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CYCLING

MANUAL
ROAD BIKE

!
  Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EN ISO- 
standard 4210-2.

!
  Vigtigt! 
Monteringsvejledning side 12. Læs side 4-11 inden du kører på cyklen første gang.
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BESKRIVELSE AF KOMPONENTERNE

1 Ramme:
 a Overrør
 b Underrør
 c Sæderør
 d Kædestiver
 e Sædestiver

2 Sadel
3 Sadelpind
4 Sadelpindklemme
5 Bremse bag
6 Kassette
7 Forskifter
8 Bagskifter
9 Kæde
10 Klinge
11 Kranksæt
12 Pedal

13 Frempind
14 Styr
15 Bremse-/gearskiftegreb
16 Headset
17 Bremse for
18 Gaffel
19 Dropout

 Hjul:
20 Quick release-spænder/stikaksel
21 Fælg
22 Eger
23 Dæk
24 Nav
25 Ventil

 Dette symbol betyder en mulig fare for dit liv  
 og din sundhed, hvis du ikke efterkommer 
de pågældende handlingsopfordringer hhv. hvis 
du ikke træffer de pågældende sikkerhedsforan-
staltninger.

i  Dette symbol giver informationer om hånd-
 teringen af produktet eller den pågældende 
del af brugsanvisningen, som der skal gøres spe-
cielt opmærksom på.

!
 Dette symbol advarer dig om en forkert ad- 

 færd, som kan resultere i tings- og miljø-
skader.

De beskrevne mulige konsekvenser bliver i vejled-
ningen ikke altid gentaget, hver gang disse symboler 
dukker op! 

HENVISNINGER VEDRØRENDE DENNE BETJENINGSVEJLEDNING
VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE SYMBOLER:

INDHOLDSFORTEGNELSE

2 Velkomst
4 Forskriftsmæssig brug
7 Inden du kører på cyklen første gang
10 Hver gang inden du starter
12 Montering fra BikeGuard
34 Emballering af din Canyon landevejscykel
35 Håndtering med quick release-spændere og 

stikaksler
35 Fremgangsmåde til sikker fastgøring af hjulet 

med quick release-spænder
37 Fremgangsmåde til sikker fastgøring af hjulet 

med stikaksler
38 Hvad skal jeg være opmærksom på ved monte-

ring og ommontering?
39 Særlige egenskaber ved materialet carbon
40 Særlige egenskaber ved carbonhjul 
41 Plejehenvisninger
42 Særlige egenskaber ved Triathlon-, tidskørsels-

maskiner og banecykler
44 Efter et styrt
46 Rammesæt – Monteringshenvisninger Tekniske data
51 Tilpasning af en Canyon landevejscykel til 

rytteren
52 Indstilling af den rigtige siddehøjde
54 Indstilling af styrets højde
55 Aheadset®-frempinde hhv. gevindløst system
57 I -Lock-system
59 Siddelængde og sadelindstilling
60 Forskydning af sadlen og indstilling af sadlens 

hældning
63 Indstilling af styr og bremsegreb
63 Indstilling af styrets position vha. drejning af 

styret
65 Regulering af gribebredden i forhold til bremse-

grebene
66 Pedalsystemer
66 De forskellige systemers funktionsmåde i overblik
68 Indstilling og vedligeholdelse
69 Bremsesystem
70 Landevejscykel-Fælgbremser
70 Unktionsmåde og slid
71 Kontrol og justering af bremser på landevejs-

cykler
71 Kontrol af bremsesystemet
71 Højdeindstilling af belægningerne
72 Justering og synkronisering af sidepull-bremser

73 Mekaniske og hydrauliske skivebremser
73 Funktionsmåde og slid
74 Indstilling af gribebredde
74 Kontrol og justering på mekaniske skive-

bremser
75 Kontrol og justering på hydrauliske skive-

bremser
77 Gearsystem
78 Funktionsmåde og betjening
80 Kontrol og justering af gearsystemet
80 Bagskifter
81 Indstilling af endestop
83 Forskifter
84 Shimano Di2
86 Kædepleje
87 Kædeslid
88 Justering af kædespænding på cykler med 

kun et gear (Singlespeed)
89 Hjul – Dæk, slanger og dæktryk 
92 Fælgkoncentricitet, egerspænding
93 Fremgangsmåde ved punktering
93 Afmontering af hjul
94 Demontering af tråd- og foldedæk
95 Montering af tråd- og foldedæk
97 Demontering af slangedæk
97 Montering af slangedæk
101 Montering af hjul
102 Headset
102 Kontrol og justering
103 Aheadset®-styrleje
104 I -Lock-system-headset
106 Transport af din Canyon landevejscykel
108 Generelle plejehenvisninger og inspektioner
108 Vask og pleje af din Canyon
110 Opbevaring og lagring af din Canyon
111 Vedligeholdelse og inspektion
113 Service- og vedligeholdelsesintervaller
115 Anbefalede tilspændingsmomenter
118 Lovkrav for deltagelse i færdsel på gader og veje
119 Ansvar for tingsmangler
121 Garanti
122 Crash Replacement
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Vær opmærksom på, at forklaringerne og tipsene af 
forskellige grunde kan være utilstrækkelige, f.eks. 
erfaring, håndværksmæssig fingerfærdighed hos 
den, der udfører arbejderne, eller at det værktøj, der 
anvendes, ikke er godt, så at der kræves ekstra (spe-
cial-)værktøj eller yderligere forholdsregler.

På vores website www.canyon.com kan du desuden 
finde talrige serviceinformationer, som kan hjælpe dig 
ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder. 
Forlang for din egen sikkerheds skyld ikke for meget 
af dig selv. Hvis du ikke er helt sikker eller har spørgs-
mål, bedes du henvende dig til vores service-hotline 
+45 (0) 70204011!

Vær opmærksom på: Denne manual kan ikke formid-
le dig med den viden, en cykelmekaniker har. Selv 
en manual så tyk som et leksikon ville ikke kunne 
omfatte alle kombinationsmuligheder inden for 
disponib le hjul og komponenter. Derfor koncentre-
rer denne manual sig om din nyanskaffede cykel og 
de mest almindelige komponenter og indeholder de 
vigtigste henvisninger og advarsler. Den er ikke eg-
net til, at du ved dens hjælp kan montere en komplet 
cykel af Canyon rammesættet!

Denne manual kan ikke lære dig at cykle. Derfor 
koncentrerer denne manual sig om din nyanskaffede 
cykel og de vigtigste henvisninger og advarsler. Men 
den kan hverken lære dig at cykle eller færdselsreg-
lerne.

Når du cykler, skal du være klar over, at det drejer sig 
om en muligvis farlig aktivitet, og at rytteren altid skal 
have sin cykel under kontrol.

Som i enhver anden sportsgren kan man også kom-
me til skade, når man cykler. Når du sætter dig på 
en cykel, skal du være dig bevidst om denne fare og 
acceptere den. 

KÆRE CANYON KUNDE.

I denne manual har vi samlet mange tips om betjenin-
gen af din Canyon landevejscykel og en mængde in-
teressante informationer om cykelteknik, vedligehol-
delse og pleje. Læs denne manual grundigt igennem.

Det kan betale sig, også selv om du anser dig for at 
være en „gammel rotte”, da du har kørt på cykel hele 
livet. Cykelteknikken har videreudviklet sig meget 
stærkt i de senere år. 

For at du altid kan have glæde ved at køre på din 
Canyon og for din egen sikkerheds skyld, bør du læse 
hele den trykte del af denne manual omhyggeligt og
	 udføre monteringsinstruktionerne i kapitlet „Mon-

tering fra BikeGuard“ nøjagtigt,
	 iagttage og overholde henvisningerne i kapitlet „In-

den du kører på cyklen første gang“,
	 læse i kapitlet „Forskriftsmæssig brug“, hvilket for-

mål din nye landevejscykel er beregnet til og hvor 
høj den tilladte totalvægt (rytter, tøj og bagage) 

	 samt udføre mindste-funktionskontrol hver gang 
inden du starter. Hvordan den skal udføres, kan du 
finde i kapitlet „Hver gang inden du starter“ i denne 
manual. Kør ikke, hvis kontrollen ikke er 100 % be-
stået!

På den digitale databærer, som er vedlagt manualen, 
er en række vedligeholdelses- og reparationsarbejder 
udførligt beskrevet. Når du udfører dem, skal du altid 
tage hensyn til, at vejledningerne og henvisningerne 
udelukkende gælder for denne Canyon landevejscy-
kel og ikke kan overføres til andre cykler. På grund 
af de mange forskellige udførelser og skift inden for 
modeller kan det forekomme, at de beskrevne arbej-
der ikke er helt fuldstændige. Tag derfor altid hensyn 
til vejledningerne fra vores komponentleverandører, 
som er vedlagt din BikeGuard.

VELKOMST

i  Besøg os en gang imellem på vores website  
 på www.canyon.com. Der kan du finde 
nyheder, henvisninger og nyttige tips samt vores 
salgspartneres adresser.

i  Dette er ikke en vejledning til at montere 
 en cykel af enkelte dele eller til at repa-
rere den! Ret til ændringer af tekniske detaljer i 
forhold til angivelser og illustrationer i betjenings-
vejledningen forbeholdes. Denne håndbog er i 
overensstemmelse med kravene i EN ISO-stan-
dard 4210-2. Denne vejledning er omfattet af den 
europæiske lovgivning.

