenhet Systemdisplay

Batteri for Di2

GIR KONTROLL OG ETTERJUSTERING KONTROLL OG ETTERJUSTERING GIR
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GIRSVEIV

På SRAM Hammerschmidt kan du velge mellom to for-
skjellige utvekslinger.

Koblingen skjer over en trigger-bryter på venstre 
side. Når du trykker på den store tommelspaken kom-
mer du til den lettere utvekslingen.

STELL AV KJEDET

Nå som før gjelder: „Den som smører godt, kjører 
godt.“ Mengden av smøremiddel er imidlertid ikke 
utslagsgivene, men fordelingen og regelmessig bruk. 

	 Rengjør kjedet fra tid til annen for rester av skitt og 
olje med en klut som er fuktet med olje. Det er ikke 
nødvendig å bruke spesielle fettfjernere for kjedet.

	 Smør kjedeolje, kjedefett eller kjedevoks på de helst 
blanke kjedeleddene.

	 Drei samtidig på pedalarmene og drypp på rullene.
	 Drei deretter kjedet flere omdreininger. La din 

Canyon så stå i noen minutter så smørestoffet kan 
trenge inn i kjedet.

	 Til slutt kan du gni av overflødig smøremiddel med 
en klut, slik at det ikke spruter eller trekker til seg 
skitt når du sykler.

Rengjør kjedet for skitt og olje med en klut

Smør kjedeolje på de helst blanke kjedeleddene

i  Beskytt miljøet ved å bruke bare biologisk  
 nedbrytbare smøremidler, fordi det kom-
mer alltid litt kjedesmørestoff ned på bakken når 
du sykler. 

 Pass på at det ikke kommer smørestoff på  
 bremseskivene eller bremsebeleggene. 
Bremsen mister sin virkning!

SRAM Hammerschmidt girsveiv

KJEDE GIR

SLITASJE PÅ KJEDET

Kjedet hører til slitasjedelene på din Canyon, men sy-
klisten kan påvirke levetiden. Pass derfor på at kjedet 
blir regelmessig smurt, fremfor alt etter sykkelturer i 
regnvær. Forsøk å bruke girtrinn der kjedet går bare 
litt på skrå. Sykle med høy tråkkfrekvens (mer enn 
60-70 omdreininger/minutt).

Kjeder på kjedegir på MTB’er har ofte nådd slitasje-
grensen allerede etter ca. 800 km. Kjeder som er 
sterkt forlenget, forverrer girskiftet. Dessuten slites 
drev og kjedeblad for mye. Utskiftning av disse kom-
ponentene er relativt dyrt sammenlignet med å skifte 
kjede. Kontroller derfor slitasjen på kjedet regelmes-
sig.

Skift da foran til det store kjedebladet. Trekk kjedet 
av bladet med tommel og pekefinger. Hvis kjedet er 
lett å ta av, er leddstrengen sterkt forlenget. Den må 
fornyes.

Det finnes presise måleinstrumenter for nøyaktig 
kjedekontroll. Kjedet bør skiftes ut av fagfolk, for de 
færreste moderne kjeder har en kjedelås. De har en 
endeløs utførelse, som trenger spesielt verktøy. En 
forhandler kan ved behov velge og montere et kjede 
som passer til girmekanismen.

Kontroll av kjedets tilstand

Profesjonell slitasjemåling

 Et dårlig naglet kjede kan rives av og forår- 
 sake et fall. La en fagmann skifte ut kjedet.
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HJUL - DEKK, SLANGER 
OG LUFTTRYKK
Hjulene på din Canyon oppretter kontakten med 
veien. De blir sterkt belastet av vekten fra syklist og 
bagasje og av ujevnheter i kjørebanen. Selv om hjule-
ne leveres omhyggelig fremstilt og sentrert, „setter” 
eikene seg i løpet av de første kilometrene. Allerede 
etter en kort innkjøringstid på ca. 100 til 300 kilo-
meter kan det derfor være nødvendig å ettersentre-
re hjulene. Etter denne innkjøringstiden må hjulene 
kontrolleres regelmessig, men etterstramming er som 
regel sjelden nødvendig.

Hjulet er bygget opp av navet, eikene og felgen. Dek-
ket monteres på felgen, slangen er lagt inn i dekket. 
For å beskytte den følsomme slangen, legges et felg-
bånd på eikeniplene og felgbunnen, som ofte har 
skarpe kanter.

Når du vil montere et nytt dekk, må du passe på di-
mensjonen på det monterte dekket. Den står skrevet 
på dekksiden. Det finnes to betegnelser: Den mer 
nøyaktige er betegnelsen i millimeter. Tallkombina-
sjonen 57-559 betyr: Dekket er i oppumpet tilstand 
57 mm bredt og har en (innvendig) diameter på 559 
millimeter. En annen betegnelse på størrelsen for det 
samme dekket blir angitt i tommer og lyder 26 x 2.25. 
Et større dekk kan føre til at dekket berører gaffelen 
eller bakdelen. Hold deg derfor til den monterte stør-
relsen.

Hjul

Dekkets dimensjon og lufttrykkområde

Felgbånd i felgen

 Når du monterer et annet, bredere eller  
 høyere dekk enn det som er montert som 
standard, kan det hende at du støter mot forhju-
let med foten når du sykler langsomt. Når dempe-
relementet fjærer inn kan også et hjul blokkere. 
Ulykkesfare!

DEKK OG SLANGER HJUL

Et dekk kan bare funksjonere godt når det er fylt med 
riktig lufttrykk. Riktig påfyllingstrykk sørger også for 
en bedre motstand mot punktering. Fremfor alt er 
for lite trykk årsaken til at slangen blir klemt når du 
sykler over en kant, såkalt „snake bite” (norsk: slan-
gebitt).

Det lufttrykket som anbefales av produsenten står 
som regel på dekksiden eller på typeetiketten. Den 
lavere av de to trykkangivelsene gir en bedre dem-
pingskomfort, optimal for sykling i terreng. Med 
økende trykk blir rullemotstanden redusert, komfor-
ten derimot avtar. Hardt oppumpede dekk egner seg 
derfor best til sykling på veier og gode gårdsveier. 

Ofte blir trykket angitt i den engelske enheten psi 
(pounds per square inch). I tabellen er de vanligste 
verdiene omregnet.

Dekket og felgen alene er ikke lufttette. Unntak: Slan-
geløse dekk på terrengsykler (tubeless). For å holde 
trykket innvendig, blir slangen lagt inn i dekket. Den 
blir fylt over en ventil. Canyon bruker Sclaverand- el-
ler racerventil, som i mellomtiden brukes på nesten 
alle sykkeltyper. Ventilen er beskyttet mot skitt med 
en plasthette. 

Racer- eller Sclaverandventil

Skru av plasthetten

 Sykling med lavt lufttrykk kan føre til at  
 dekket kan hoppe av felgen.

 Pump aldri dekkene opp over maksimalt  
 tillatt trykk! Dekket kan hoppe av felgen 
eller sprekke mens du sykler. Fare for fall!

 Ved bruk av et bredere dekk enn standard- 
 dekket kan det hende at dekket berører 
gaffelkronen når dempegaffelen fjærer fullstendig 
inn.

psi bar kPa
30 2,1 210
40 2,8 280
50 3,5 350
60 4,1 410
70 4,8 480
80 5,5 550
90 6,2 620

Lufttrykk i psi, bar og kPa

 Dekk som tillater et lufttrykk på fem bar el- 
 ler mer, må monteres på hakefelger.
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Vær oppmerksom på de forskjellige diametrene på 
ventilene. Bruk bare slanger med ventiler som passer 
til felgen. Bruk av en gal ventil kan føre til plutselig 
tap av luft og dermed til en ulykke.

Når ventillegemet på racerventiler ikke er skrudd helt 
fast, fører dette til snikende tap av luft. Kontroller at 
ventillegemet sitter godt i det avlange skaftet.

Håndpumper er ofte ikke egnet til å bygge opp et høy-
ere trykk i dekkene. Bedre egnet er ståpumper med 
manometer, som man kan bruke hjemme til å kontrol-
lere trykket. Det finnes adaptere for alle ventiltyper. 
Med tilsvarende tilleggsstykke kan en slange med 
Sclaverandventil pumpes opp på en bensinstasjon.

På racer- eller Sclaverandventiler må ventilen skrus opp

Ventiladapter

i  Før dekket pumpes opp med racer- hhv.  
 Sclaverandventiler må den lille, riflede 
mutteren skrus litt opp og trykkes kort mot ven-
tilen til litt luft slipper ut.

 Dekk med nedslitt profil eller der sidene er  
 brukne, bør skiftes ut. Dekkets oppbyg-
ning innvendig kan skades når fuktighet eller skitt 
trenger inn.

 Du må alltid sykle med foreskrevet dekk- 
 trykk og kontrollere det med regelmessige 
mellomrom minst en gang i uken.

!
 Pass på at ventilens diameter passer til  

 hullet i felgen og at den alltid står rett!

 Skader på dekkene kan i ekstreme tilfeller  
 føre til at slangen plutselig sprekker, og 
dermed til en ulykke! 

 Mangelfulle felgbånd må skiftes ut omgå- 
 ende. Unntak: På Mavic systemhjul er felg-
bånd ikke nødvendig.

 FELGER OG EIKER HJUL

FELGBALANSE, 
EIKESPENNING
Eikene forbinder felgen med navet i midten av hjulet. 
En jevn eikespenning er ansvarlig for kastfritt løp. 
Når spenningen på enkelte eiker forandres, f.eks. når 
du sykler for fort over et trinn eller en eike brekker, 
kommer trekkreftene ut av likevekt, felgen går ikke 
lenger kastfritt rundt. Funksjonen på din Canyon kan 
være påvirket allerede før du merker denne uregel-
messigheten ved at sykkelen slingrer. 

Kontroller kastfritt løp

Sentreringsstativ

!
 Løse eiker må straks spennes. Ellers stiger  

 belastningen på dette punktet for alle an-
dre komponenter.

!
 Sentrering (etterstramming) av hjul er et  

 vanskelig arbeid som du bør overlate til 
fagfolk!

 Ikke sykle med hjul som ikke går kastfritt.  
 Fare for fall! Kontroller derfor fra tid til an-
nen at hjulet roterer kastfritt. Løft da hjulet opp 
fra bakken og sett det i rotasjone med hånden.
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HJULFESTE MED HURTIGKOBLING

Hjulene festes med navakslene på rammen og klemt 
med hurtigkoblinger i de såkalte utløpsendene.

Dette går uten verktøy. Du må bare legge om en spak, 
eventuelt skru opp noen omdreininger og så kan du ta 
ut hjulet (se kapittel „Håndtering av hurtigkoblinger 
og stikkaksler“).

Men hurtigkoblinger gjør det også lett for sykkeltyver! 
Når du vil være sikker, kan du skifte ut hurtigkoblin-
gen med en tyverisikring, som du bare kan åpne og 
lukke med en kodert nøkkel eller en innvendig seks-
kantnøkkel.

HJULFESTE MED STIKKAKSEL-SYSTEMER

For tiden finnes det mange forskjellige stikkaksel-
systemer på markedet. Noen systemer blir festet med 
hurtigkoblinger. For montering hhv. demontering av 
andre systemer trenger du eventuelt spesielt verktøy.

Kontroller festet etter en til to timers bruk og deretter 
hver 20. brukstime.

i  Følg alltid anvisningene fra gaffelprodu- 
 senten i den vedlagte veiledningen.

 Sykle aldri med en sykkel når du ikke først  
 har kontrollert at hjulene er godt festet! 
Hvis hjulet løsner mens du sykler, faller du!

Åpne hurtigkoblingen

Feste med stikkaksel

!
 Fest hjul som er festet med hurtigkoblinger  

 sammen med rammen til en fast gjenstand 
når du setter fra deg sykkelen.

i  Også Canyon terrengsykler har stikkaksel- 
 systemer. Les kapittelet „Håndtering av 
hurtigkoblinger og stikkaksler“.

Lukke hurtigkoblingen

PUNKTERING HJUL

REPARERE EN 
PUNKTERING
Enhver syklist kan oppleve en punktering. „Plattfo-
ten” må imidlertid ikke bety at sykkelturen er slutt, 
når du har med det nødvendige verktøyet til å skifte 
dekk og slange, samt en reserveslange eller lappesa-
ker. På hjul med hurtigkoblinger trenger du bare to 
monteringsspaker og en pumpe til å skifte slange, på 
hjul med mutterfeste eller tyverisikring trenger du i 
tillegg den tilsvarende nøkkelen.

DEMONTERE HJULET

	 Med V-bremser må først vaieren på bremsearmen 
hektes ut. Ta tak i hjulet med en hånd og trykk 
bremsebeleggene hhv. bremsearmene sammen. I 
denne stillingen er det lett å hekte ut nippelen, som 
regel tønneformet, hhv. det ytre vaieren på V-brem-
ser.

	 På hydrauliske skivebremser må du passe på når 
hjulet er demonert at du aldri betjener bremsespa-
ken. Kontroller når hjulet monteres igjen at bremse-
skiven går uten berøring i bremseklaven. Ta aldri på 
bremseskivene like etter en bremsing, de blir svært 
varme og kan forårsake forbrenninger.

	 Før du demonterer bakhjul med kjedegir skal du 
skifte til det minste drevet. Da står girmekanismen 
helt ytterst og hindrer ikke demonteringen.

	 Åpne hurtigkoblingen som beskrevet i kapittel 
„Håndtering av hurtigkoblinger og stikkaksler“ . Når 
hjulet ikke kan trekkes ut etter at hurtigkoblingen 
er løsnet, er grunnen sannsynligvis en utløpssik-
ring. Dette dreier seg om holdeneser på utløpsen-
den. I disse tilfellene må du åpne forspenningsmut-
teren på hurtigkoblingen noen omdreininger og tre 
hjulet ut av sikringene.

Skift til det minste drevet før bakhjulet demonteres

Utløpssikring på gaffelen

i  Følg bruksveiledningen fra bremse- og gir- 
 produsenten, den ligger i BikeGuard.

!
 Når hjulet er demontert må du aldri trekke  

 i (skive-)bremsespaken, pass på at trans-
portsikringen blir montert når du demonterer hju-
let!

 Bremseskiver kan blir svært varme. La  
 dem avkjøles før hjulet demonteres.
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	 For å gjøre demonteringen av bakhjulet lettere, må 
du trekke girmekanismen litt bakover med hånden.

	 Løft din Canyon litt opp og gi den et klaps på hjulet, 
da faller det ned. 

DEMONTERING AV STÅLTRÅDDEKK OG FOLDEDEKK

	 Skru ventilhetten og festemutrene av ventilen og 
slipp luften fullstendig ut.

	 Trykk dekkene av felgsiden mot midten av felgen. 
Demonteringen blir lettere når du gjør dette over 
hele omkretsen.

	 Sett monteringsspaken ca. 5 cm til høyre og ven-
stre for ventilen på underkanten av dekket og løft 
dekksiden over felghornet. Hold spaken fast i denne 
stillingen.

	 Skyv den andre spaken med omtrent 10 centimeter 
avstand fra den første mellom felgen og dekket og 
løft siden på nytt over felgkanten.

	 Etter at en del av dekksiden er løftet over hornet, 
kan siden som regel løsnes fullstendig ved å forsky-
ve monteringshjelpen over omkretsen.

	 Nå kan du trekke ut slangen. Pass på at ventilen 
ikke blir hengende i felgen og at slangen ikke blir 
skadet.

For å demontere bakhjulet trekker du girmekanismen litt bakover

Trykk dekket mot midten av felgen

Sette monteringspaken og løfte dekksiden over felgkanten

Trekk slangen ut av dekket

	 Lapp slangen etter lappeprodusentens bruksvei-
ledning.

	 Når du har demontert dekket, bør du kontrollere 
felgbåndet. Båndet skal sitte jevnt, det må ikke 
være skadet eller ha revner og må dekke alle eikeni-
pler og hull. På felger med dobbel bunn må båndet 
dekke hele bunnen. På disse felgene skal det ute-
lukkende brukes felgbånd av tekstilvev eller av fast 
kunststoff. Når du er i tvil om felgbåndet, vennligst 
henvend deg til vår service-hotline +47 454 04 140.

	 Det er som regel enkelt å trekke den andre dekksi-
den av felgen om nødvendig.

MONTERING AV STÅLTRÅDDEKK OG FOLDEDEKK

Når du monterer dekket må du passe på at det ikke 
kommer fremmedlegemer som skitt eller sand inn 
dekket og at du ikke skader slangen.

	 Sett felgen inn i dekket med et horn. Trykk denne si-
den med tommelen komplett over hornet på felgen. 
Denne prosessen skulle være mulig uten verktøy på 
alle dekk. Sett slangeventilen inn i hullet i felgen.

	 Pump slangen bare litt opp, slik at den får en rund 
form, og legg den fullstendig inn i dekket. Pass på at 
det ikke dannes noen folder.

	 Begynn sluttmonteringen på motsatt side av ven-
tilen. Trykk dekket så langt som mulig over felgsi-
den med tommelen.

	 Pass på at slangen ikke blir klemt mellom dekk og 
felg. Skyv derfor slangen stadig inn i dekket med 
pekefingeren.

PUNKTERING HJUL

Felgbånd i felgen

 Når vevet i dekket er blitt ødelagt av en  
 gjenstand som har trengt inn, skal du for 
sikkerhets skyld skifte ut dekket.

 Felgbånd med mangler må straks skiftes  
 ut.

Sette ventilen i felghullet

Trykke dekket inn i felgen med hånden
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	 Arbeid jevnt mot begge sider langs dekkets om-
krets. Mot slutten må du trekke dekket kraftig 
nedover, slik at det allerede monterte området glir 
inn den dype felgbunnen. Dette gjør monteringen 
følbart lettere på de siste centimetrene.

	 Kontroller en gang til at slangen sitter riktig og trykk 
dekket over hornet med håndbaken.

	 Hvis dette ikke lykkes, må du bruke monteringss-
pak. Pass på at den stumpe siden viser mot slangen 
og at slangen ikke blir skadet.

	 Trykk ventilen inn i dekket slik at slangen ikke blir 
klemt under dekkjernen. Står ventilen rett? Hvis 
ikke, må du demontere en side av dekket en gang til 
og rette inn slangen på nytt.

	 Når du vil være sikker på at slangen ikke blir klemt 
under siden, skal du pumpe dekket opp halvveis og 
valke frem og tilbake over hele hjulomkretsen, dvs. 
på tvers av rotasjonsretningen. Da kan du også 
kontrollere om felgbåndet har forskjøvet seg.

	 Pump nå opp slangen til ønsket dekktrykk. Det 
maksimale trykket står som regel på dekksiden.

	 Kontroller at dekket sitter riktig ved hjelp av kon-
trollringen på felgsiden. Det er da viktig at ringen 
har en jevn avstand til felghornet over hele dekket.

Trykk dekket mot begge sider for å sikre at at slangen ikke er inne-
klemt

 HJUL PUNKTERING

Kontrollring på dekksiden

i  Når du har en punktering underveis, kan  
 du forsøke å ikke demontere hjulet og ikke 
ta slangen komplett ut. La ventilen stå i felgen og 
let først etter det hullet der luften slipper ut. Pump 
da opp slangen. Før slangen tett forbi øret og hør 
etter hvislende lyder. Når du har oppdaget hullet, 
leter du etter det tilsvarende stedet på dekket og 
undersøker dette også. Ofte sitter det et frem-
medlegeme i dekket. Fjern det eventuelt.

DEMONTERING AV SLANGELØSE DEKK
(TUBELESS-/UST-DEKK)

Slipp luften fullstendig ut av dekket. Trykk dekkside-
ne med begge hender mot midten av felgen, til dek-
kjernen ligger løst mot felgen på begge sider. Begynn 
på motsatt side av ventilen og løft en dekkside med 
fingrene over felgsiden (horn). Legg hele dekkside-
veggen fri. Trekk så også den andre dekksiden av 
felgen. 

REPARASJON AV SLANGELØSE DEKK 
(TUBELESS-/UST-DEKK)

Slangeløse dekk kan i tilfelle punktering også brukes 
med en slange. Ta først den gjenstanden som har 
trengt seg inn ut av dekket. Demonter også ventilen 
i felgen. Legg en litt oppumpet MTB-slange inn i dek-
ket. Monter dekket som beskrevet ovenfor og pass på 
at lufttrykket er riktig og at dekket sitter godt på fel-
gen. Slangeløse dekk kan du reparere innvendig med 
vanlige reparasjonslapper. Følg da anvisningene fra 
produsenten av lappesakene. 

Trykk det slangeløse dekket mot midten av felgen

PUNKTERING HJUL

 Feilaktig montering kan føre til funksjons- 
 feil eller til og med til at bremsene svikter. 
Derfor må du gå frem nøyaktig etter anvisningene 
fra produsenten i den vedlagte veiledningen.
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MONTERING AV SLANGELØSE DEKK 
(TUBELESS-/UST-DEKK)

Før dekket monteres må du passe på at det ikke fin-
nes skitt og smøremiddel på innsiden og i området 
rundt dekkfoten. Fukt dekkfoten på begge sider helt 
rundt med såpevann eller dekkmonteringspasta før 
det monteres. Ikke bruk monteringsspak!

Bruk bare hendene til å trykke dekket på felgen for 
å forebygge skader på dekkfoten. Trykk først en 
dekkfot over et horn på felgen over hele omkretsen. 
Trykk deretter den andre dekkfoten over felghornet. 
Sentrer dekket på felgen. Pass på at dekket ligger i 
felgsengen og at ventilen ligger midt mellom de to si-
dene på dekket. Pump opp dekket til maksimalt mulig 
lufttrykk. Trykket står vanligvis på dekkets sidevegg.

Dekket setter seg da i setet på felgen. Kontroller at 
det sitter riktig ved hjelp av den fine linjen ovenfor 
dekk-felg-forbindelsen. Denne linjen skal gå med 
jevn avstand til felgen over hele dekkomkretsen. Re-
guler lufttrykket nå over ventilen med utgangspunkt i 
maksimalt trykk. Følg anbefalt lufttrykkområde. 

Fukt dekkfoten med såpevann før montering

HJUL PUNKTERING

Angivelse av lufttrykk på dekksiden

!
 Slangeløse dekk må kun monteres i for- 

 bindelse med en UST-felg / et UST-hjul 
(Mavic og andre produsenter). 

Kontrollringen for at dekket sitter riktig

HJULMONTERING

Montering av hjulene skjer i omvendt rekkefølge 
av demontering. Forsikre deg om at hjulet sitter 
passnøyaktig i utløpsendene og midt mellom gaffel-
hornene eller bakstagene. Pass på at hurtigkoblingen 
sitter riktig (se kapittel „Håndtering av hurtigkoblin-
ger og stikkaksler“) og heng ev. bremsen straks inn 
igjen! 

PUNKTERING HJUL

Utløpsende

 Kontroller før du sykler videre at skive- 
 bremsen går uten å slepe. Kontroller at 
hjulfestet sitter riktig. Kontroller at bremseskiven 
er uten fett eller andre smøremidler etter mon-
teringen. Det er helt nødvendig at du foretar en 
bremsetest!

 Feilaktig montering kan føre til funksjons- 
 feil eller til og med til at bremsene svikter. 
Derfor må du gå frem nøyaktig etter anvisningene 
fra produsenten i den vedlagte veiledningen.

 Hvis vevet i dekket ble ødelagt av en gjen- 
 stand, skal du for sikkerhets skyld skifte 
dekket.

Pass på at hurtigkoblingen sitter riktig
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STYRINGSLAGERET
Gaffel, styrestem, styre og forhjul er svingbart lagret i 
rammen med styringslageret, også kalt styresett. For 
at din Canyon skal kunne stabilisere seg selv og kjøre 
rett fremover, må dette styreområdet kunne dreie seg 
meget lett. Støtaktige slag fra humpete kjørebaner 
belaster styringslageret sterkt. Det kan hende at det 
løsner og forskyves.

KONTROLLER OG ETTERJUSTERING

	 Kontroller spillet ved å legge fingeren rundt den 
øvre styringslagerskålen.

	 Belast setet med overkroppen, trekk forhjulsbrem-
sen med den andre hånden og skyv din Canyon 
kraftig frem og tilbake.

	 Når lageret har spill, forskyves den øvre lagerskålen 
tydelig i forhold til den nedre.

	 En annen mulighet er å løfte forhjulet litt fra bak-
ken og la det falle. Når lageret har spill, høres en 
klapring i dette området. 

	 For å prøve om lageret går lett, må du løfte opp 
rammen med én hånd, til forhjulet ikke lenger har 
bakkekontakt. Beveg styret fra venstre mot høyre. 
Forhjulet må gå svært lett og og la seg svinge uten å 
smekke inn fra ytterst til venstre til ytterst til høyre. 
Når det blir vippet lett på styret, må hjulet svinge ut 
av midtstilling av seg selv.