Altid med hjelm og briller

!
 Forlang for din egen sikkerheds skyld ikke  

 for meget af dig selv ved monterings- og 
justeringsarbejder. Benyt dig i tvivlstilfælde af vo-
res service-hotline +45 (0) 70204011. 
E-mail: danmark@canyon.com

Vær altid opmærksom på, at du på en cykel ikke er 
i besiddelse af de sikkerhedsanordninger, der findes 
på en bil, som f.eks. karosseri eller airbag.

Kør derfor altid forsigtigt og tag hensyn til de andre 
trafikanter. Kør aldrig på cykel, hvis du står under 
indflydelse fra medikamenter, narkotika eller alkohol, 
eller hvis du er træt. Tag aldrig med en anden person 
med på din cykel og hold altid begge hænder på sty-
ret.  

Til sidst har vi en bøn til dig: Kør altid sådan, at du 
hverken er til fare for dig selv eller andre, og tag hen-
syn til naturen, når du kører i skove eller på marker. 
Bær altid adækvat cykeludstyr, i det mindste en pas-
sende cykelhjelm, beskyttelsesbriller, stabile sko og 
cykelrigtigt, iøjnefaldende lyst tøj.

Canyon teamet ønsker dig god fornøjelse med din 
Canyon!

Ved levering af cyklen skal der af producenten ved-
lægges supplerende vejledninger. Se også efter sup-
plerende vejledninger på www.canyon.com

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

Service-Hotline: +45 (0) 70204011
Ordre-fax: +45 (0) 86418383
E-mail: danmark@canyon.com

Tekst, koncept, fotografi og grafisk realisering:
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Stand: Juli 2017, udgave 8

© Offentliggørelse, kopi, oversættelse og duplike-
ring, også i uddrag og på elektroniske medier, samt 
anden slags udnyttelse er ikke tilladt uden skriftligt 
samtykke fra forfatteren.

VELKOMST
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Kondition 3
Bikes i denne kategori omfatter cyklerne fra kategori 
1 og 2 og er derudover egnede til mere rå og ubefæ-
stede terræner. Også sporadiske spring med en mak-
simal højde på ca. 60 cm er inden for disse cyklers 
anvendelsesområde. Men også spring af den højde 
kan for uerfarne ryttere medføre ublide landinger, 
hvorved de indvirkende kræfter kan forøges signifi-
kant og føre til beskadigelser og tilskadekomst. MTB 
hardtails og fuldt affjedrede cykler med kort fjeder-
vandring står for denne kategori.

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG

Kondition 4
Denne kategori omfatter bikes af kategori 1-3. Des-
uden egner de sig til meget råt og delvis stenet terræn 
med stejlere skråninger og dermed højere hastighe-
der. Regelmæssige, moderate spring med erfarne 
ryttere er ikke noget problem for disse cykler. Man 
bør dog udelukke regelmæssig og konstant brug af 
cyklerne på North-Shore-strækninger og i bikepar-
ker. Disse cykler bør pga. den stærkere belastning 
kontrolleres med hensyn til beskadigelser, hver gang, 
man har kørt med dem. Fuldt affjedrede bikes med 
middel fjedervandring er typiske for denne kategori.

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG
For at definere de forskellige cykeltypers anvendelsesformål har vi inddelt vores cykler i forskellige kategorier. 
Det betyder, at vi allerede under udviklingen af vores cykler definerer forskellige testkrav, som er afstemt efter 
den belastning, de vil blive udsat for, så vi senere kan garantere den størst mulige sikkerhed ved brug af vores 
cykler. 

Det er derfor meget vigtigt, at cyklerne ikke bliver kørt på ud over den forskriftsmæssige brug, da cyklernes 
belastningsgrænse ellers muligvis kan blive overskredet og rammen eller andre komponenter tage skade. Det 
kan føre til alvorlige uheld. 

Den maksimale totalvægt bestående af rytter, bagage og cykel må ikke overskride 120 kg. Denne tilladte mak-
simalvægt kan under visse omstændigheder begrænses yderligere pga. brugsanbefalinger fra komponenternes 
producenter.

I hvilken kategori din bike hører hjemme, kan du finde ud af vha. rammemærkningen iht. følgende symboler. Hvis 
du ikke er klar over, hvilken kategori din cykel hører ind under, er du velkommen til at tage kontakt med vores 
servicecenter. 

Kondition 1
Bikes i denne kategori er beregnet til ture på befæ-
stede veje, hvorved hjulene er i stadig kontakt med 
undergrunden. Det er som regel landevejscykler med 
bøjlestyr eller lige styr, triatlon- eller tidskørselscyk-
ler. Den maksimale totalvægt bestående af rytter, 
bagage og cykel må ikke overskride 120 kg. Denne 
tilladte maksimalvægt kan under visse omstændighe-
der begrænses yderligere pga. brugsanbefalinger fra 
komponentproducenterne. 
Et specielt tilfælde i denne kategori er anerkendte 
cyclocross bikes med bøjlestyr og cantilever- eller 
skivebremser. Disse bikes er desuden egnede til 
grusveje og offroad pister, hvor dækkene pga. små 
trin eller afsatser af en højde på 15 til 20 cm i kort tid 
mister vejgrebet.

Kondition 2
Cykler i kategori 2 er beregnet til ture på befæstede 
veje, hvor hjulene er i stadig kontakt med undergrun-
den. Disse cykler er beregnet til urban mobilitet og 
således hovedsageligt til deltagelse i den offentlige 
trafik og på offentlige og godkendte veje. Omfatter 
urban-, city- og trekkingcykler. 
Den maksimale totalvægt bestående af rytter, baga-
ge og cykel må ikke overskride 120 kg. Denne tilladte 
maksimalvægt kan under visse omstændigheder be-
grænses yderligere pga. brugsanbefalinger fra kom-
ponentproducenterne.
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 Vær opmærksom på, at bremsegrebenes  
 tilhørsforhold kan variere alt efter land! 
Kontrollér, hvilken bremse der hører til hvilket 
greb. Hvis det ikke stemmer overens med dine 
vaner, kan du eventuelt få det ændret!

INDEN DU KØRER PÅ 
CYKLEN FØRSTE GANG
1. Har du nogensinde kørt på en landevejs-, tidskør-

sels-, Triathlon- eller banecykel? Vær opmærksom 
på, at det drejer sig om sportsredskaber, som kræ-
ver tilvænning og øvelse. Gør dig lidt efter lidt fortro-
lig med din nye cykel på et sted uden trafik og føl dig 
langsomt frem til dens køreegenskaber. Deltag i et 
teknikkursus. Flere Infos på www.canyon.com

2. Er du fortrolig med bremsesystemet? Som regel 
leveres Canyon cykler således, at forhjulsbremsen 
betjenes med det venstre bremsegreb. Kontrollér, 
om du kan betjene forhjulsbremsen med det sam-
me håndbremsegreb, som du plejer at gøre. Hvis 
dette ikke er tilfældet, skal du ligefrem træne den 
nye placering, da en uovervejet betjening af for-
hjulsbremsen kan føre til styr.  Få eventuelt en fag-
mand til at ændre bremsegrebenes tilhørsforhold.

 Moderne bremser har muligvis en meget stærke-
re bremsevirkning, end bremsen på din hidtidige 
cykel havde! Foretag under alle omstændigheder 
først nogle prøvebremsninger godt på afstand af 
trafikken! Føl dig langsomt frem til den maksimalt 
mulige forsinkelse. Du kan finde mere om bremser 
i kapitlet „Bremsesystem“.

3. Er du fortrolig med gearsystemet og dets funkti-
onsmåde? Gør dig fortrolig med gearsystemet på et 
sted uden trafik. Vær opmærksom på, at du ikke 
skifter gear for og bag samtidig og at du ikke træ-
der for kraftigt i pedalerne, når du skifter gear. Du 
kan finde mere om gearsystemet i kapitlet „Gear-
system“.

 Når du kører med hænderne på et aerostyr  
 (Triathlonstyr), kan du ikke nå bremsegre-
bene så hurtigt som i andre gribepositioner. Du er 
længere om at standse. Kør yderst forsigtigt og 
tag hensyn til, at du er længere om at standse. 

Kædegearsystemet

Stærk brug af bremsen, ikke anbefalet til efterligning

Kondition 5
Denne brugsmåde står for meget krævende, stærkt 
stenet og ekstremt stejlt terræn, som kun kan klares 
af teknisk erfarne og meget veltrænede ryttere. Stør-
re spring ved meget høje hastigheder samt intensiv 
brug af specielle bikeparker eller downhill-stræknin-
ger er typiske for denne kategori. I forbindelse med 
disse cykler skal man altid være opmærksom på, at 
der foretages en intensiv kontrol med hensyn til mu-
lige beskadigelser, hver gang man har kørt på cyklen. 
Skader i forvejen kan ved betydelig lavere belastnin-
ger føre til et svigt. Ligeledes skal der tages højde 
for regelmæssig udskiftning af sikkerhedsrelevante 
komponenter. Det anbefales altid at bære specielle 
protektorer. Fuldt affjedrede bikes med lange fje-
dervandringer, men også dirtbikes er betegnende for 
denne kategori.