Kontroller spillet i styringslageret ved å legge fingrene rundt lager-
skålen og skyve Canyon med tiltrukket brems frem og tilbake

STYRINGSLAGER

Kontroller om lageret går lett ved å løfte forhjulet opp og prøve om det 
lar seg bevege meget lett

 Når du sykler med løst styringslager, blir  
 belastningene på gaffelen og lageret svært 
store. Følgen kan være en lagerskade eller et gaf-
felbrudd med alvorlige konsekvenser!

!
 Innstillingen av styringslageret krever en  

 viss erfaring, derfor bør en fagmann utføre 
dette arbeidet. Hvis du vil forsøke selv, les lager-
produsentens anvisninger nøye gjennom før du 
foretar innstillingen!

 Kontroller at styrestemmet sitter godt et- 
 ter at lageret er innstilt, ved å ta forhjulet 
mellom bena og forsøke å vri styret mot. Et løst 
styrestem kan forårsake et fall.

AHEADSET®-STYRINGSLAGER

Dette systemet utmerker seg med at styrestemmet 
ikke står inne i gaffelskaftet, men blir klemt utvendig 
rundt det gjengeløse gaffelskaftet. Styrestemmet er 
en viktig bestanddel av styrehodelageret. Klemmin-
gen på styrestemmet fikserer lagerets innstilling.

	 Åpne klemskruene på styrestemmet, de befinner 
seg på siden og bak på styrestemmet.

	 Trekk innstillingsskruen som ligger nedsenket 
oppe, litt til med følelse med en innvendig sekskant-
nøkkel.

	 Rett inn styrestemmet igjen, slik at styret ikke står 
på skrå når du sykler rett frem.

	 Trekk klemskruene på siden av styrestemmet til 
igjen med momentnøkkelen. Bruk en momentnøk-
kel og ikke overskrid de maksimale tiltrekningsmo-
mentene! Du finner dem i kapittel „Anbefalte tiltrek-
ningsmomenter“, på selve komponentene og/eller i 
veiledningene fra komponentprodusentene.

	 Gjennomfør den spillkontrollen som er beskrevet 
til høyre her. Heller ikke her må lageret justeres for 
stramt.

Still deg for kontroll foran din Canyon og klem forhju-
let mellom knærne. Ta tak i styret og forsøk å vri det 
i forhold til forhjulet. Trekk klemskruen(e) for styres-
temmet litt til når det er mulig å vri styret.

Innstill lagerspillet med den nedsenkede innstillingsskruen oppe et-
ter at du har løsnet klemskruene på siden

STYRINGSLAGER

Trekk klemskruene på siden av styrestemmet til igjen med moment-
nøkkelen

Forsøk å dreie styret i forhold til forhjulet

 Kontroller at styrestemmet sitter vrid- 
 ningssikkert etter at lageret er innstilt! Et 
løst styrestem kan forårsake et alvorlig fall!

!
 Ikke trekk fast denne skruen, men bruk  

 den til å innstille lagerspillet!

 Vær oppmerksom på at styrestemmet kan  
 klemme gaffelskaftet i stykker hvis du 
trekker skruen for fast til.
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Fjærforspenning
Ved de mye brukte luftdempingssystemene bestem-
mer lufttrykket i gaflene fjærhardheten og forspen-
ningen. Hold deg til produsentens anbefalinger.

Stålfjær kan forspennes innenfor et bestemt område. 
Da reagerer dempingen først ved en høyere belast-
ning. Fjærkonstanten blir imidlertid ikke endret av 
dette. Tunge syklister kan ikke kompensere en for 
liten fjærhardhet med en høyere forspenning.

Vandringsjustering – „travel adjust“
Som regel blir dempegaffelens vandring redusert med 
en dreieknapp. På mange gafler blir reduksjonen først 
aktiv etter en dyp innfjæring. På dempede bakdeler 
(„full suspension“) blir typisk segmenter som tar opp 
fjærbenet, skrudd av eller skruer blir løsnet og justert. 

Lockout
Som regel spak på demperelementet eller på styret.
Innretning som blokkerer gaffelen eller fjærbenet, slik 
at demperelementet ikke vipper på asfalt eller glatte 
strekninger. Må ikke brukes i terreng.

Negativ vandring – „sag“
Den vandringen som bakdelen eller gaffelen fjærer 
inn når syklisten inntar sin vanlige sykkelstilling i 
stillstand. Blir som regel angitt i prosentverdi av den 
totale vandringen. Må innstilles individuelt.

Plattformdemping
Øker (low speed-)kompresjonsdempingen og under-
trykker vugging. I motsetning til lockout blir dempin-
gen ikke komplett blokkert.

Returdemping – „rebound damping“
Som regel rød/t innstillingsknapp /-hjul. Forsinker 
hhv. bremser utfjæringen. Forhindrer at sykkelen 
gynger opp og ned. 

ORDLISTE DEMPING

DEMPING
ORDLISTE – DEMPING

CTD – Climb, Trail, Descend
Demperelementer fra Fox har tre kjørestillinger, der 
dempingsegenskapene og særlig reaksjonsadferden 
er forhåndsinnstilt. Bruk derfor Climb utelukkende i 
oppoverbakke og Descend helst i nedoverbakke.

Kompresjonsdemping – „compression damping“
Som regel blå/tt innstillingsknapp /-hjul.
Forsinker hhv. bremser innfjæringen. Forhindrer 
at dempegaffelen bunner ved svært raske støt. Ved 
spesielt høyverdige demperelementer inndelt i High 
Speed- (for harde støt = rask innfjæring) og Low Spe-
ed-kompresjonsdemping (for langsom innfjæring, 
f.eks. vugging i vuggende bevegelser).

Fjærben (i dagligtale støtdemper, demper)
Fjærbenet er det elementet som forener både fjærene 
og dempingen i bakdelen på en heldempet sykkel (full 
suspension).

Dempegaffel
Sykkelgaffel som avfjærer og demper støt over 
bevegelige komponenter. Det mest vanlige er tele-
skop-dempegafler. Innerben er de tynne rørene som 
er fast presset eller skrudd fast til gaffelhodet på en 
teleskopgaffel. Ytterben er de typiske nedre rørene 
som innerbena går inn i.
Som avvik fra dette finnes det opp-ned-gafler.

Fjærhardhet eller fjærkonstant
Kraft som er nødvendig for å trykke fjæren sammen 
en bestemt vandring – målt i Newton pr. millimeter 
(N/mm) eller pound/inch (lbs/in). En høyere fjær-
konstant betyr mer kraft pr. vandring. For luftdempe-
relementer tilsvarer dette et høyere trykk.

Demperelementer fra Fox har tre forskjellige kjørestillinger

DEMPING ORDLISTE

Kompresjonsdemping forsinker innfjæringen

Den dempede sykkelbakdelen

Lockout på styret

Negativ vandring – „sag“ på dempegaffelen

Negativ vandring – „sag“ på bakdempingen

Dempegaffelen

Returdemping forsinker utfjæringen
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Som fjærmaterialer brukes stål- eller titanfjær i et 
lukket kammer eller kombinasjoner av dette.

INNSTILLING AV FJÆRHARDHET

For en optimal funksjon på dempegaffelen må den til-
passes etter syklistens vekt, sitteholdning og bruks-
formål.

Vær generelt oppmerksom på at dempegaffelen må 
fjære litt inn allerede når syklisten setter seg på 
sykkelen – dette er den såkalte negative vandringen 
(„sag“). Når sykkelen kjører gjennom et hull, slakkes 
fjæren, dempegaffelen kompenserer for ujevnheten. 
Hvis lufttrykket eller fjærforspenningen for høy, min-
sker denne effekten, fordi dempegaffelen allerede er 
helt utfjæret. Dermed går en vesentlig sikkerhets- og 
komfortaspekt tapt, når dekkene mister bakkekon-
takten for en kort stund.

Cross-country- og maratonsyklister avstemmer som 
regel den negative vandringen kortere enn frikjø-
rings- eller utforsyklister, som ofte sykler i ulendt 
terreng. Når syklisten stiger opp på sykkelen, skal 
dempegaffelen på cross-country- og maratonsykler 
synke inn 10-25 % av den maksimale vandringen, på 
all-mountain-, enduro- og frikjøringssykler 20-40 %.

Til måling kan man bruke gummiringen, den sitter 
som regel på det tynne røret på dempegaffelen. Hvis 
det ikke finnes noen gummiring, bind en kabelstropp 
rundt ett av innerbena. Trekk den akkurat så mye fast 
at den kan forskyves, men ikke sklir av seg selv.

Fjærhardheten på luftdempegafler innstilles over 
lufttrykket i gaffelen. Trykket må før den første syk-
kelturen innstilles med en spesiell høytrykkspumpe 
med trykkindikator, og senere ev. tilpasses endringer 
i syklistens vekt og/eller last.
Mange luftdempegafler har et klistremerke med en 
tabell som gir et første holdepunkt. Pump opp en 
luftdempegaffel med det trykket som anbefales for 
din vekt.

FJÆRHARDHET DEMPEGAFFELEN

DEMPEGAFFELEN
Trenden i sykkelkonstruksjon i retning av mer kjøre-
komfort og sikker håndtering er ikke til å overse. Der-
for er Canyon terrengsykler utstyrt med dempegafler. 
Din Canyon er lettere å kontrollere i terreng og på 
dårlig kjørebane, belastningene på sykkel og syklist 
fra støt avtar betydelig. Selv om det finnes forskjel-
lige konstruksjoner på markedet, tilhører de fleste 
dempegaflene gruppen av såkalte teleskopgafler, 
der virkemåten ligner de demperelementene som ofte 
brukes på motorsykler.

Dempegafler er forskjellige i utførelse av dempere-
lementene og dempertypen. Fjærmaterialene er som 
regel stålfjær eller luft i et lukket kammer eller kombi-
nasjoner av dette. Som regel blir det dempet med olje.

Som regel blir det dempet med olje som befinner seg 
i spesielle kammer. Noen få ganger blir det brukt frik-
sjons- og luftdempere.

Når du sykler lenge stående i oppoverbakke med 
stor kraftbruk, er det tilrådelig å blokkere dempingen 
(lockout). Ved sykling i oppoverbakker på dårlig un-
dergrunn er det en fordel at kompresjonsdempingen 
er nesten helt åpen.

FUNKSJONSMÅTE

Når et støt virker på forhjulet, blir den nedre delen av 
gaffelen, de såkalte ytterbena, trykket oppover. De 
glir på de tynnere innerbena som er skrudd fast på, 
presset inn i eller limt på gaffelkronen. Gaffelen sky-
ver seg sammen, en fjær inne i gaffelen blir trykket 
sammen.

Fjæren sørger for at gaffelen går ut igjen etter støtet 
og inntar den opprinnelige stillingen. En ideell fjær 
vil plutselig slakkes. For at utfjæringen skal foregå 
kontrollert og gaffelen ikke svinger seg opp, blir en 
svingningsdemper satt inn i gaffelen. Telegafler har 
forskjellige utførelser av demperelementene og dem-
pertypen.

DEMPEGAFFELEN FUNKSJONSMÅTE

Dempegaffelen Trekk en kabelstropp over innerbenet 

På den forskjøvede kabelstroppen kan du se hvor mye av vandringen 
du har benyttet

Innstilling av fjærhardheten med en demperpumpe 

Lockout på styret

i Gjennomfør dette viktige arbeidet trinn for 
trinn. Hvis du har spørsmål, henvend deg 

til vår servicehotline +47 454 04 140.

Alle våre Canyon terrengsykler er kun kon-
struert for bruk med de dempegaflene som 

er montert som standard, eller en lignende dem-
pegaffel. Bruk av duale kronegafler eller gafler 
med forskjellige monteringslengder er ikke tillatt, 
begrunner bortfall av garanti og kan føre til store 
skader eller brudd på din Canyon. Fare for ulykker!

i Nesten alle gaffelprodusenter leverer gode 
veiledninger sammen med gaffelen. Les 

nøye gjennom den før du foretar forandringer på 
innstillingen eller vedlikeholdsarbeider på gaffe-
len.

i Se også glossar – Fjæring i begynnelsen av 
dette kapitlet. 

Luftpumpe for dempegaffel og fjærben
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Kontroller så posisjonen for gummiringen/kabel-
stroppen. Avstanden til avstrykeren er den maksima-
le vandringen som du har brukt. Hvis gummiringen/
kabelstroppen har glidd bare et par millimeter, er gaf-
felinnstillingen for hard. Reduser trykket eller fjær-
forspenningen på ståldempegafler. Hvis dette ikke 
hjelper, må fjæren skiftes ut.

Hvis gummiringen/kabelstroppen har forskjøvet 
seg over hele rørlengden, eller hvis gaffelen bunner 
merkbart flere ganger på dårlige veistrekninger, er 
dempingen for mykt innstilt. På luftgafler må trykket 
økes. På stålfjær må fjæren skiftes ut av en sykkel-
forhandler, eller avtal en tid hos Canyon-verkstedet.

INNSTILLING AV DEMPINGEN

Dempingen blir regulert med innvendige ventiler. 
Strømmen av olje gjennom disse ventilene bremser 
ned den hastigheten som dempegaffelen fjærer ut 
hhv. inn med, og forhindrer at dempingen ”vipper et-
ter” etter et hinder. Dermed kan reaksjonen på hin-
dere optimeres.

På dempegafler med innstillbar returdemping („re-
bound“) kan hastigheten for utfjæring (returtrinn) 
innstilles langsommere eller hurtigere med den (som 
regel) røde innstillingsknappen. Hvis det finnes en 
andre (som regel blå) knapp, kan den brukes til å 
innstille innfjæringshastigheten (kompresjon) og/
eller til å aktivere lockout-funksjonen.

Begynn innstillingsprosessen med helt åpen dem-
ping (retur og kompresjon på „-“). Ta tak i styret med 
begge hender og trekk i forhjulsbremsen. Støtt deg 
nå med hele vekten på forhjulsgaffelen og gi straks 
etter. Gaffelen fjærer ut med nesten samme hastighet 
som inn.

DEMPINGEN DEMPEGAFFELEN

Sett deg med dine vanligste sykkelklær (ev. med pak-
ket ryggsekk) på din Canyon og innta vanlig syklestil-
ling. Len deg mot en fast gjenstand (rekkverk, vegg 
e.l.) så du ikke velter. Be en medhjelper om å skyve 
gummiringen nedover mot støvavstrykeren på ytter-
benet.

Stig ned fra din Canyon sykkel uten at gaffelen fjæ-
rer mer inn. Den avstanden som nå vises mellom 
gummiring/kabelstropp og avstryker, er den nega-
tive vandringen. Sammenligne den med den totale 
vandringen (produsentens angivelse) for å fastslå 
om dempingen må tilpasses hardere eller mykere.

Tilpass trykket på en luftdempegaffel.

Noter de innstillingsverdier som passer og kontroller 
dem regelmessig i den neste tiden. Følg alltid produ-
sentens anbefalinger og overskrid aldri det maksi-
male lufttrykket for dempegaffelen. Gjennomfør en 
prøvekjøring etter hver endring av innstillingen.

På de fleste dempegaflene med stålfjær kan fjæren 
forspennes innen trange grenser med en dreieknapp. 
Hvis dette ikke er mulig og den ønskede negative 
vandringen ikke kan innstilles, må stålfjærene skiftes 
ut med hardere eller mykere fjær. Henvend deg til vår 
servicehotline +47 454 04 140.

Bruk bare merkede og passende originale reservede-
ler til utskiftning.

Gjennomfør en prøvekjøring gjennom så mange for-
skjellige terrengtyper som mulig etter hver forandring 
av innstillingen.

DEMPEGAFFELEN FJÆRHARDHET

Dempegafler er konstruert slik at de kan 
hhv. må kompensere støt. Når gaffelen er 

stiv og blokkert, går støtene uforminsket inn i 
rammen, som på disse stedene som regel ikke er 
konstruert for dette. På gafler med lockout-meka-
nisme må denne funksjonen generelt bare brukes 
på glatt underlag (veier, gårdsveier) og ikke i ul-
endt terreng.

! Dempegaffelen må være konstruert hhv. 
tilpasses slik at den bare bunner i ekstre-

me tilfeller. En for myk demping (for lite lufttrykk) 
er følbar og som oftest tydelig hørbar ved harde 
slag. Disse oppstår når gaffelen skyver seg full-
stendig og rykkvis sammen. Når en dempegaffel 
bunner ofte, kan den og rammen med tiden svikte.

i Følg de tilsvarende henvisningene i bruks-
veiledningen fra dempegaffelprodusenten 

på den vedlagte CDen eller henvend deg til vår 
servicehotline +47 454 04 140 hvis du har spørs-
mål.

i Når du har funnet den innstillingen du vil 
ha, noter det beste lufttrykket for senere 

kontroller.

Forspenning gaffel med stålfjær

Aktivering av lockout

Mulige justeringer av kompresjonsdempingen

Dempegaffel – innstilling av vandring

! Kontroller innstillingen og lufttrykket på 
dempegaffelen etter den første sykkeltu-

ren og deretter regelmessig. En uriktig innstilling 
av dempegaffelen kan føre til mangelfull funksjon 
eller skader på dempegaffelen.
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Drei nå ett klikk på den røde innstillingsknappen i 
retning „+“. Trykk gaffelen igjen nedover med trukket 
forhjulsbrems og gi den like plutselig fri igjen. Du vil 
merke at utfjæringen går litt langsommere.

Gjenta denne trykk- og slipp-prosessen med stadig 
mer tiltrukket returdemping. På den måten får du en 
følelse for hvordan returdempingen arbeider.

Typisk er returen innstilt slik at utfjæringen er litt 
nedbremset, men ikke krypende langsom. En forsin-
ket utfjæring som slutter med krypeprosess, er en 
absolutt for stor demping. 

Sykle så over et hinder (f.eks. ned en fortauskant) 
og trekk returdempingen til i små skritt akkurat så 
langt (i retning „+“) at dempegaffelen etter inn- og 
utfjæring ikke ettervipper mer enn én til maksimalt to 
ganger. Kontroller alltid en forandret innstilling med 
en prøvekjøring i terrenget.

I noen tilfeller har dempegaflene i tillegg en kompre-
sjonsdemping („compression“). Den typiske kompre-
sjonsdempingen – eller på mange dempegafler High 
Speed-kompresjonsdemping – bremser innfjæringen 
når det kjøres med høy hastighet over et hinder. En 
høy innfjæringshastighet ville ellers muligens gjøre at 
gaffelen bunner.

En svakere demping sørger for en god reaksjonsad-
ferd, gjør imidlertid muligens at dempegaffelen inn-
fjærer for sterkt eller vugger når det kjøres raskt over 
hindere, f.eks. avsatser. En for sterk demping gjør at 
fjæringen blir hard, minsker altså kjørekomforten.

Når „sag“ er korrekt innstilt som beskrevet ovenfor, 
og gaffelen arbeider skikkelig ved en normal prøve-
kjøring, men så i ekstreme situasjoner likevel bunner, 
kan kompresjonsdempingen økes litt.

DEMPEGAFFELEN DEMPINGEN

Når gaffelen er for sterkt dempet (retur) 
kan dette føre til at den ev. ikke lenger ut-

fjærer ved hindre som følger raskt etter hver-
andre. Fare for fall!

Når et nytt fordekk blir montert, må du 
passe på at det ikke streifer mot gaffelho-

det når gaffelen fjærer helt inn. Kontroller ev. det-
te ved å slippe luften helt ut av dempegaffelen og 
trykke styret kraftig nedover. Forhjulet kan blok-
kere. Fare for fall!

Også her skal du arbeide klikk for klikk, for en for 
stram kompresjonsdemping forhindrer at dempegaf-
felen kan utnytte vandringen fullstendig. Tilpasnin-
gen av kompresjonsdempingen kan være en langvarig 
prosess, som må gjennomføres bevisst og alltid i små 
skritt. 

Begynn også her med det laveste trinnet, dvs. at inn-
stillingsknappen/innstillingshjulet må være dreid helt 
i retning „-“.

Kontroller alltid en forandret innstilling med en prøve-
kjøring i terrenget.

Når du ikke tiltror deg å innstille dempingen eller hvis 
det oppstår problemer, følg de tilsvarende anvisnin-
gene i bruksveiledningen fra dempegaffelprodusen-
ten på den vedlagte CDen eller henvend deg til vår 
servicehotline +47 454 04 140. 

LOCKOUT

Når du sykler lenge stående med stor kraftbruk i opp-
overbakke („vuggende bevegelse“), er det typisk at 
en dempegaffel vugger. Det er tilrådelig å blokkere 
dempingen, når dempegaffelen har en lockout-meka-
nisme for dette. Ved sykling i nedoverbakke på ujevn 
undergrunn må lockout tvingende være åpen.

Mange Canyon hardtailsykler har en lockoutspak 
på styret. På Fox demperelementer tilsvarer „Climb 
mode“ en lockout.

VEDLIKEHOLD

Dempegafler er komplekse komponenter som krever 
regelmessig vedlikehold og stell. Som regel har de 
respektive tilbydere av dempegafler derfor innrettet 
servicesentre, der gaflene kan repareres og innleve-
res til periodisk kontroll, alt etter bruk f.eks. hvert år. 

Hold alltid innerbena på dempegaffelen reneInnstillbar returdemping

Ikke skru ubetenksomt med verktøy på 
skruer, i håp om at det dreier seg om en 

innstillingsinnretning. Du kan løsne festemeka-
nismen og forårsake et fall. Som regel skal juste-
ringsinnretningene betjenes med fingrene og er 
av alle produsenter merket med skalaer eller med 
„+“ (for sterkere demping/hardere fjæring) og „-“. 
Av og til blir hastigheten vist med hare og skilpad-
de.

! Du må ikke sykle når dempegaffelen bun-
ner. Selve gaffelen og rammen kan bli ska-

det. Tilpass alltid fjærhardheten etter syklistens 
og bagasjens vekt og etter kjøreforholdene.

! Ikke betjen lockoutfunksjonen i ulendt ter-
reng, men bare på glatt terreng (veier, 

gårdsveier).

i Følg de tilsvarende henvisningene i bruks-
veiledningen fra dempegaffelprodusenten 

på den vedlagte CDen eller henvend deg til vår 
servicehotline +47 454 04 140.

Trykk gaffelen nedover med trukket forhjulsbrems 
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Noen prinsipielle vedlikeholdstips bør du imidlertid 
legge deg på hjertet:

1. Pass på at glideflatene på innerbena og avstryker-
ringene er rene.

2. Rengjør dempegaffelen når den er skitten, rett et-
ter en tur, med mye vann og en myk svamp.

3. Når du har vasket sykkelen, skal du dusje innerbe-
na på dempegaffelen med litt smørespray som er 
godkjent av produsenten eller smøre på et svært 
tynt lag med hydraulikkolje. La da gaffelen fjære 
inn flere ganger og tørk rester av smøremidler bort 
med en ren klut før neste sykkeltur.

4. Ikke bruk dampstråleapparat eller skarpe rengjø-
ringsmidler til rengjøring! Følg de tilsvarende hen-
visningene i bruksveiledningen fra dempegaffel-
produsenten på den vedlagte CDen eller henvend 
deg til vår servicehotline +47 454 04 140.

5. På gafler med luftfjæring skal trykket kontrolleres 
regelmessig, fordi det med tiden kan synke.

6. På gafler med stålfjæring skal fjærene rengjøres 
regelmessig og smøres med harpiks- og syrefritt 
fett. Noen gaffelprodusenter leverer spesialfett 
for stell. Hold deg absolutt til produsentens anbe-
falinger. Dette er et arbeid for servicesenteret for 
dempegafler. Henvend deg ev. til vår servicehotline 
+47 454 04 140.

Demperelementer er komplisert oppbygget. Overlat 
vedlikeholdsarbeidene og fremfor alt demontering 
av demperelementene til dempegaffelprodusentens 
servicesenter.

SITTESTILLINGEN OG FJÆRHARDHET HELDEMPINGDEMPEGAFFELEN VEDLIKEHOLD

! Dempegafler er stadig utsatt for sprut av 
vann og skitt fra forhjulet. Rengjør dem 

med mye vann og en klut etter hver sykkeltur.

i Lever din dempegaffel til et av gaffelpro-
dusentens servicesentre minst én gang i 

året.

i Tips om innstilling og vedlikehold finner du 
også på Internett under

www.centurion.de
www.manitoumtb.com
www.rockshox.com
www.sportimport.de
www.foxracingshox.com
www.toxoholics.de
www.srsuntour-cycling.com

Smør på et godkjent smøremiddel etter rengjøringen

Kontroller lufttrykket på luftfjæringer regelmessig 

HELDEMPING
Heldempede sykler har i tillegg til en dempegaffel 
en bevegelig bakdel, som fjæres og dempes med et 
fjærben. Din sykkel er dermed lettere å kontrollere 
i terreng eller på dårlig kjørebane, fordi dekket har 
bedre bakkekontakt. (Støt)belastningene på sykkel 
og syklist avtar betydelig.