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG

!
 Børnesæder er generelt ikke tilladt.

!
 Det er generelt ikke tilladt at trække bør- 

 neanhængere.

!
 Monteringen af en bagagebærer er ikke til- 

 ladt. Hvis du vil have bagage med, bør du 
komme det i en speciel cykelrygsæk.

i  Se også vores altid aktuelle website  
 www.canyon.com. Der er indsatsområder-
ne grafisk vist for vores modeller.

i  Læs i hvert fald også den supplerende  
 Speedmax-betjeningsvejledning, hvis du 
har købt en Speedmax CF SLX. 
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4. Passer rammehøjden og er sadel og styr rigtigt ind-
stillet? Stil dig over overrøret på din cykel og kon-
trollér, om du har mindst 2 - 3 fingres luft i skridtet. 
Hvis det ikke er tilfældet, tag kontakt med vores 
service-hotline +45 (0) 70204011. Hvis du kører 
med en for stor ramme, kan du komme til skade, 
når du skal stå hurtigt af! Sadlen skal være indstil-
let, så at du med hælen lige kan nå ned på pedalen, 
når den befinder sig i den nederste stilling. Kon-
trollér, om du stadig lige kan nå jorden med tåspid-
serne, når du sidder på sadlen. Du kan finde mere 
om positionen i kapitlet „Tilpasning af en Canyon 
landevejscykel til rytteren“.

5. Har du nogensinde kørt med klik- hhv. systempeda-
ler og de dertil hørende sko? Inden du kører med 
disse pedaler første gang, skal du omhyggeligt 
gøre dig fortrolig med, hvordan de går i hak og 
hvordan de løsnes, mens cyklen står stille. Læn dig 
op ad en væg, mens du øver, så du ikke vælter. Ju-
stér eventuelt mekanismens hårdhed. Læs under 
alle omstændigheder først betjeningsvejledningen, 
som er vedlagt. Du kan finde mere om emnet peda-
ler i kapitlet „Pedalsystemer“.

 Hvis du mangler øvelse eller hvis system-
 pedalerne er indstillet for stramt kan du 
eventuelt ikke gøre dig fri af pedalen! Fare for 
styrt!

Sko til systempedaler

Kontrol af rammehøjden

Systempedal

INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG

Canyon landevejsmaskiner er konstrueret til kørsel på asfalt

Banecykel V-Drome

Materialet carbon

 Canyon landevejs-, tidskørsels-, Triath-  
 lon- eller banecykler er High End sports-
redskaber, fremstillet i letvægtskonstruktion 
af fineste ingeniørkunst. Opfør du dig ligeledes 
professionelt i omgangen med materialet. Forkert 
brug, ikke forskriftsmæssig montage eller util-
strækkelig vedligeholdelse kan gøre landevejs-
maskinen usikker. Fare for uheld!

Især hvis rammehøjden er meget lille, er der 
fare for, at foden kolliderer med forhjulet. 

Kør derfor helst med system- eller klikpedaler. Vær 
desuden opmærksom på, at skopladerne bliver ind-
stillet korrekt.

6. Vær opmærksom på, at du kun bruger din Canyon til 
det formål, den er beregnet til! Landevejs- og Tri-
athloncykler er udelukkende beregnet til brug på 
gader og veje med jævn overflade, f.eks. tjærede 
eller brolagte.

 Cyclocross og Gravel Bikes er desuden egnede til 
grusveje og offroad pister, hvor dækkene pga. små 
trin eller afsatser af en højde på 15 til 20 cm i kort 
tid mister vejgrebet.

 Banecykler er rene sportsredskaber og kun be-
regnet til brug på lukkede cykelbaner. Det er ikke 
tilladt at bruge banecykler på offentlige gader og 
veje.

 Som regel er Canyon landevejscykler dimensione-
ret til en tilladt totalvægt (rytter, bagage og cykel 
i alt) på 120 kg. På landevejscykler med Mavic 
systemhjul er den tilladte totalvægt 100 kg. Disse 
grænser bør du aldrig overskride. Læs mere om, 
hvad cyklen er beregnet til i kapitel „Forskrifts-
mæssig brug“.

7. Består din bike delvis af carbon? Vær opmærksom 
på, at dette materiale kræver speciel omhu og for-
sigtig brug. Læs under alle omstændigheder kapit-
let „Særlige egenskaber ved materialet carbon“.
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HVER GANG INDEN DU 
STARTER
HVER GANG, INDEN DU STARTER, SKAL DU KON-
TROLLERE FØLGENDE PUNKTER:

1. Er quick release-spænderne på for- og baghjul, 
sadelpind og andre komponenter korrekt lukket? 
Mere information i kapitlet „Håndtering med quick 
release-spændere og stikaksler“.

2. Er dækkene i god stand og har de et tilstrækkeligt 
dæktryk? Lad begge hjul dreje rundt, så du kan 
kontrollere koncentriciteten. På den måde kan du 
også i tide konstatere dæk, som er revnet i siden, 
knækkede aksler og afrevne eger. Mere informati-
on i kapitlet „Hjul – Dæk, slanger og dæktryk“.

3. Foretag en bremseprøve, mens cyklen står stille, 
ved at du med fuld kraft trækker bremsegrebene 
hen mod styret. Der skal hurtigt opbygges et tryk-
punkt, når du trykker på grebet; men grebet må 
ikke kunne trækkes helt hen til styret! På fælg-
bremser skal bremsebelægningerne ramme mod 
fælgens flanker med hele fladen. De må ikke berøre 
dækkene. Du kan finde mere om emnet „Bremser“ i 
kapitlet „Bremsesystem“.

HVER GANG INDEN DU STARTER  

 Hvis quick release-spænderne ikke er luk-
 ket forskriftsmæssigt, kan dele af cyklen 
løsne sig. Fare for styrt!

Bremsen må ikke kunne trækkes helt hen til styret

 Kør ikke, hvis din Canyon er defekt på et af  
 disse punkter.

Kontrollér dæktrykket

4. Kontrollér lyssystemet, hvis du vil køre på offentli-
ge veje eller om natten, se kapitlet „Lovkrav“.

5. Lad din Canyon hoppe ned på jorden fra en ringe 
højde. Undersøg sagen, hvis der opstår klaprende 
lyde ved det. Kontrollér eventuelt leje- og skruefor-
bindelser.

6. Det vigtigste tilbehør til en vellykket cykeltur er en 
lille værktøjstaske, som du kan have med inde un-
der sadlen. Deri skal der være to dækjern af kunst-
stof, de gængse unbrakonøgler, en reserveslange, 
lappegrej, din mobiltelefon og lidt penge. Tag også 
en pumpe med, som du kan sætte fast på rammen.

7. Tag en solid lås med, hvis du vil stille din Canyon 
fra dig. Kun en Canyon, som er låst fast til en ube-
vægelig genstand, er sikret mod, at uvedkommen-
de kan tage den!

HVER GANG INDEN DU STARTER  

!
 For at undgå skader på din Canyon skal du  

 være opmærksom på den maksimale to-
talvægt og forskrifterne vedrørende transport af 
bagage og børn i kapitlet „Forskriftsmæssig brug“. 
Desuden bør du inden transport af biken med bil 
eller i fly læse kapitlet „Transport af din Canyon 
landevejscykel“.

Nød-sæt

 Din Canyon belastes stærkt af indflydelser  
 fra kørebanen og af kræfter, som du over-
fører til cyklen. De forskellige komponenter rea-
gerer på disse dynamiske belastninger med slid 
og træthed. Kontrollér din Canyon regelmæssigt 
for slid og også ridser, deformationer, misfarvnin-
ger eller begyndende revner. Komponenter, hvis 
levetid er overskredet, kan pludselig svigte. Bring 
din Canyon regelmæssigt til inspektion, så de 
pågældende dele eventuelt kan blive udskiftet. 
Mere information om vedligeholdelse og drifts-
sikkerhed kan du finde i kapitlerne „Generelle 
plejehenvisninger og inspektioner“, „Anbefalede 
tilspændingsmomenter“ og „Service- og vedlige-
holdelsesintervaller“.

Kør aldrig i mørke uden lys
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MONTERING FRA BIKE-
GUARD
Montering fra BikeGuard er ikke trylleri, men du bør 
alligevel gå forsigtigt frem. Uprofessionel montering 
kan medføre, at cyklen bliver usikker.

Først vil vi gøre dig fortrolig med din Canyons enkelte 
komponenter.

Klap den forreste omslagsside i din cykelmanual til 
landevejscykel ud. Her finder du en Canyon lande-
vejscykel, hvor alle vigtige komponenter er med. Lad 
denne side være klappet ud, mens du læser. Så kan 
du hurtigt finde de komponenter, der er nævnt i tek-
sten.

Illustrationerne viser en tilfældig Canyon landevejs-
cykel - de ser ikke alle sammen sådan ud.

Åbn først din BikeGuard.

Brug en hobbykniv eller en tilsvarende kniv med kort 
klinge. På selve cyklen bør du ikke bruge en kniv.

I BikeGuarden finder du det monterede rammesæt 
med monteret baghjul og alle monteringsdele, et se-
parat forhjul, der evt. er pakket ned i en hjultaske, 
sadel med sadelpind og en kasse med smådele (f.eks. 
quick release-spændere, reflekser, evt. pedaler) og 
en toolcase med Canyon momentnøgle inkl. bits, 
Canyon monteringspasta og cykelmanual til lande-
vejscykel med vedlagt CD.

KONTROL AF INDHOLDET I BIKEGUARDEN

Når du arbejder med en hobbykniv, skal du 
passe på ikke at beskadige komponenten 

eller selv komme til skade. Skær altid væk fra dig 
selv og komponenten!

GENERELT OM MONTERING AF LANDEVEJSCYKLEN

! Spænd ikke din Canyon fast på et ramme-
rør eller en sadelpind af carbon under 

monteringen, men med en passende aluminium-
sadelpind i et monteringsstativ! Det er bedst at 
bruge et monteringsstativ, hvor rammen fast-
spændes indvendigt i tre punkter, eller du kan få 
en hjælper til at holde din Canyon, mens du samler 
den.

Din Canyon er færdigmonteret og prøvekørt på fa-
brikken. Cyklen skulle være fuldt funktionsdygtig ef-
ter de i det følgende forklarede monteringstrin uden 
justeringsarbejde.

I det følgende beskrives monteringen kun kortfattet. 
Hvis du ikke er uddannet til det eller ikke har tilstræk-
kelig erfaring, bedes du læse de udvidede kapitler i 
din cykelmanual til landevejscykel; vær også op-
mærksom på komponentproducenternes vejlednin-
ger på den vedlagte CD. Udfør, inden du kører på cyk-
len første gang, de kontrolarbejder, der er beskrevet i 
kapitlet „Hver gang inden du starter”.

LISTE OVER NØDVENDIGE VÆRKTØJER

Til montering af din nye Canyon bike har du brug for 
følgende værktøjer, som du kan finde i toolcasen:
	 Canyon momentnøgle inkl. bits (1)
	 Eller: speciel Canyon momentnøgle til fastgøring af 

sadelpind (2)
	 Canyon montagepasta (3)

ANVENDELSE AF CANYON MOMENTNØGLEN

For at kunne fastgøre to komponenter så sikkert som 
muligt, anser vi fra Canyon det for nødvendigt at bru-
ge en momentnøgle.

En overskridelse af det maksimale tilspændings-
moment for klemskruerne (f.eks. på frempind, gaf-
felskaft, styr eller sadelpind) medfører en for høj 
klemkraft. Denne kan få komponenten til at svigte 
og indebærer derfor en stor ulykkesrisiko. Desuden 
bliver produktgarantien i så fald ugyldig. For løse eller 
for hårdt tilspændte skruer kan medføre svigt og der-
med en ulykke. De af Canyon angivne tilspændings-
momenter skal overholdes nøje.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD

i Brug til montering den Canyon moment-
nøgle, som er vedlagt BikeGuarden.

i Del din glæde over din nye Canyon med 
andre, og få en hjælper til at hjælpe dig 

med at pakke cyklen ud af BikeGuarden og monte-
re den.

i Monteringen går lettest og mest sikkert, 
hvis du har et monteringsstativ eller en 

hjælper.

1

3

2
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Sæt den passende bit i holderen på Canyon moment-
nøglen.

Sæt unbrakonøglen helt ind i skruehovedet.

Drej langsomt på Canyon momentnøglens greb. Når 
skruen bliver stram, vandrer viseren hen over skala-
en. Afslut drejebevægelsen, så snart viseren står på 
tallet for det fastsatte tilspændingsmoment.

ANVENDELSE AF CANYON MONTERINGSPASTA

Komponenter af carbon er især udsat for skader, 
der forårsages ved for stor klemkraft. Canyon mon-
teringspasta skaber ekstra vedhæftning mellem to 
overflader, så den nødvendige klemkraft kan reduce-
res med op til 30 %.

Dette er især nyttigt i klemområderne for styr og 
frempind, gaffelskaftrør og frempind samt sadelpind 
og sæderør – tre klemområder, hvor for stor klem-
kraft kan ødelægge komponenterne, hvorved disse 
kan svigte, eller garantien kan bortfalde. Med Canyon 
monteringspasta forebygges en eventuel ødelæg-
gelse af carbonfibrene ved at reducere klemkraften. 
Desuden forhindres den hyppigt forekommende 
knæklyd ved klemstederne. 

Desuden garanterer den maksimal beskyttelse mod 
korrosion, som forhindres effektivt, også under våde 
forhold. Canyon monteringspasta kan anvendes til 
alle carbon- og aluminiumforbindelser. Til det formål 
er den ideel, da den ikke udhærder.

Før du påfører Canyon monteringspasta, skal du 
fjerne snavspartikler og smøremiddelrester fra over-
fladen, der skal behandles. Derefter påføres et tyndt 
og ensartet lag Canyon monteringspasta på de rene 
overflader med en pensel eller en læderklud. 

Monter derefter komponenterne som foreskrevet. 
Brug Canyon momentnøglen, og overskrid aldrig det 
foreskrevne maksimale tilspændingsmoment. Fjern 
den overskydende Canyon monteringspasta, og luk 
posen omhyggeligt.

UDPAKNING

Bemærk, at sadel og sadelpind er fikseret på forhju-
let, og sæt forsigtigt kassen til side.

Fjern den forreste beskyttelseskarton og kassen med 
smådele.

Udtag kassen med forhjulet, der er anbragt ved 
langsiden i BikeGuarden. Forhjulet kan evt. også være 
pakket i en hjultaske.

i Opbevar alle emballagedele og hele Bike-
Guarden på et tørt sted. Så har du alt ved 

hånden, som skal bruges til en eventuel forsen-
delse eller rejse.

i Hjultasker er ikke inklusive ved alle cykler.
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i Til sadelpindfastgøring på modellerne 
Ultimate CF SLX, Ultimate CF SL, Endurace 

CF SL og SLX og Inflite CF SLX (fra MY18) anvendes 
udelukkende den medleverede specielle Canyon mo-
mentnøgle. Den fungerer som den almindelige mo-
mentnøgle.
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!
Hold fast i rammen, når du tager den ud, så 
den ikke bliver vredet eller vælter ned og 

bliver beskadiget.

!
Hvis du arbejder med en tæppekniv, sørg 
så for, at du hverken beskadiger kompo-

nenten eller selv kommer til skade. Skær princi-
pielt væk fra dig selv og komponenten!

i Yderligere informationer kan du finde i ka-
pitlet „Bremsesystem“.

!
Kontroller, om bremsebelægningerne be-
rører bremsefladerne med hele fladen.

!
Lav en bremseprøve, når hjulene er monte-
ret, og mens cyklen står stille. Grebet skal 

have et defineret trykpunkt og må ikke kunne 
trækkes helt hen til styret.

Tag toolcasen med cykelhåndbogen Landevejscykel 
og værktøjet ud af kassen med smådele.

Tag forsigtigt rammen samt komponenter og baghjul 
ud af Bikeguarden og stil den sikkert til side. Bed 
eventuel en hjælper om at holde cyklen.

Canyon landevejscykler leveres med forskellige sy-
stemer.

På den ene side det velkendte Aheadset®-frempind 
og styrsystem.

På den anden side Canyon styr-frempindkombinati-
onen. Den er ligeledes egnet til Aheadset®- styrleje-
systemet.

Alt efter hvilket system din Canyon landevejscykel 
har, er samlingen af Canyon landevejscyklen lidt 
forskellig. Derfor beskrives nedenstående begge va-
rianter.

Nogle landevejscykel-modeller med større ramme le-
veres med afmonteret baghjul.

Åbn quick release-spænderen eller  stikakslen på 
skruen på bagakslen. Gå frem som ved monterin-
gen af forhjulet. Vær også her opmærksom på, at de 
små fjedre sidder korrekt. Yderligere informationer 
om quick release-spændere kan du finde i kapitlet 
„Håndtering med quick release-spændere og stikaks-
ler“ og „Montering af forhjulet“.

Tag beskyttelsesfolien af de to kædestivere og løsn 
eventuelt tapen på gaffelenden.

Prøv principielt at gøre det med hånden. Hvis det ikke 
lykkes, brug så forsigtigt en tæppekniv eller en saks.

Åbn baghjulbremsen ved at løsne afspændingsgrebet 
på bremsen (Shimano, SRAM) eller ved at forskyde 
stiften i bremsegrebet (Campagnolo), så at grebet 
kan vippe lidt bagud.

Betjen det højre bremsegreb, til bagskifteren sidder 
helt ude. Træk bagskifteren lidt tilbage, anbring kæ-
den på det yderste tandhjul i kassetten og monter 
baghjulet. Vær opmærksom på, at hjulet sidder kor-
rekt i gaffelenderne.