Fjærbena er forskjellige i utførelse av demperelemen-
tene og dempertypen. Fjærbenet arbeider vanligvis 
med et luftdemperelement eller - sjeldnere - med stål-
fjær. Vanligvis dempes det med olje. Alt etter system 
er det montert en eller flere lageraksler.

SÆREGENHETER FOR SITTESTILLINGEN

Alt etter innstilling av bakdelfjæringen kan setet vip-
pe litt bakover når du setter deg, noe du må ta hensyn 
til når du innstiller setehelningen. Hvis du har sitte-
problemer, bør du senke setespissen litt sammenlig-
net med normal innstilling.

På dirt-, frikjøring- og utforområdet sykler man ofte 
med setet nokså langt nede og vippet bakover.

INNSTILLING AV FJÆRHARDHET

For at bakdelen skal fungere optimalt, må fjærbe-
net tilpasses etter syklistens vekt, sitteholdning og 
bruksformål. 

i Fjærbenprodusenter har som regel veiled-
ninger. Les nøye gjennom den før du fore-

tar forandringer på fjærbeninnstillingen eller ved-
likeholdsarbeider. Du finner veiledningene fra 
fjærbenprodusenten på den vedlagte CDen, eller 
henvend deg til vår servicehotline +47 454 04 140.

i Se også glossar – Fjæring i begynnelsen av 
dette kapitlet. 

Den dempede sykkelbakdelen

Fjærben med luftfjærelement

Fjærben med stålfjærelement

i Gjennomfør dette viktige arbeidet trinn for 
trinn. Hvis du har spørsmål, henvend deg 

til vår servicehotline +47 454 04 140.
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Vær generelt oppmerksom på at bakdelen må fjære 
litt inn allerede når syklisten setter seg på sykkelen 
– dette er den såkalte negative vandringen („sag“). 
Når sykkelen kjører gjennom et hull, slakkes fjæren, 
bakdelen kompenserer for ujevnheten. Hvis lufttryk-
ket eller fjærforspenningen for høy, minsker denne 
effekten, fordi bakdelen allerede er helt utfjæret. Der-
med går en vesentlig sikkerhets- og komfortaspekt 
tapt, når dekkene mister bakkekontakten for en kort 
stund. 

Cross-country- og maratonsyklister avstemmer som 
regel den negative vandringen kortere enn frikjø-
rings- eller utforsyklister, som oftere sykler i ulendt 
terreng. Når syklisten stiger opp på sykkelen, skal 
bakdelen på cross-country- og maratonsykler synke 
inn 10-25 % av den maksimale vandringen, på all-mo-
untain-, enduro- og frikjøringssykler 20-40 %.

Til måling kan man bruke gummiringen, den sitter 
som regel på det tynne røret på fjærbenet. Hvis det 
ikke finnes noen gummiring, bind en kabelstropp 
rundt det tynnere røret. Trekk den akkurat så mye 
fast at den kan forskyves, men ikke sklir av seg selv.

På luftfjærben innstilles fjærhardheten over lufttryk-
ket i fjærbenet. Trykket må før den første sykkeltu-
ren innstilles med en spesiell høytrykkspumpe med 
trykkindikator, og senere ev. tilpasses endringer i 
syklistens vekt og/eller last. Mange luftfjærben har 
et klistremerke med en tabell som gir et første holde-
punkt. Pump opp et luftfjærben med det trykket som 
anbefales for din vekt.

Sett deg med dine vanligste sykkelklær (ev. med pak-
ket ryggsekk) på din sykkel og innta vanlig syklestil-
ling. Len deg mot en fast gjenstand (rekkverk, vegg 
e.l.) så du ikke velter. Be en medhjelper om å skyve 
gummiringen nedover mot støvavstrykeren på ytter-
benet.

Stig ned fra sykkelen uten at bakdelen fjærer lengre 
inn. Den avstanden som nå vises mellom gummiring/
kabelstropp og avstryker, er den negative vandringen. 

FJÆRHARDHET HELDEMPINGHELDEMPING FJÆRHARDHET

i Heldempede sykler har en tydelig større 
bakkeklaring enn udempede sykler. Når 

setehøyden er riktig innstilt, når du som regel ikke 
bakken med føttene. Sett setet lavere og øv deg i å 
gå på og av sykkelen.

Ved heldempede rammer er bakdelen kon-
struert slik at den kan hhv. må kompense-

re støt. Når fjærbenet er stivt og blokkert, går 
støtene uforminsket inn i rammen, som på disse 
stedene som regel ikke er konstruert for dette. På 
fjærben med lockout-mekanisme må derfor denne 
funksjonen generelt bare brukes på glatt underlag 
(veier, gårdsveier) og ikke i ulendt terreng.

O-ringen på demperen helt oppe

Den forskjøvede O-ringen på demperen viser den utnyttede vandringen

Sammenligne den med den totale vandringen (produ-
sentens angivelser) på fjærbenet, ikke bakdelen, eller 
mål som holdepunkt det rette og glatte området som 
fjærer inn, for å fastslå om dempingen må tilpasses 
hardere eller mykere.

Tilpass trykket på et luftfjærben.

Noter de innstillingsverdier som passer og kontroller 
dem regelmessig i den neste tiden. Følg alltid produ-
sentens anbefalinger og overskrid aldri det maksima-
le lufttrykket for fjærbenet. Gjennomfør en prøvekjø-
ring etter hver endring av innstillingen.

På de fleste fjærbena med stålfjær kan fjæren for-
spennes i trange grenser med en justeringsring. 
Hvis dette ikke er mulig og den ønskede negative 
vandringen ikke kan innstilles, må stålfjæren skiftes 
ut med en hardere eller mykere fjær. Henvend deg til 
vår servicehotline +47 454 04 140.

Bruk bare merkede og passende originale reservede-
ler til utskiftning. 

Hold alltid ventilen tildekket med ventilhetten under 
bruk. Gjennomfør en prøvekjøring etter hver endring 
av innstillingen gjennom et så allsidig terreng som 
mulig. Kontroller så posisjonen for gummiringen/ka-
belstroppen. Avstanden til avstrykeren er det maksi-
male fjærbenslaget som du har brukt. 

Hvis gummiringen/kabelstroppen har glidd bare et 
par millimeter, er innstillingen av fjærbenet for hard. 
Forminske trykket, eller fjærforspenningen på fjær-
ben med stålfjær. Hvis dette ikke hjelper, må fjæren 
skiftes ut.

Hvis gummiringen/kabelstroppen har forskjøvet seg 
over hele rørlengden, eller hvis fjærbenet bunner 
merkbart flere ganger på dårlige veistrekninger, er 
dempingen for mykt innstilt. På luftfjærben må tryk-
ket økes. Henvend deg til vår servicehotline +47 454 
04 140.

! Fjærbenet må være konstruert hhv. tilpas-
ses slik at det bare bunner i ekstreme til-

feller. En for myk demping (for lite lufttrykk) er 
følbar og som oftest tydelig hørbar ved harde slag. 
Dette oppstår når fjærbenet skyver seg fullsten-
dig og rykkvis sammen. Når et fjærben bunner 
ofte, kan det og rammen med tiden svikte.

Luftdempere tilpasses ved å variere lufttrykket 

På stålfjær forandrer du fjærspenningen ved å skru på den riflede 
innstillingsringen 

! Kontroller innstillingen og lufttrykket på 
demperbenet etter den første sykkelturen 

og deretter regelmessig. En uriktig innstilling av 
demperbenet kan føre til mangelfull funksjon eller 
skader på demperbenet.

i Følg de tilsvarende henvisningene fra 
fjærbenprodusenten på den vedlagte 

CDen eller henvend deg til vår servicehotline +47 
454 04 140.
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JUSTERING AV UNDERSTELLET

Som regel sykler du med den maksimale vandringen 
som den heldempede bakdelen tillater. Dette gir mest 
mulig kjøreglede og mest mulig kontroll over din syk-
kel.

Noen sykler har mulighet for å justere understellet 
etter terrenget.

INNSTILLING AV DEMPINGEN

Dempingen blir regulert med innvendige ventiler. 
Strømmen av olje gjennom disse ventilene bremser 
ned den hastigheten som fjærbenet ut- hhv. innfjærer 
med, og forhindrer at dempingen ”vipper etter” etter 
et hinder. Dermed kan reaksjonen på hindere optime-
res.

På fjærben med innstillbar returdemping („rebo-
und“), kan utfjæringshastigheten (retur) innstilles 
langsommere eller hurtigere med den (som regel) 
røde innstillingsknappen.

Hvis det finnes en andre (som regel blå) knapp, kan 
den brukes til å innstille innfjæringshastigheten 
(kompresjon) og/eller til å aktivere lockout-funksjo-
nen.

Begynn innstillingsprosessen med helt åpen demping 
(retur og kompresjon på „-“). Ta tak i setet med begge 
hender. Støtt deg nå på setet med hele vekten og gi 
straks etter. Fjærbenet fjærer ut med nesten samme 
hastighet som inn.

Drei nå ett klikk på den røde innstillingsknappen i 
retning „+“. Trykk setet videre nedover og slipp det 
like plutselig igjen. Du vil merke at utfjæringen går litt 
langsommere.

Gjenta denne trykk- og slipp-prosessen med stadig 
mer tiltrukket returdemping. På den måten får du en 
følelse for hvordan returdempingen arbeider.

DEMPINGEN HELDEMPINGHELDEMPING FAHRWERK OG DEMPINGEN

! Du må aldri sykle med redusert vandring i 
ulendt terreng, fremfor alt ikke i nedover-

bakke!

i Les i alle fall også supplerende veilednin-
ger når du f.eks. har kjøpt en Strive.

i Følg de tilsvarende henvisningene fra 
fjærbenprodusenten på den vedlagte 

CDen eller henvend deg til vår servicehotline +47 
454 04 140.

Justering av understellet

Returdemping på fjærben

Typisk er returen innstilt slik at utfjæringen er litt 
nedbremset, men ikke krypende langsom. En forsin-
ket utfjæring som slutter med krypeprosess, er en 
absolutt for stor demping.

Sykle så over et hinder (f.eks. ned en fortauskant) og 
trekk returdempingen til i små skritt akkurat så langt 
(i retning „+“) at bakdelen etter inn- og utfjæring ikke 
ettervipper mer enn én til maksimalt to ganger. Kon-
troller alltid en forandret innstilling med en prøvekjø-
ring i terrenget.

I noen tilfeller har fjærbena i tillegg en kompre-
sjonsdemping („compression“). Den typiske kom-
presjonsdempingen – eller på mange fjærben High 
Speed-kompresjonsdemping – bremser innfjæringen 
når det kjøres med høy hastighet over et hinder. En 
høy innfjæringshastighet ville ellers muligens gjøre at 
fjærbenet bunner.

En svakere demping sørger for en god reaksjonsad-
ferd, gjør imidlertid muligens at bakdelen fjærer for 
sterkt inn eller vugger når det kjøres raskt over hinde-
re, f.eks. avsatser. En sterkere demping gjør at fjærin-
gen blir hard, minsker altså kjørekomforten.

Når „sag“ er korrekt innstilt som beskrevet ovenfor, 
og fjærbenet arbeider skikkelig ved en normal prøve-
kjøring, men så i ekstreme situasjoner likevel bunner, 
kan kompresjonsdempingen økes litt.

Også her skal du arbeide klikk for klikk, for en for 
stram kompresjonsdemping forhindrer at fjærbenet 
kan utnytte vandringen fullstendig. 

Tilpasningen av kompresjonsdempingen kan være en 
langvarig prosess, som må gjennomføres bevisst og 
alltid i små skritt.

Begynn også her med det laveste trinnet, dvs. at inn-
stillingsknappen/innstillingshjulet må være dreid helt 
i retning „-“.

Når fjærbenet er for sterkt dempet (retur), 
kan bakdelen eventuelt ikke fjære ut ved 

hindre som følger raskt etter hverandre. Fare for 
fall!

Ikke skru ubetenksomt med verktøy på 
skruer, i håp om at det dreier seg om en 

innstillingsinnretning. Du kan løsne festemeka-
nismen og forårsake et fall. Som regel skal juste-
ringsinnretningene betjenes med fingrene og er 
av alle produsenter merket med skalaer eller med 
„+“ (for sterkere demping/hardere fjæring) og „-“.