Luk quick release-spænderen eller stikakslen, så at 
hjulet er gjort sikkert fast. Læs kapitlet „Håndtering 
med quick release-spændere og stikaksler“ og „Mon-
tering af forhjulet“.

Luk straks afspændingsgrebet på bremsen (Shimano, 
SRAM) eller skub stiften på bremsegrebet tilbage 
(Campagnolo) i udgangspositionen.

Kontroller, om begge hjul har trukket sig ind i gaffe-
lenderne og om hjulene kører i midten mellem gaffel-
benene hhv. bagstiverens stivere. Sæt begge hjul i 
omdrejninger og kontroller, om hjulene kører koncen-
trisk. Yderligere informationer kan du finde i kapitlet 
„Hjul – Dæk, slanger og dæktryk“.

MONTERING AF STYR ELLER CANYON STYR-FREM-
PINDSKOMBINATION

MONTERING AF BAGHJULET
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Tilspænd frempindsdækslets klemskruer ensartet 
over kryds, til styret klemmer en smule.

Kontrollér, om slidserne mellem frempindsdæksel og 
frempindslegeme er parallelle og lige brede foroven 
og forneden. Løst evt. klemskruerne igen, og stram 
dem en smule og jævnt.

	 Spænd de to øverste skruer (pos. 1+2) lidt fast. 
Slidsen skal lukkes helt, frontdækslet skal gå „på 
blok”. Til det formål skal du om nødvendigt løsne de 
to nederste skruer (pos 3+4) lidt igen.

	 Spænd så de to nederste skruer (pos 3+4) fast igen 
iht.oplysningerne på frempinden (5 eller 8 Nm).

	 Spænd derefter de to øverste skruer (pos 1+2) 
fast igen iht. oplysningerne på frempinden (5 eller 
8  Nm).

Alternativ 2: Fastskruning af konventionelle Ahead-
set®-frempinde med frontdæksel.

Alternativ 1: Fastskruning af Canyon Aheadset®-frem-
pinde med frontdæksel.
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Læg det aftagne dæksel på foroven og skru skruen 
fast med Canyon momentnøglen med 2 Nm.
Anbring styr-frempindkombinationen i midten. Kig 
hen over styr-frempindkombinationen mod forhjulet, 
så du kan justere styrets stilling på tværs af det hhv. 
frempinden parallelt med det.

Sæt den passende bit i optagelsen på Canyon mo-
mentnøglen. Skru først frempindens skruer ensartet 
let fast. Kontroller at slidsen forløber ensartet. Skru 
derefter skruerne fast med det påtrykte moment 
(5 Nm).

MONTERING AF STYRET
Hold fast i styret og løsn båndet med  velcrolukning 
foroven på frempinden, som fikserer styret.

Hold stadig fast i styret,  så det ikke bliver vredet el-
ler vælter ned og bliver beskadiget. Løsn forneden på 
gaflen båndet med velcrolukning, som fikserer styret.

Fjern beskyttelsesfolien og beskyttelsesemballagen 
fra styret. Prøv principielt at gøre det med hånden. 
Hvis det ikke lykkes, brug så helst en saks, kun en 
tæppekniv, hvis det ikke lykkes på anden måde. 

Lad forsigtigt styret hænge ned.

Sæt den passende bit i optagelsen på Canyon mo-
mentnøglen. Skru klemskruerne i frempindsdækslet 
af og tag dækslet af. 

Åbn et hjørne af Canyon montagepastaen. Tryk lidt 
montagepasta ud og smør både frempindsdækslet 
indvendigt og selve frempindens klemområde tyndt 
med Canyon montagepasta.

Anbring styret vha. markeringerne, så det sidder 
i midten af frempindsøjet. Vær opmærksom på, at 
bowdenkablerne og ledningerne ikke er snoet eller 
bukket og forløber i ensartede buer til anslagene eller 
bremsen.

MONTERING AF CANYON STYR-FREMPINDKOMBINA-
TION

Hold fast i styr-frempindkombinationen og løsn bån-
det med  velcrolukning foroven, som fikserer styret. 
Gaflen er selv fikseret  ved lejet og kan ikke glide ud.

Fjern beskyttelsesfolien og beskyttelsesemballagen 
fra styr-frempindkombinationen. Prøv principielt at 
gøre det med hånden. Hvis det ikke lykkes, brug så 
helst en saks, kun en tæppekniv, hvis det ikke lykkes 
på anden måde. Lad styr-frempindkombinationen 
hænge forsigtigt ned.

Løsn skruen foroven på frempinden og tag den af 
sammen med dækslet. Åbn et hjørne af Canyon mon-
tagepastaen. Tryk lidt montagepasta ud og smør både 
frempindsøjet indvendigt og gaffelskaftets klemom-
råde tyndt med Canyon montagepasta.

Skub styr-frempindkombinationen på gaffelskaftet. 
Vær opmærksom på, at bowdenkablerne og lednin-
gerne ikke er snoet eller bukket og forløber i ensar-
tede buer til anslagene eller bremsen.
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Tag forhjulet ud af kassen og evt. ud af hjultasken.

Sadel og sadelpind er fastgjort til forhjulet ved hjælp 
af bånd med velcrolukning. Fjern forsigtigt båndet, og 
læg forsigtigt sadel og sadelpind til side.

Forhjul med quick release-spænder

Tag quick release-spænderen til forhjulet ud af kas-
sen med smådele. Skru kontramøtrikken af, og træk 
en af fjedrene af quick release-spænderen.

Skub quick release-spænderen ind i den hule aksel 
på forhjulet. 

Stram kun quick release-spænderens kontramøtrik 
to omgange. Yderligere oplysninger om quick relea-
se-spændere finder du i kapitlet „Håndtering med 
quick release-spændere og stikaksler” i din cykel-
manual til landevejscykel; vær også opmærksom på 
komponentproducentens vejledning på den vedlagte 
CD.

Der skal placeres en fjeder på hver side af navet. Sørg 
for, at fjederen med den lille diameter på begge sider 
af quick release-spænderen peger mod navakslen. 

Quick release-spænderens betjeningsgreb monteres 
på venstre side (den modsatte side af kædedrevet).

MONTERING AF FORHJUL

Fjern beskyttelsesfolien på bremse-/gearskiftegre-
bet.

Åbn forhjulsbremsen ved at løsne afspændingsgrebet 
på bremsen (Shimano, SRAM) eller ved at forskyde 
stiften i bremse-/gearskiftegrebet (Campagnolo), så 
grebet kan vippe lidt bagud.

Monter forhjulet, idet du skubber navakslen med 
quick release-spænderen ind i gaffelenderne. 

Sørg for, at forhjulets fælg og dæk sidder centreret 
mellem gaffelbenene.

Læs først kapitlet „Håndtering med quick relea-
se-spændere og stikaksler” i din cykelmanual til lan-
devejscykel på den vedlagte CD.

Kontrollér, om bremse-/gearskiftegrebenes gribeom-
råder er positioneret vandret. Understykkets sluto-
mråder sidder i så fald vandret eller peger en smule 
nedad.

Spænd til slut skruerne lige meget og over kryds med 
det påtrykte tilspændingsmoment.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD
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Spænd kontramøtrikken med åbnet quick relea-
se-spændegreb, til spændegrebet opbygger kraft ved 
lukningen. Sørg for, at det lukkede spændegreb sid-
der tæt ind til gaflen og under ingen omstændigheder 
rager ud til siden eller fremad. 

Træk (ved skivebremser flere gange) i bremsegre-
bet, efter at du har monteret hjulet og lukket quick 
release-spænderen. Kontrollér, om trykpunktet kom-
mer efter samme vandring og straks er stabilt i begge 
bremser.

Kontrollér, om bremsen sidder i midten i forhold til 
fælgen.

Yderligere oplysninger finder du i kapitlet „Bremse-
system” i din cykelmanual til landevejscykel på den 
vedlagte CD.

Luk straks løsnegrebet på bremsen (Shimano, SRAM) 
igen, eller skub stiften på bremse-/gearskiftegrebet 
tilbage med let trukket bremsegreb (Campagnolo).

i Nærmere oplysninger om landevejscykel-
bremser finder du i kapitlet „Bremsesy-

stem” i din cykelmanual til landevejscykel på den 
vedlagte CD.

Kontrollér, om bremsebelægningerne be-
rører bremsefladerne med hele fladen. 

Udfør en bremseprøve i stilstand efter 
hjulmonteringen. Grebet skal have et tryk-

punkt og må ikke kunne bevæges helt hen til sty-
ret. 

Drej begge hjul rundt og kontrollér, om hjulet kører 
koncentrisk. 

Yderligere oplysninger findes i kapitlet „Hjul – Dæk, 
slanger og dæktryk” i din cykelmanual til landevejscy-
kel på den vedlagte CD.

Kontrollér, om du har trykket forhjulet helt ind i gaf-
felenderne, og om forhjulet kører centreret mellem 
gaffelbenene. 

! Træk aldrig i (skive-)bremsegrebet med 
afmonteret hjul, og sørg for at montere 

transportsikringerne, hvis du afmonterer hjulet.

i Nærmere oplysninger om monteringen fin-
des i kapitlet „Hjul – Dæk, slanger og dæk-

tryk” i din cykelmanual til landevejscykel på den 
vedlagte CD.
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Forhjul med stikaksel 

Juster forhjulet mellem hjulholderne og skub stikaks-
len med åbnet quick release-spændegreb ind i hjul-
holder og nav fra venstre side.

Forkert monterede hjul kan føre til alvorli-
ge styrt og uheld! Hvis du er det mindste i 

tvivl eller hvis du har spørgsmål skal du henvende 
dig til vores service-hotline +45 (0) 70204011. 

i Producenterne af stikakselsystemer leve-
rer for det meste udførlige vejledninger 

med. Læs dem omhyggeligt igennem, inden du af-
monterer hjulet eller udfører vedligeholdelsesar-
bejder.

Kontroller ved skivebremser inden monteringen af 
hjulet, om bremsebelægningerne sidder nøjagtigt i 
holderne i bremseåget. Det kan ses på, at slidsen 
mellem belægningerne forløber parallelt og at slid-
indikatorerne sidder på de dertil beregnede steder.  
Fjern transportsikringerne. Sørg for at skubbe brem-
seskiven ind mellem bremsebelægningerne.

Tag stikakslen til forhjulet ud af æsken med smådele.

Sæt hjulet i gaflen og sæt eventuelt samtidig bremse-
skiven ind i bremseåget.
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Tag beskyttelseskappen på den øverste ende af sa-
delrøret af. Åbn skruen på sadelrørsklemmen. Læs 
først kapitlet „Tilpasning af en Canyon landevejscykel 
til rytteren” i din cykelmanual til landevejscykel på 
den vedlagte CD.

Sadelpinden skal let glide ind i rammen, uden at du 
skal trykke eller dreje. Hvis det ikke lykkes, kan du 
åbne sadelrørsklemmen lidt mere.

Træk sadelpinden ud igen. Fordel nu noget Canyon 
monteringspasta på den nederste del af sadelpinden 
og indvendigt på rammens sadelrør og på sadelpin-
dens klemområde.

MONTERING AF SADEL OG SADELPIND

Kontrollér gearskiftefunktionen. 

Yderligere oplysninger om gearskiftets indstilling 
finder du i kapitlet „Gearsystem” i din cykelmanual til 
landevejscykel på den vedlagte CD.

Skift til alle gear og kontrollér, at bagskifteren helt 
sikkert ikke kan komme i kontakt med egerne, når 
kæden kører på det største tandhjul. 

Så snart du er kommet til den modsatte side, skruer 
du stikakslen i retning med uret ind i møtrikken på 
højre side. Brug ikke for mange kræfter og sørg for, at 
akslens gevind griber korrekt ind i møtrikken på den 
anden side.

Den første omdrejning skal stikakslens RWS-spæn-
degreb være let at dreje. Hvis det hele passer, skru-
er du RWS-spændegrebet i alt maksimalt to en halv 
omdrejning i i retning med uret for at forspænde 
RWS-systemet. 

Træk RWS-spændegrebet lidt ud, så det kommer i en 
gunstig position. Drej så RWS spændegrebet i den 
ønskede position og skub RWS-spændegrebet ind 
mod navet igen.

Kraften, der bruges på grebet, bliver så betydeligt 
større. Drej kun akslen fast, så langt du kan med 
hånden.

RWS-spændegrebet må ikke rage ud i retning fremad.

Når du vil tage spændegrebet af, skal du først trække 
grebet lidt ud. Hold så fat i gaflen med den ene hånd. 
Træk med den anden hånd fast i spændegrebet, til det 
kan trækkes af.

Betjen bremsegrebet flere gange for at gøre bremsen 
klar til brug. Der skal opstå et trykpunkt efter mak-
simalt en tredjedel af grebets vandring. Løft hjulet 
og giv det et stærkt klaps oppefra. Hjulet skal være 
sikkert fastgjort og må ikke klapre.

Lav en bremseprøve, når hjulene er monte-
ret, og mens cyklen står stille. Bremsen 

trykpunkt skal opstå, før bremsegrebet ligger til 
mod styret. Pump ved hydrauliske bremser even-
tuelt flere gange, til der er opstået et solidt tryk-
punkt.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD

i Ved RWS-spændegreb (Ratchet Wheel-
mounting System) opbygges klemkraften 

ved fastskruning med et greb som ved en skrue. 
Grebet kan derefter, ved at det trækkes aksialt til 
side, anbringes i en hvilken som helst position. 

i Overskrid aldrig de maksimale skruetil-
spændingsmomenter! Du kan finde dem i 

kapitlet ”Anbefalede tilspændingsmomenter” på 
selve komponenterne og/eller i stikakselprodu-
centernes vejledninger, f.eks. DTSwiss.
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Skub sadelpinden ind i sadelrøret til den ønskede 
sadelhøjde.

Positionér sadlen, og stram ikke skruen på sadel-
pindsklemmen for hårdt, dvs. ikke over det maksimalt 
tilladte tilspændingsmoment. Brug Canyon moment-
nøglen.

i Mål sadelhøjden på din gamle cykel fra 
midten af kranken til sadeloverkanten 

midt på sadlen. Overtag sadelhøjden til din nye 
Canyon.

Kør aldrig med din Canyon, hvis MAX-mar-
keringen på din pind kan ses.

Fjern evt. beskyttelsesfolie på sadlen.

Kom ikke fedt eller olie på klemmeområder 
af carbon!

! Overskrid ikke de maksimale tilspæn-
dingsmomenter! Du finder dem i kapitlet 

„Anbefalede tilspændingsmomenter”, på selve 
komponenterne og/eller i komponentproducen-
ternes vejledninger.

! Vær opmærksom på anvisningerne i kapit-
let „Indstilling af den rigtige siddehøjde” 

samt de tilladte tilspændingsmomenter i kapitlet 
„Generelle plejehenvisninger og inspektioner” i din 
cykelmanual til landevejscykel og på den vedlagte 
CD, og tag også hensyn til komponentproducen-
tens retningslinjer.

i Med Canyon Perfect Position System 
(PPS) har du et værktøj til rådighed, hvor-

med du også uden prøvekørsel kan vælge din 
Canyon i den helt rigtige størrelse. Du finder PPS 
på vores hjemmeside www.canyon.com

SPECIALTILFÆLDE SADELPINDSFASTKLEMNING SLX 

Tag beskyttelseshætten hhv. gummiproppen af sa-
delrøret bagtil i området, hvor stiverne rammer røret. 
Åbn skruen på sadelrørsfastklemningen nogle om-
drejninger. Du skal ikke skrue skruen helt ud.

Sadelpinden skal glide let ind i rammen uden pres 
og drejning. Hvis det ikke lykkes, skal sadelrørs-
fastklemningen åbnes lidt mere.

Træk sadelpinden ud en gang til. Fordel lidt Canyon 
monteringspasta på den nederste del af sadelpinden 
og indvendigt på rammens sæderør hhv. på sadelpin-
dens klemmeområde. 

Kom ikke fedt eller olie på klemmeområder 
af carbon!

i Mål siddehøjden på din hidtidige cykel fra 
midten af kranken til sadeloverkanten 

midt på sadlen. Overtag derefter denne siddehøj-
de til din nye Canyon. 

Skub sadelpinden ind i sadelrøret til den ønskede sid-
dehøjde. Din sadelpind skal sidde i rammen mindst til 
under overrøret hhv. til MAX-markeringen på pinden. 
Fastklemningen må kun finde sted i det på sadelpin-
den markerede område. Juster sadel og sadelpind og 
skru skruen på sadelrørsfastklemningen lidt fast med 
Canyon momentnøglen.

Anvend den vedlagte momentnøgle og skru fast op 
til det krævede tilspændingsmoment. Overskrid ikke 
det maksimalt tilladte tilspændingsmoment på 5 Nm. 
Kontroller, at sadelpinden sidder godt fast i rammen, 
idet du tager fat i sadlen foran og bagtil og forsøger 
at dreje den. Pres gummiproppen ind i hovedet på un-
brakoskruen i sæderøret igen.

i Læs for den korrekte indstilling af sadel-
højden kapitlet „Tilpasning af en Canyon 

landevejscyklen til rytteren“ i din cykelhåndbog 
Landevejscykel og på den vedlagte CD.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD
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På Canyon landevejscykler kan der monteres gængse 
racerpedaler fra de største pedalproducenter.

Undersøg først påskriften på akslerne ved montering 
af pedaler. Et „R” står for den højre pedal og et „L” for 
den venstre. 

Vær opmærksom på, at venstre pedal har venstrege-
vind, altså modsat den gængse skrueretning, dvs. der 
skal drejes imod urets retning.

MONTERING AF PEDALERNE

Smør pedalgevindene med en smule gængs monte-
ringsfedt før iskruning.

Skru pedalerne de første to til tre omgange i pedalar-
menes gevind med hånden. 

Brug først derefter en pedalnøgle og skru pedalerne 
fast med denne. På nogle pedaltyper skal pedalerne 
altid spændes fast med en unbrakonøgle.

Kontrollér igen at pedalerne sidder ordent-
ligt fast efter 100 km kørsel. Pedalerne kan 

løsne sig, ødelægge gevindet og muligvis forårsa-
ge et styrt.