Når et nytt bakdekk blir montert, må du 
passe på at det ikke streifer mot rammen 

når bakdelen fjærer helt inn. Kontroller ev. dette 
ved å slippe luften helt ut av fjærbenet og trykke 
setet kraftig nedover. Bakhjulet kan blokkere. 
Fare for fall!

! Du må ikke sykle når fjærbenet bunner. 
Selve fjærbenet og rammen kan bli skadet. 

Tilpass alltid fjærhardheten etter syklistens og 
bagasjens vekt og etter kjøreforholdene.

Kompresjonsdemping på fjærbenet

Trykk setet nedover
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Kontroller alltid en forandret innstilling med en prøve-
kjøring i terrenget.

Når du ikke tiltror deg å innstille dempingen eller hvis 
det oppstår problemer, følg de tilsvarende anvisnin-
gene fra fjærbenprodusenten på den vedlagte CDen 
eller henvend deg til vår servicehotline +47 454 04 
140. 

LOCKOUT

Når du sykler lenge stående med stor kraftbruk i opp-
overbakke („vuggende bevegelse“), er det typisk at 
en bakdel vugger. Det er tilrådelig å blokkere dempin-
gen, når fjærbenet har en lockout-mekanisme for det-
te. Ved sykling i nedoverbakke på ujevn undergrunn 
må lockout tvingende være åpen.

Mange Canyon sykler har en lockoutspak på styret. 
På Fox demperelementer tilsvarer „Climb mode“ en 
lockout.

VEDLIKEHOLD

Fjærben og bakdeler er komplekse komponenter som 
krever regelmessig vedlikehold og stell. Som regel 
har de respektive tilbydere av fjærben derfor inn-
rettet servicesentre, der fjærbena kan repareres og 
innleveres til periodisk kontroll, alt etter bruk f.eks. 
hvert år. 

Noen prinsipielle vedlikeholdstips bør du imidlertid 
legge deg på hjertet: 

1. Pass på at glideflatene på stempelstangen er rene.

2. Rengjør fjærbenet og bakdelen, særlig lagerområ-
dene, når de er skitne, like etter sykkelturen, med 
mye vann og en myk svamp.

! Ikke betjen lockoutfunksjonen i ulendt ter-
reng, men bare på glatt terreng (veier, 

gårdsveier).

Demperelementer er komplisert oppbyg-
get. Overlat vedlikeholdsarbeidene og 

fremfor alt demontering av demperelementene til 
fjærbenprodusentens servicesenter.

! Fjærben er stadig utsatt for sprut av vann 
og skitt fra bakhjulet. Rengjør dem med 

mye vann og en klut etter hver sykkeltur.

3. Sprøyt stempelstangen på fjærbenet og lagerom-
rådene, etter at du har vasket sykkelen, med litt 
smørespray som er godkjent av produsenten, eller 
smør på et svært tynt lag med hydraulikkolje. La 
da bakdelen fjære inn flere ganger og tørk rester 
av smøremidler bort med en ren klut før neste syk-
keltur. Bruk det smøremiddelet som er anbefalt av 
produsenten.

4. Ikke bruk dampstråleapparat eller skarpe rengjø-
ringsmidler til rengjøring!

5. På fjærben med stålfjæring bør fjærene og den un-
derliggende stempelstangen rengjøres regelmes-
sig, og stempelstangen smøres med en spray som 
er godkjent av produsenten. Hold deg absolutt til 
produsentens anbefalinger.

6. På fjærben med luftfjæring skal trykket kontrolle-
res regelmessig, fordi det med tiden kan synke.

7. Kontroller regelmessig at alle skruforbindelser på 
bakdelen sitter godt, med en momentnøkkel etter 
angivelsene på bakdelen. Kontroller også om la-
gerpunktene på bakdelen har sideklaring eller om 
opplagringen av fjærbenet har vertikal klaring.

Løft til kontroll sykkelen opp etter setet og forsøk å 
bevege bakhjulet frem og tilbake mot siden. Be even-
tuelt en medhjelper om å holde rammen fast foran.

Kontroller klaringen på fjærbenet ved å sette bakhju-
let forsiktig ned på bakken og så løfte det litt opp. Vær 
oppmerksom på klaprende lyder. Utbedre en eventu-
ell klaring straks eller henvend deg til vår servicehot-
line +47 454 04 140.

i Lever fjærbenet på bakdeldempingen til et 
av fjærbenprodusentens servicesenter 

minst én gang i året.

i Tips om innstilling og vedlikehold finner du 
også på Internett under

www.rockshox.de
www.sportimport.de
www.dtswiss.com
www.manitoumtb.com
www.centurion.de
www.foxracingshox.com
www.toxoholics.de

Rengjør fjærbenet med en svamp og vann

Kontroller regelmessig at alle skruforbindelser på bakdelen sitter 
godt i henhold til de fastlagte dreiemomentene

Smør på et godkjent smøremiddel etter rengjøringen 

Kontroller lufttrykket på luftfjæringer regelmessig 
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TRANSPORT AV DIN 
CANYON-SYKKEL
TRANSPORT MED MOTORKJØRETØY

Det finnes flere muligheter for å transportere din 
Canyon med bil. Canyon anbefaler utelukkende 
transport i bagasjerommet.

Riktignok tar sykler mye plass i bilens bagasjerom, 
men de er bedre beskyttet mot skitt, tyveri og skader.

	 Du må imidlertid passe på at vaiere, lysanlegg og 
lyskabler, og særlig girmekanismen ikke blir skadet. 
Legg tepper e.l. rundt din Canyon. Hvis din Canyon 
er svært skitten, bør du legge et teppe e.l. under, 
slik at biltrekket ikke blir skittent.

	 Sykkelen må sikres mot at den sklir.

Når du demonterer et hjul med skivebremser, skal du 
etterpå ikke trekke i bremsespaken. Beleggene kan 
bli skjøvet sammen, noe som senere gjør monteringen 
vanskeligere. Skyv transportsikringene inn i bremse-
klaven. Deretter trekker du i bremsespaken og sikrer 
den med en strikk eller rem.

Når sykkelen ikke kan transporteres i bagasjerom-
met, har nesten alle forhandlere av biltilbehør og 
nesten alle bilfirmaer stativer for sykkeltransport, slik 
at sykkelen ikke må tas fra hverandre. Som regel blir 
sykkelen satt i en skinne på taket og festet med en 
klemme på underrøret.

Transport med bil

TRANSPORT

 Ikke transporter sykler med skivebrem- 
 sene opp-ned. Det kan komme luft inn i 
systemet, bremsen mister virkningen. Ulykkesfa-
re!

!
 Sikre din Canyon inne i bilen. Løs last kan  

 utsette passasjerene for fare hvis det skjer 
en ulykke. Ved transport inne i bilen må ofte for-
hjulet eller til og med begge hjulene demonteres. 
For demontering av hjulene må du lese kapittelet 
„Hjul“ og der særlig avsnittet „Reparere en punk-
tering“!

 Ikke bruk bæresystemer der din Canyon  
 blir festet opp-ned på stativet, dvs. med 
styre og sete nedover. Med denne festemåten blir 
styre, styrestem, sete og setestøtte utsatt for sto-
re belastninger under kjøringen. Bruddfare! Ikke 
bruk stativer der din Canyon blir klemt fast uten 
forhjul. Særlig dempegafler er utsatt for bruddfa-
re ved denne festemåten.

!
 Transport av Canyon terrengsykler på van- 

 lige sykkelstativer med klemmer er ikke 
tillatt. Ved rammerør med stort volum er det klem-
fare på de fleste klemmene! Særlig rammer av kar-
bon kan bli varig skadet uten å kunne repareres. 
Det kan oppstå skjulte skader som kan forårsake 
alvorlige ulykker. 

De stadig mer populære hekkstativene har i forhold til 
takstativer fremfor alt den fordelen at sykkelen ikke 
må løftes så høyt for transport. Pass på at de feste-
måtene som brukes ikke skader gaffel eller ramme. 
Bruddfare!

Når du kjøper stativet, må du passe på at sikkerhets-
standarder som gjelder i ditt land, f.eks. GS-merke 
eller lignende, overholdes. I Tyskland må stativet ha 
en registrering i henhold til §22 StVZO.

TRANSPORT MED FLY

Når du vil ta med din Canyon på en flyreise, pakker du 
den inn i BikeGuard eller BikeShuttle.

Pakk hjulene i spesielle hjulvesker, slik at de er be-
skyttet i kofferten eller kartongen. Ta med det verk-
tøyet du trenger til montering, en momentnøkkel og 
bits samt denne veiledningen, så du på fagkyndig 
måte kan gjøre sykkelen klar til bruk igjen når du 
kommer frem.

Canyon BikeGuard

TRANSPORT

i  Pass på at lysene og nummerskiltet på bi- 
 len din ikke blir tildekket. Eventuelt er det 
plikt å sette på et ekstra ytterspeil.

i  Les bruksveiledningen for sykkelstativet  
 og hold deg til den tillatte nyttelasten og 
den anbefalte eller foreskrevne høyeste hastighe-
ten.

 Kontroller at sykkelen er godt festet før og  
 mens du kjører. Hvis sykkelen løsner fra 
takstativet, er det fare for at andre trafikanter blir 
utsatt for fare.

!
 Vær oppmerksom på at bilen din er høyere.  

 Mål og noter bilens totale høyde og plasser 
dette godt synlig i kupéen eller på rattet.

!
 Hvis din Canyon ikke ble pakket inn i hen- 

 hold til den vedlagte innpakningsveiled-
ningen, har du ikke krav på erstatning fra Canyon 
Bicycle GmbH for eventuelle transportskader.

Canyon BikeShuttle
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GENERELLE 
ANVISNINGER 
OM STELL OG 
INSPEKSJONER
Din Canyon er et kvalitetsprodukt. Likevel må du, som 
ved andre kjøretøyer, stelle din Canyon regelmessig 
og la en fagmann gjennomføre de periodiske vedlike-
holdsarbeidene regelmessig.

På lette sykler må dessuten viktige komponenter 
skiftes ut regelmessig (se kapittel „Service- og ved-
likeholdsintervaller“). Bare da er en varig og sikker 
funksjon på alle deler garantert. Da beholder du gle-
den med syklingen og kjøresikkerheten i mange år.

VASK OG STELL AV DIN CANYON

Tørket svette, skitt og salt fra sykling om vinte-
ren eller fra sjøluft skader din Canyon. Derfor bør 
regelmessing rengjøring og korrosjonsbeskyttelse av 
alle komponenter på din Canyon høre til dine vanlige 
plikter.

Ikke rengjør din Canyon med et dampstråleapparat. 
Denne hurtigvasken har alvorlige ulemper: Den skar-
pe vannstålen kommer ut under høyt trykk og kan 
trykke forbi tetninger og komme inn i lagrene. Smøre-
middelet blir fortynnet, friksjonen øker, korrosjonen 
begynner. Med tiden fører dette til at løpeflatene på 
lagrene ødelegges og at lagrene går mykt. Ikke sjel-
den løsner dampstråleapparatet også klistremerker.

Vask Canyon med klut og vann

STELL OG INSPEKSJON

!
 Påta deg bare arbeider som du har de nød- 

 vendige fagkunnskapene og passende 
verktøy til.

!
 Ikke rengjør din Canyon på kort avstand  

 med en svært sterk vannstråle eller damp-
stråleapparat.

i  Beskytt oversiden av kjedestaget og de  
 stedene der vaieren kan skure med folie 
eller lignende. Da unngår du stygge riper eller av-
slitt lakk.

Kontroller alle deler av lett konstruksjon 

Det er mye mer skånsomt å vaske sykkelen med en 
myk vannstråle og/eller en bøtte med vann, og ved 
hjelp av en svamp eller en stor pensel. Rengjøring for 
hånd har en annen positiv bivirkning: Da kan du tidlig 
oppdage lakkskader, slitte deler eller defekter.

Når din Canyon er tørr igjen, bør du konservere lak-
ken og metalloverflatene med hardvoks (unntak: 
bremseskiver). Beskytt også eiker, nav, skruer og 
mutre osv. med voks. Deler med mindre flater kan 
ganske enkelt sprøytes med en håndforstøver. Et-
terpoler de voksede flatene med en myk klut, så de 
skinner og vann preller av.

Når du er ferdig med rengjøringsarbeidene skal du 
kontrollere og eventuelt smøre kjedet (se kapittel 
„Girene“; avsnitt „Stell av kjedet“).

Konservering av lakk og metalloverflater med hardvoks

STELL OG INSPEKSJON

 Ikke smør pleiemidler og kjedeolje på  
 bremsebeleggene og bremseskivene! Brem-
sen kan miste virkningen (se kapittel „Bremse-
systemet“)! Ikke smør fett eller olje på klemområ-
der av karbon, f.eks på styre, styrestem, setestøtte 
og seterør.