MONTERING FRA BIKEGUARD

Fordel lidt Canyon monteringspasta på den nederste 
del af sadelpinden og indvendigt på rammens sadel-
rør. Skub sadelpinden ind i sadelrøret til den ønskede 
siddehøjde.
Din sadelpind skal sidde i rammen mindst til un-
der overrøret hhv. til MAX-markeringen på pinden. 
Fastklemningen må kun finde sted i det på sadelpin-
den markerede område.

Skru unbrakoskruen på sadelpindsfastklemningen 
fast med det angivne tilspændingsmoment på 4 Nm 
op til maks. 6 Nm.

Skub rammebeklædningen med holdeklemmen frem-
ad ind i rammen og klips den forsigtigt i bagtil. Be-
klædningen skal flugte med rammen og ligge til.

SPECIALTILFÆLDE CANYON SPEEDMAX CF OG AEROAD

! Klem ikke din carbonramme i et monte-
ringsstativ med et rammerør eller en sadel-

pind af carbon. Røret kan blive mast! Det er bedst 
at anvende et monteringsstativ, som enten spæn-
der rammen op indvendigt på tre steder eller opta-
ger gaflen og krankboksen.

Tryk indvendig i sæderøret bagfra på klemmemeka-
nismen og skru samtidig den foroven liggende skrue 
lidt løs. Stands så snart den øverste del af fastklem-
ningen flugter med overrørets overkant eller maksi-
malt rager en millimeter frem.

i Læs for den korrekte indstilling af sadel-
højden kapitlet „Tilpasning af en Canyon 

landevejscyklen til rytteren“ i din cykelhåndbog 
Landevejscykel og på den vedlagte CD.

! Overskrid ikke de maksimale tilspæn-
dingsmomenter! Du finder dem i kapitlet 

„Anbefalede tilspændingsmomenter”, på selve 
komponenterne og/eller i komponentproducen-
ternes vejledninger.

Alle Canyon modeller med integreret fastklemning 
(f.eks. Speedmax CF) har en aerodynamisk formet 
sadelpind. Af den grund er det ikke muligt at montere 
en anden sadelpind end den seriemæssige. 

Løft rammebeklædningen bagtil set i kørselsretnin-
gen og træk den ud af føringen fortil.
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KONTROL OG INDSTILLINGER

Pump begge hjul til maksimalt det tryk, der er angivet 
på dækflanken. Mere om „Dæk og slanger” finder du i 
kapitlet „Hjul – Dæk, slanger og dæktryk” i din cykel-
manual til landevejscykel på den vedlagte CD.

Udfør tilpasning af sadelposition og grebsposition 
som beskrevet i kapitlet „Tilpasning af en Canyon 
landevejscykel til rytteren” i din cykelmanual til lan-
devejscykel.

Anbring nu den hvide refleks på styret og den røde re-
fleks på sadelpinden samt hjulreflekser og en klokke.

UDSTYR TIL KØRSEL PÅ OFFENTLIGE VEJE

Til slut skal du påsætte hjulreflekser. Påsæt hen-
holdsvis to reflekser over for hinanden på forhjulets 
eger og to reflekser over for hinanden på baghjulets 
eger.

! Overhold reglerne for kørsel på offentlige 
veje i det land, hvor du bruger landevejs-

cyklen. Relevante oplysninger findes i kapitlet 
„Lovkrav for deltagelse i færdsel på gader og veje” 
i din cykelmanual til landevejscykel på den ved-
lagte CD.

MONTERING FRA BIKEGUARD

Kontrollér ved normale Aheadset®-frempinde med 
frontdæksel, om slidserne mellem frempindsdæksel 
og frempindslegeme er parallelle og lige brede for-
oven og forneden. Løst evt. klemskruerne, og stram 
dem en smule og jævnt.

Brug Canyon momentnøglen, og tilspænd om nød-
vendigt klemskruerne til slut. Overskrid ikke de mak-
simale tilspændingsmomenter!

Ved Canyon frempinde er slidsen helt lukket foroven, 
og nederst ses kun en spalte.
Brug Canyon momentnøglen, og tilspænd om nød-
vendigt klemskruerne til slut. Overskrid ikke de mak-
simale tilspændingsmomenter!

Kontrollér, om sadlen også er vandret, når cyklen står 
vandret.

MONTERING FRA BIKEGUARD

Kontroller, at de øvre grebsområder på bremse-skif-
tegrebene er anbragt vandret. Juster styrenderne i 
vinkel med overrøret.
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Kontrollér, at bagskifteren helt sikkert ikke kan kom-
me i kontakt med egerne, når kæden kører på det 
største tandhjul. Tryk aktivt mod bagskifteren, så en 
kollision er udelukket, og drej hjulet langsomt rundt.

Yderligere oplysninger om gearskiftets indstilling 
finder du i kapitlet „Gearsystem” i din cykelmanual til 
landevejscykel på den vedlagte CD. 

Kør aldrig med din Canyon, hvis MAX-mar-
keringen på din pind kan ses.

Din sadelpind skal som minimum sidde i rammen til 
under overrøret hhv. til MAX-markeringen på pinden.

Kontrollér, at sadlen er positioneret i midten. Pejl hen 
over sadlen mod rammens over- og underrør.

MONTERING FRA BIKEGUARD

Kontrollér, at sadelpinden sidder ordentligt fast. Prøv, 
om du kan dreje komponenterne.

Udfør, når monteringen er afsluttet, om-
hyggeligt de kontroller, som er beskrevet i 

kapitlet „Inden du kører på cyklen første gang” og 
„Hver gang inden du starter”. 

Kontrollér igen efter 100 til 300 km, at alle 
skruer sidder korrekt iht. de angivne til-

spændingsmomenter. Yderligere oplysninger fin-
des i kapitlerne „Generelle plejehenvisninger og 
inspektioner”, „Anbefalede tilspændingsmomen-
ter” og „Service- og vedligeholdelsesintervaller” i 
din cykelmanual til landevejscykel på den vedlag-
te CD.

Efter monterings- og kontrolarbejde skal 
du altid prøvekøre din Canyon på et fladt, 

ikke-trafikeret område (f.eks. på en parkerings-
plads)! Hvis der forekommer monterings- eller 
indstillingsfejl under kørsel på offentlig vej eller i 
terræn, er der fare for at misten kontrollen over 
cyklen!

Kontrollér, at styret og bremse-/gearskiftegreb sidder 
ordentligt fast. Prøv, om du kan dreje komponenterne. 
Styret må ikke kunne dreje nedad, heller ikke ved et 
kraftigt ryk. Efterspænd om nødvendigt klemskru-
en(-erne) forsigtigt.

MONTERING FRA BIKEGUARD

Kontroller gearskiftefunktionen. Bed en hjælper om 
at løfte cyklen i sadlen og skift så forsigtigt alle gear.
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EMBALLERING AF DIN 
CANYON LANDEVEJS-
CYKEL
Når du skal emballere din Canyon, f.eks. for at sende 
den til inspektion på vores specialværksted eller hvis 
du skal du at rejse, skal du være opmærksom på nog-
le ting, så din cykel kommer velbeholden frem.

I din BikeGuard findes emballeringsvejledningen „Så-
dan emballerer du din landevejscykel“. Hold dig altid 
nøjagtigt til denne vejledning, når du emballerer din 
landevejscykel.

Emballeringsvejledningen, som skridt for skridt for-
klarer, hvordan du skal emballere din Canyon, kan du 
også finde på vores website www.canyon.com

Hvis du vil rejse med fly, skal du enten pakke din lan-
devejscykel i din Canyon BikeGuard eller bruge en 
egnet cykelkuffert, f.eks. Canyon BikeShuttle. 

Ved transport med bil skal du sørge for en sikker og 
skridfast placering. Hvis du ikke er helt sikker eller 
har spørgsmål, læs så de udvidede kapitler senere i 
vejledningen eller på den vedlagte CD eller henvend 
dig til vores service-hotline +45 (0) 70204011. Canyon BikeGuard

 Læg ikke cyklen eller dele af den løse ind i  
 bilen. Dele, som skrider rundt, kan være til 
fare for sikkerheden.

Canyon BikeShuttle

!
 Hvis din Canyon ikke har været emballeret  

 til forsendelse i henhold til den vedlag-
te emballeringsvejledning, har du ikke krav på 
erstatning for eventuelle transportskader fra 
Canyon Bicycles GmbH.

!
 For rammerørene med stort volumen er  

 der ved de fleste klemmer på cykelbaga-
gebærere fare for, at de kan blive mast! Carbon-
rammer kan af den grund pludselig svigte under 
videre brug, rammer af aluminium får let buler. 
Men der findes specielle, passende modeller i bil-
tilbehørsforretninger. 

 Sørg ved transport af cyklen på en person- 
 bil for, at der på cyklen ikke findes dele 
(værktøj, cykeltasker, barnesæder osv.), som kan 
løsne sig. Fare for uheld!