!
 Fjern hårdnakket olje eller fett fra lakkfla- 

 ter og karbon med et rengjøringsmiddel på 
petroleumsbasis. Unngå fettfjernere som inne-
holder aceton, metylklorid osv, eller løsemiddel-
holdige, ikke nøytrale eller kjemiske rengjørings-
midler. De kan angripe overflaten!

Smør kjedet når rengjøringsarbeidene er ferdige

!
 Prøv hardvoksen på et lite synlig sted før  

 du smører den på rammen på din Canyon!

 Se opp for sprekker, riper, bøyd materiale  
 eller misfarging under rengjøringen. Hvis 
du er i tvil, kan du ta kontakt med vår service-hot-
line +47 454 04 140. Få skadede komponenter 
skiftet ut straks, lakkskader må utbedres.
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OPPBEVARING OG LAGRING AV DIN CANYON

Når du steller din Canyon regelmessig i løpet av se-
songen, må du ikke iverksette noen spesielle fore-
byggende tiltak når du setter den bort for en kort tid, 
bortsett fra tyverisikring. Det anbefales å sette din 
Canyon i et tørt, godt luftet rom.

Når du skal sette bort din Canyon for vinteren, må du 
passe på forskjellige ting:

	 Når sykkelen står lenge stille, mister slangene med 
tiden luft. Hvis din Canyon står lenge på flate dekk, 
kan oppbygningen bli skadet. Heng derfor opp hju-
lene eller hele sykkelen eller kontroller dekktrykket 
regelmessig.

	 Rengør din Canyon og beskytt den mot korrosjon, 
som beskrevet ovenfor.

	 Demonter sete og la eventuell fuktighet som har 
trengt inn tørke. Sprøyt litt fint forstøvet olje inn i 
seterøret. (Unntak: rammer av karbon)

	 Oppbevar din Canyon i et tørt rom.
	 Skift til den lille kjedeplaten foran og til det minste 

drevet bak. Da er vaierne og fjærene slakket så 
langt som mulig.

STELL OG INSPEKSJON

Sett hjul med kjede på det minste drevet og liten plate

 Ikke heng sykler med karbonfelger opp i  
 felgene! Bruddfare!

Heng opp din Canyon hvis den skal lagres lenge

Kontroller dekktrykket regelmessig

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Første inspeksjon:
Våre erfarne teknikere har utviklet et spesielt vedli-
keholdsskjema. I løpet av de første kilometrene kan 
det for eksempel hende at hjulene setter seg litt, eller 
gir- og bremsevaiere forlenges, slik at girmekanismen 
ikke alltid kan arbeide feilfritt. Alt etter kjørestrekning 
kan også de første reparasjonene på grunn av slitasje 
bli nødvendig. I dette tilfellet vil en servicemedarbei-
der ta kontakt med deg.

Regelmessig årlig vedlikehold:
Etter en lang, krevende sesong anbefaler vi at du får 
sykkelen fullstendig sjekket. Hvem kan gjøre dette 
bedre enn de som har bygget sykkelen? 

Den årlige inspeksjonen blir gjennomført av vårt fag-
personale etter et vedlikeholdsskjema som er tilpas-
set din sykkeltype. 

Canyon sikkerhetssjekk:
Hvis du sykler tydelig under 1.000 km i året med din 
Canyon, er arbeidet med vedlikehold tilsvarende min-
dre. Her er Canyon sikkerhetssjekken akkurat det 
riktige. Våre spesialister har utviklet et vedlikeholds-
skjema som retter seg spesielt etter dette behovet, 
dette skjemaet er tilsvarende mindre omfattende enn 
en årsinspeksjon, men dekker likevel alle sikkerhets-
relevante punkter. Det anbefales å gjennomføre den-
ne sjekken ved begynnelsen av en ny sykkelsesong 
eller før en planlagt sykkelferie, slik at du kan starte 
uten bekymringer

Vi ber om at du avtaler tid på forhånd, slik at du venter 
så kort tid som mulig.

STELL OG INSPEKSJON

i  Når du må pakke inn din Canyon for å  
 sende den til vårt mesterverksted, skal du 
pakke den inn nøyaktig slik som det er beskrevet 
i innpakningsveiledningen „Slik pakker du inn din 
terrengsykkel“, som ligger i BikeGuard.

 Komponenter med spesielt lav vekt kan ha  
 en forkortet levetid. For din egen sikker-
hets skyld skal du derfor få de komponentene 
som er oppført i kapittel „Service- og vedlikehold-
sintervaller“ periodisk kontrollert og eventuelt 
skiftet ut.

!
 For at du skal ha varig glede av din  

 Canyon, trenger den regelmessig vedlike-
hold. De tidsangivelser som er oppført i tabellen 
i kapittel „Service- og vedlikeholdsintervaller“ er 
tenkt som holdepunkter for syklister som sykler 
mellom 750 og 1.500 km i året. Når du regelmessig 
sykler mer eller mye på dårlige veier eller i terreng, 
forkortes inspeksjonsintervallene tilsvarende den 
hardeste bruken. Dette gjelder også hvis du ofte 
sykler i regnvær og generelt for fuktig klima.

!
Bruk prinsipielt kun originale reservedeler 
når noe må skiftes ut. I de første 2 årene 

(hhv. i garantitiden) stiller Canyon alle uunnvær-
lige reservedeler klare. Hvis de ikke er tilgjengeli-
ge, tilbyr Canyon likeverdige eller høyverdigere 
reservedeler.

i  På vår nettside www.canyon.com finner  
 du mange anvisninger om service som 
hjelper deg med små reparasjoner og vedlike-
holdsarbeider. Ikke påta deg for mye ved disse ar-
beidene! Hvis du ikke er absolutt sikker eller hvis 
du har spørsmål, vennligst henvend deg til vår 
servicehotline +47 454 04 140 eller med e-post til 
info@canyon.com
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SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINTERVALLER
Etter innkjøringstiden må du la en fagmann utføre 
vedlikehold på sykkelen med regelmessige mel-
lomrom. De tidsangivelser som er oppført i tabellen 
nedenfor er tenkt som holdepunkter for syklister som 

Komponent  Arbeid   Før hver- Månedlig Hvert år  Andre 
  sykkeltur    intervaller
Belysning Kontrollere  •   
Dekk Kontrollere lufftrykk •   
Dekk  Kontrollere profildybde  •  
 og sidevegger    
Bremser Måle beleggtykkelse  •
(skive)     
Bremsevaier/ Visuell kontroll  x
-ledninger   
Demper Service   x 
Dempegaffel  Kontrollere skruer   x  
Dempegaffel  Skifte olje, service   x 
Gaffel (aluminium Kontrollere    x
og karbon)     Minst
     hvert 2. år
 Utskiftning    x 
     Etter fall
     hhv. 3 år
Indre lager  Kontrollere lagerspill    x  
Indre lager  Smøre med fett på nytt    x 
Kjede  Kontrollere hhv. smøre  •   
Kjede  Kontrollere hhv. skifte ut    x 
     fra 750 km
Sveiv  Kontrollere hhv. ettertrekke   x 

De kontrollene som er merket med „•“ kan du selv gjennomføre når du har praktiske ferdigheter, litt erfaring og 
egnet verktøy, f.eks. en momentnøkkel. Hvis du skulle oppdage mangler i løpet av kontrollene, skal du omgående 
iverksette egnede tiltak. Ved spørsmål eller uklarheter hjelper vår service-hotline +47 454 04 140.
De arbeidene som er merket med „x“ bør gjennomføres av en fagmann som har erfaring med moderne sykkeltek-
nikk (f.eks. en sykkelmekanisk mesterbedrift). Du kan gjerne henvende deg til vår service-hotline +47 454 04 140.

sykler mellom 750 og 1.500 km (ca. 50 til 100 timer) i 
året. Når du regelmessig sykler mer eller mye på dårli-
ge veier, forkortes inspeksjonsintervallene tilsvaren-
de den hardeste bruken.

Komponent  Arbeid   Før hver- Månedlig Hvert år  Andre 
  sykkeltur    intervaller
Lakk  Konservere     • 
     Minst 
     halvårlig
Hjul / eiker  Kontrollere kastfritt løp og spenning  •   
Hjul / eiker Sentrere hhv. etterstramme     x 
     ved behov
Styre og styrestem, Kontrollere    x
karbon og     Minst 
aluminium     Hvert 2. år
 Utskiftning     x 
     Etter fall
     hhv. 3 år
Styringslager  Kontrollere lagerspill   •   
Styringslager  Smøre med fett på nytt    x  
Metalloverflater  Konservere (unntak: bremseskiver)    • 
     Minst
     halvårlig
Nav  Kontrollere lagerspill   •   
Nav  Smøre med fett på nytt    x  
Pedaler  Kontrollere lagerspill   x   
Pedaler  Rengjøre smekkmekanisme   •   
Girmekanisme/   Rengjøring, smøring   •   
skifter
Hurtigkobling  Kontrollere sete  •    
Skruer og muttere  Kontrollere hhv. ettertrekke   x   
Ventiler  Kontrollere sete  •    
Styrestem/  Demontere og smøre med fett på nytt    x
setestøtte hhv. ved karbon ny monteringspasta
 (Obs: ikke fett på karbon)     
Vaiere: Gir/ Demontere og smøre med fett    x
Bremser 

De kontrollene som er merket med „•“ kan du selv gjennomføre når du har praktiske ferdigheter, litt erfaring og 
egnet verktøy, f.eks. en momentnøkkel. Hvis du skulle oppdage mangler i løpet av kontrollene, skal du omgående 
iverksette egnede tiltak. Ved spørsmål eller uklarheter hjelper vår service-hotline +47 454 04 140.
De arbeidene som er merket med „x“ bør gjennomføres av en fagmann som har erfaring med moderne sykkeltek-
nikk (f.eks. en sykkelmekanisk mesterbedrift). Du kan gjerne henvende deg til vår service-hotline +47 454 04 140.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINTERVALLER
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ANBEFALTE TILTREKNINGSMOMENTER

Komponent  Skruforbindelse  Shimano*  SRAM ** 
Girmekanisme  Festebolt  8-10 Nm  8-10 Nm
 Vaierklemskrue  5-7 Nm  4-5 Nm 
 Styrerullbolt  3-4 Nm  
Skifter  Festeskrue  5-7 Nm  5-7 Nm 
 Vaierklemskrue  5-7 Nm  5 Nm 
Girspak  Festeskrue for girspakenhet  5 Nm  2,5-4 Nm 
 Hulltildekning  0,3-0,5 Nm  
 Klammer - festeskrue (innvendig sekskant)  5 Nm  
 Anslagsokkel på ramme  1,5-2 Nm  
Nav  Betjeningsspak for hurtigkobling  5-7,5 Nm  
 Kontramutter for lagerinnstilling  10-25 Nm  
 ved hurtigkoblingsnav  
Frihjulsnav  Tannkranspakke - låsering  30-50 Nm  40 Nm 
Sveivsett  Sveivskrue (fettfri firkant)  35-50 Nm  
 Sveivskrue (Shimano* Octalink)  35-50 Nm  
 Sveivskrue (Shimano* Hollowtech II)  12-15 Nm  
 Sveivskrue Isis   31-34 Nm 
 Sveivskrue Gigapipe   48-54 Nm 
 Kjedeplateskrue  8-11 Nm  12-14 Nm (stål)
   8-9 Nm (alu)
Tettet cartridge Hus Shimano Hollowtech II  35-50 Nm  34-41 Nm 
 SRAM Gigapipe  
Indre lager Octalink 50-70 Nm  
Pedal  Pedalaksel 35 Nm  31-34 Nm 
Sko  Skruer på skoplatene  5-6 Nm  
 Pigg  4 Nm  
Setestøtte  Festeskrue for seteklemming på støttehodet  20-29 Nm ***  

*  www.shimano.com
** www.sram.com
***  Disse verdiene er veiledende verdier fra ovennevnte produsenter.
 Følg verdiene i de ev. vedlagte veiledningene fra komponentprodusentene

ANBEFALTE TILTREKNINGSMOMENTER

Canyon momentnøkkel

Montering av styre med Canyon momentnøkkel

i  For noen komponenter står tiltreknings- 
 momentene på selve komponenten. Hold 
deg til verdiene på etikettene eller påtrykkene.

ANBEFALTE TILTREKNINGSMOMENTER
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Canyon ramme: 
Skruer for flaskeholder    5 Nm 
Utskiftbart øye girmekanisme   1,5 Nm 

Canyon setestøtteklemme:   3-5 Nm 

Når din terrengsykkel har en hurtigkobling til feste, 
les kapittel „Håndtering av hurtigkoblinger og stikk-
aksler“. 

De følgende tiltrekningsmomentene gjelder når pro-
dusenten av styrestem eller setestøtte ikke har angitt 
noe annet på selve komponenten eller i dens monte-
ringsveiledning. 

Styrestem: 
Skruer M5  4,5-5,5 Nm 
Skruer M6  8-9,6 Nm
Innstillingsskrue (i lokket)   0,5-2 Nm
på Ahead-styrestem 

Setestøtte: 
Seteklemming på støttehodet
	 Støtter med en skrue  20-24 Nm 
	 Støtter med to skruer   6-9 Nm
  bak hverandre
	 Støtter med to skruer   12-14 Nm
  på tvers av kjøreretningen 

Angitt tiltrekningsmoment

i  Ved gaffelskaft av karbon, som merkes  
 på den sorte fargen, trekk til skaftklem-
ming med maksimalt 6 Nm.

 For å kunne garantere driftssikkerheten  
 på din Canyon, må skruforbindelsene på 
komponentene trekkes omhyggelig til og kontrol-
leres regelmessig. Best egnet er en momentnøk-
kel som kobler ut når ønsket tiltrekningsmoment 
er nådd. Prøv deg frem fra den nederste verdien til 
det maksimale tiltrekningsmomentet og kontroller 
at komponentene sitter godt, som beskrevet i de 
tilsvarende kapitlene. På deler som det ikke er 
angitt noe tiltrekningsmomentområde for, trekkes 
skruene trinnvist til, kontroller innimellom stadig 
vekk at komponenten sitter godt, som beskrevet 
i de respektive kapitlene. Det maksimale tiltrek-
ningsmomentet må aldri overskrides.

i  For noen komponenter står tiltreknings- 
 momentene på selve komponenten. Hold 
deg til verdiene på etikettene eller påtrykkene.

i  Se eventuelt også de vedlagte veilednin- 
 gene fra komponentprodusentene eller se 
etter på vår nettside www.canyon.com

ANBEFALTE TILTREKNINGSMOMENTER

SKIVEBREMSER

  Shimano Magura Avid Formula
Bremseklaveskrue på ramme/gaffel 6-8 Nm  6 Nm 5-7 Nm (HR) 9 Nm
    9-10 Nm (VR) 
Bolter på klemmen for bremsespaken 6-8 Nm 4 Nm
Klemming med én skrue    4-5 Nm
    (Juicy 5)
Klemming med to skruer   2,8-3,4 Nm 2,5 Nm
    (Juicy 7/karbon)
Overfalsskrue for ledninger på håndtaket 5-7 Nm  4 Nm  5 Nm 5 Nm
og normal ledning på bremseklave   Aluminiums-klemming
    7,8 Nm
    Stålklemming
Stusskruer for ledningene på  5-7 Nm  6 Nm
bremseklave (Disc Tube-ledning )  
Skrue på lokk   0,3-0,5 Nm  0,6 Nm  
Pinneskrue luftehull  4-6 Nm  2,5 Nm  
Skruer for bremseskiven på nav  4 Nm  4 Nm  6,2 Nm  5,75 Nm
Øyetilkobling på bremsehåndtak     8 Nm

Skivebrems

!
 Ved alle arbeider på bremsesystemet skal  

 du følge bruksveiledningen fra produsen-
ten.
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LOVBESTEMTE KRAV
I NORGE
Det anbefales å utruste sykkelen med følgende ut-
styr:

1. LYSANLEGG 
	 frontlykt med hvitt lys 
	 rødt baklys 
	 rød refleks bak 
	 refleks på pedalene

2. VARSELINNRETNING
Sykkel skal ha signalklokke.

3. BREMS
Minst to separate bremser.

4. HJELM
Det er ingen hjelmplikt. Det anbefales imidlertid å 
bruke hjelm.

5. BREMSEANLEGG
Alle sykler må være utstyrt med to uavhengige brem-
ser.

6. TUNNEL
Vær oppmerksom på at det er sykkelforbud i mange 
tunneler.

LOVBESTEMTE KRAV

i  Du finner ytterligere informasjon på 
 www.cyclingnorway.no
 www.syklistene.no
 www.bike-norway.com

ANSVAR VED FEIL
Sykkelen er omhyggelig produsert og ble levert over-
veiende montert. Etter loven er vi blant annet ansvar-
lige for at sykkelen ikke har feil som opphever eller 
betraktelig minsker verdien eller egnetheten. I løpet 
av de første 2 årene etter kjøpet har du fullt krav på 
lovbestemt garanti. Hvis det skulle oppstå mangler, er 
vi din kontakt under den angitte adressen.

For å kunne behandle din reklamasjon så problemfritt 
som mulig, er det nødvendig at du holder kjøpskvitte-
ringen klar. Oppbevar den derfor omhyggelig.

For å oppnå at sykkelen har en lang levetid og holder 
lenge, må du kun bruke sykkelen i henhold til bruks-
formålet (se kapittel „Formålsmessig bruk“). Følg 
også tillatt totalvekt og forskriftene om transport av 
bagasje og barn (i kapittel „Formålsmessig bruk“). 
Dessuten må forskriftene fra produsentene om mon-
tering (særlig tiltrekningsmomenter for skruer) og 
de foreskrevne vedlikeholdsintervallene overholdes 
nøye. Følg også de kontrollene og arbeidene som er 
oppført i denne håndboken og i de eventuelt vedlagte 
andre veiledningene (i kapittel „Service- og vedlike-
holdsintervaller“), hhv. ev. nødvendig utskiftning av 
sikkerhetsrelevante deler som styre, bremser osv.

Vi ønsker deg en god sykkeltur. Hvis det skulle oppstå 
noen spørsmål, hjelper vår service-hotline +47 454 
04 140 deg gjerne videre.

Bruk alltid sykkelen til det formålet den er bestemt for

ANSVAR VED FEIL OG GARANTI

!
 På heldempede rammer er opphenget av  

 fjærbena dimensjonert slik at fjærbenet 
kan hhv. må absorbere slag. Hvis demperen er 
stiv eller blokkert, går slagene uforminsket inn i 
rammen, som på disse stedene som regel ikke er 
konstruert for dette. Ved dempere med lockout 
må du derfor generelt tenke på at lockoutfunksjo-
nen ikke skal brukes i grovt terreng, men kun på 
glatt underlag (veier, glatte gårdsveier). 

i  Vedlagt finner du bruksveiledningene fra  
 produsentene av de forskjellige kom-
ponentene. Der finner du alle detaljer om bruk, 
vedlikehold og stell. I denne håndboken blir det 
flere ganger henvist til disse spesielle og utførli-
ge veiledningene. Pass på at du har de respektive 
veiledningene for systempedaler, gir- og bremse-
komponenter og at du oppbevarer dem omhygge-
lig sammen med dette heftet og håndboken. 

i  Karbon er et komposittstoff som brukes  
 til vektoptimerte konstruksjoner. Med 
denne typen produksjonsprosess er uregelmes-
sigheter på overflaten (små bobler og porer) ikke 
til å unngå. De er ikke mangler. 

Lyskaster med prøvemerke

Refleks med prøvemerke



130 131

OPPLYSNINGER OM SLITASJE

Noen komponenter på sykkelen er på grunn av funk-
sjonen utsatt for slitasje. Størrelsen på slitasjen er 
avhengig av stell og vedlikehold og hva sykkelen bru-
kes til (kjøreytelse, sykling i regnvær, skitt, salt osv.). 
Sykler som ofte står utendørs kan på grunn av innfly-
telser fra været også være utsatt for større slitasje.

Disse delene krever regelmessig vedlikehold og stell, 
likevel vil de, avhengig av bruksintensitet og bruks-
forhold, før eller senere nå slutten på sin levetid.

Følgende deler må skiftes ut når de har nådd slita-
sjegrensene: 
	 kjede, 
	 vaier, 
	 håndtaktrekk hhv. styrebånd, 
	 kjedehjul, 
	 drev, 
	 girmekanismeruller, 
	 skiftevaier,
	 dekk, 
	 setetrekk (lær) og 
	 bremsebelegg. 

Beleggene på skivebremser slites funksjonsbetinget. 
Ved sportslig bruk eller sykling i fjellterreng kan det 
være nødvendig å skifte ut beleggene med korte mel-
lomrom. Kontroller beleggenes tilstand regelmessig 
og få dem eventuelt skiftet ut hos en fagforhandler.

OPPLAGRINGENE OG FJÆRBENA PÅ HELDEMPEDE 
RAMMER

Fjærben og heldempede rammer er funksjonsbetin-
get utsatt for en viss slitasje. Dette gjelder særlig for 
tetninger på fjærbena og opplagringene for bakdelen. 
Festeskruer for fjærben som er trukket for stramt til 
belaster rammen og forårsaker ev. følgeskader. Hold 
deg derfor til monteringsforskriftene og bruk en mo-
mentnøkkel.

Bremsebelegg som har en beleggtykkelse under en millimeter må 
skiftes ut med originale reservedeler

ANSVAR VED FEIL OG GARANTI

Lagre er utsatt for en viss slitasje

GARANTI
Utover den lovbestemte rammen yter vi frivillig en 
garanti på ialt 6 år for rammen på terrengsykler (unn-
tatt opplagring og fjærben) 

Vår garanti gjelder fra kjøpsdato og bare for første 
kjøper av sykkelen. Lakkskader er unntatt. Vi forbe-
holder oss å reparere defekte rammer eller gafler eller 
å skifte dem ut med tilsvarende etterfølgende modell. 
Dette er det eneste garantikravet. Andre kostnader 
som montering, transport osv. overtar vi ikke. 

Utelukket fra garantien er skader som oppstår fra 
ukyndig hhv. ikke formålsmessig bruk, f.eks. forsøm-
melse (manglende stell og vedlikehold), fall, overbe-
lastning, og fra forandringer på rammen eller gaffelen 
ved på- og ombygging av ytterligere komponenter. 
Det ytes heller ikke garanti ved hopp eller overbelast-
ninger av annen type.

ANSVAR VED FEIL OG GARANTI

6 års garanti

 Canyon terrengsykler er high-end sports- 
 apparater som har en vektbesparende 
konstruksjon av avansert ingeniørkunst. Vær 
også du profesjonell i håndtering av materialet. 
Feil bruk, ukyndig montering eller mangelfullt 
vedlikehold kan gjøre racersykkelen usikker. 
Ulykkesfare!
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CRASH REPLACEMENT
Ved ulykker eller tunge fall kan store krefter virke på 
rammen og gaffelen og forårsake skader som påvir-
ker funksjonsdyktigheten. Med Crash Replacement 
(CR) tilbyr vi en tjeneste der din skadede Cany-
on-ramme kan erstattes til gunstige vilkår. Tilbudet 
gjelder innen tre år fra kjøpsdato. Du får din eller en 
sammenlignbar ramme (uten tilleggsdeler, som for 
eksempel setestøtte, skifter, demper eller styrestem).

CR-service er begrenset til første eier og til skader 
som påvirker funksjonsdyktigheten. Vi forbeholder 
oss retten til å nekte denne tjenesten i enkelte tilfel-
ler, når vi fastslår at skaden er påført med hensikt.

Når du vil benytte deg av CR-service kan du henvende 
deg til vår serviceavdeling +47 454 04 140.

Flere opplysninger finner du på vår nettside 
www.canyon.com

i  Hold deg til anvisningene i kapittel „For- 
 målsmessig bruk“.

CRASH REPLACEMENT

Crash Replacement – skadede Canyon-rammer erstattes til gunstige 
vilkår

PURE CYCLING

Du finner oss helt enkelt i Karl-Tesche-Straße 12, Koblenz. Fra kryss A 
48, utkjøring Koblenz Nord på B9 i retning Koblenz. På Moselbrücke 
kjører du i det andre feltet fra høyre til City-rundkjøring.
Du tar av i første avkjøring i retning Cochem. Etter ca. 1 km svinger du 
av til høyre ved første lyskryss.

Canyon Bicycles GmbH / Karl-Tesche-Straße 12 / D-56073 Koblenz
Butikk åpningstider: Man - fre: kl. 10.00 - 19.00 • Lø kl. 9.00 - 18.00

Telefon for bestillinger og informasjon: +47 454 04 140 / E-post: info@canyon.com
Verksted åpningstider: Man - fre: kl. 9.00 - 18.00 • Lø kl. 9.00 - 15.00