EMBALLERING QUICK RELEASE-SPÆNDERE OG STIKAKSLER

HÅNDTERING MED 
QUICK  RELEASE-  
SPÆNDERE OG 
 STIKAKSLER
Selv om quick release-spændere er meget lette at be-
tjene, sker der med jævne mellemrum uheld på grund 
af forkert håndtering.

Quick release-spænderen består væsentligt af to be-
tjeningselementer.
	 Håndgrebet på den ene side af navet: Det omdanner 

via excentrik lukkebevægelsen til en klemmekraft.
	 Klemmøtrikken på den modsatte side af navet: Med 

den indstilles forspændingen på en gevindstang.

FREMGANGSMÅDE TIL SIKKER FASTGØRING AF HJU-
LET MED QUICK RELEASE-SPÆNDER

	 Åbn quick release-spænderen. Nu skal du kunne 
læse påskriften „OPEN”.

	 Skub igen grebet i retning klemposition; du kan se 
det på, at du udefra kan læse „CLOSE” på grebet. I 
begyndelsen af lukningen frem til cirka halvdelen af 
grebets vandring, skal det være let at bevæge gre-
bet, dvs. det er uden fastklemningsvirkning.

	 På den anden halvdel af vandringen skal vægts-
tangsvirkningen øges betydeligt. Til sidst er det me-
get vanskeligt at bevæge grebet. Brug tommelfin-
gerens balle og træk til hjælp med fingrene i gaflen 
eller rammen.

 Forkert monterede hjul kan føre til  
 alvorlige styrt og uheld!

 Sørg for, at betjeningsgrebene på begge  
 quick release-spændere altid er på venstre 
side af din Canyon (modsat side af kædesyste-
met). På den måde undgår du at montere forhjulet 
spejlvendt.

i  Lås hjulene, som er fastgjort med quick  
 release-spændere fast til en fast genstand 
sammen med rammen, når du stiller cyklen fra 
dig.

Åbning af quick release-spænderen

Lukning af quick release-spænderen

Håndgreb og klemmemøtrik
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 Hvis quick release-spænderen ikke er  
 lukket rigtigt, kan hjulene løsne sig. Akut 
fare for uheld!

	 I slutstillingen skal grebet ligge parallelt med cyk-
len. Det må altså ikke rage ud til siden. Grebet skal 
ligge så godt ind mod rammen, at man ikke ved en 
fejltagelse kan komme til at åbne det.

	 Kontrollér, hvordan quick release-spænderen sid-
der, ved at du prøver på at dreje det lukkede greb.

	 Hvis spændegrebet kan drejes rundt, er det ikke ga-
ranteret, at hjulet sidder godt fast. Du skal åbne det 
en gang til og øge forspændingen. Drej til det formål 
møtrikkerne på den modsatte side en halv omdrej-
ning i retning med uret.

	 Gentag lukkeproceduren og kontrollér en gang til, 
hvordan grebet sidder. Hvis spændegrebet ikke 
længere kan drejes, klemmer spænderen rigtigt.

	 Løft derefter hjulet nogle få centimeter fra jorden 
og giv det oppefra et klaps mod dækket. Et sikkert 
fæstnet hjul bliver siddende i rammens akselholde-
re.

Til kontrol af quick release-spænderen på sadlen skal 
du forsøge at dreje sadlen i forhold til rammen.

i  Du kan udskifte quick release-spændere  
 med en tyverisikring. Til det formål har du 
brug for en specielt kodet nøgle eller en indvendig 
sekskantnøgle. Hvis du ikke er helt sikker eller 
har spørgsmål, bedes du henvende dig til vores 
service-hotline +45 (0) 70204011.

 Sørg for, at betjeningsgrebene på begge  
 quick release-spændere altid er på venstre 
side af din Canyon (modsat side af kædesyste-
met). På den måde undgår du at montere forhjulet 
spejlvendt.

Kontroller, om quick release-spænderen sidder godt fast, ved at du 
prøver på at dreje det lukkede greb

Quick release-spænderens greb skal ligge så godt som parallelt med 
hjulet og må ikke rage ud til siden

I slutstillingen skal grebet ligge i ret vinkel i forhold til quick relea-
se-spænderakslen

FREMGANGSMÅDE TIL SIKKER FASTGØRING AF HJU-
LET MED STIKAKSLER

Ved RWS-systemet fra DT Swiss for landevejscykler 
drejer det sig om stikaksler, som giver gafler og bag-
stivere en større stivhed. Hvis landevejscyklen ud-
sættes for belastninger, forbliver den stabilt i sporet.

Udførlige informationer vedr. montering af et forhjul 
med RWS-system fra  DT Swiss finder du i kapitlet 
„Montering fra BikeGuard“ længere fremme i denne 
vejledning.

Montering af baghjulet foregår på samme måde.

Sæt spændegrebet i akslen, når du vil afmontere 
hjulet. Sørg for, at spændegrebet (5-kantet) sidder 
rigtigt i akslen. 

Drej så quick release-spændegrebet i retning mod 
uret. Når du med ca. to en halv omdrejning har skruet 
stikakslen komplet op, skal du holde hjulet i position 
og trække akslen ud af navet.

Forkert monterede hjul kan føre til alvorli-
ge styrt og uheld! Hvis du er det mindste i 

tvivl eller hvis du har spørgsmål skal du henvende 
dig til vores service-hotline +45 (0) 70204011.

Lav en bremseprøve, når hjulene er monte-
ret, og mens cyklen står stille. Bremsen 

trykpunkt skal opstå, før bremsegrebet ligger til 
mod styret. Pump ved hydrauliske bremser even-
tuelt flere gange, til der er opstået et solidt tryk-
punkt.

RWS-system fra DT Swiss for landevejscykler

Stikaksel på baghjulet

Aftageligt spændegreb

i Producenterne af stikakselsystemer leve-
rer for det meste udførlige vejledninger 

med. Læs dem omhyggeligt igennem, inden du af-
monterer hjulet eller udfører vedligeholdelsesar-
bejder.

QUICK RELEASE-SPÆNDERE OG STIKAKSLER
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SÆRLIGE EGENSKABER 
VED MATERIALET  
CARBON
Materialet carbon, rigtigt: kulfiberforstærket kunst-
stof eller kort sagt CFK har nogle særlige egenska-
ber i forhold til andre, gængse letvægtsmaterialer. 
Kendskabet til disse egenskaber er uhyre vigtigt, så 
du længe kan have glæde af din fremragende Canyon 
og altid stole på materialet.

Kulfiberforstærket kunststof har bevist sin egnethed 
inden for cykelsport med talrige sejre. Dette materi-
ale muliggør ved en konstruktion, forarbejdning og 
behandling, som passer til materialet, ekstrem faste 
og højt belastbare komponenter med meget lav vægt.

En meget speciel egenskab er dog materialets skør-
hed. På grund af denne ulempe deformeres carbon 
ikke vedvarende ved en belastning, selv om den indre 
struktur allerede kan være beskadiget. Fibrene kan i 
ekstreme tilfælde løsne sig fra hinanden, den såkald-
te delamination finder sted, hvorved komponentens 
fasthed aftager stærkt. Den overbelastning, som 
eventuelt har fundet sted og som allerede har beska-
diget de indre fibre, kan ikke ses ved deformationer 
som på stål eller aluminium.

Af den grund kan en carbondel efter en overbelast-
ning svigte i senere brug, hvad der kan have uforud-
selige følger. Vi opfordrer dig til efter et uheld eller 
lignende at lade komponenten eller endnu bedre hele 
din Canyon efterse på vores specialværksted!

Stil altid din Canyon omhyggeligt fra dig, så den ikke 
kan vælte. Carbonrammer og -dele kan blive beskadi-
get bare ved at cyklen vælter.

Materialet carbon

 Vær opmærksom, når du kører. Hvis din  
 CFK-komponent giver knagelyde fra sig, 
kan det være et fingerpeg om en truende mate-
rialedefekt. Brug ikke cyklen mere, men ring til 
vores værksteds-hotline og tal med dem om, hvad 
der skal gøres. Lad for din egen sikkerheds skyld 
aldrig dele af CFK reparere! Udskift omgående en 
beskadiget komponent og sørg for, at ingen andre 
bruger delen.

 Komponenter af carbon må aldrig komme  
 i berøring med høje temperaturer, som 
f.eks. er nødvendige ved pulvercoating eller ovn-
lakering. Den dertil nødvendige varme kan øde-
lægge komponenten. Undgå også opbevaring i en 
bil ved stærk solindstråling og lagring i nærheden 
af varmekilder.

!
 For rammerør med stort volumen er der  

 fare for, at de bliver mast, i de fleste klem-
mer på cykelbagagebærere! Carbonrammer kan 
derefter pludselig svigte i brug. Der findes spe-
cielle, passende modeller i biltilbehørsforretnin-
ger.

i  Den maksimale totalvægt for rytter, baga- 
 ge (rygsæk) og cykel må ikke overskride 
100 kg. Anhænger er principielt ikke tilladt!

PÅ- OG OMMONTERINGER

HVAD SKAL JEG VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ VED 
MONTERING OG OM-
MONTERING?
Canyon cykler er sportsartikler, som er udstyret til et 
bestemt formål. Vær opmærksom på, at monteringen 
af skærme og lignende kan have negativ indflydelse 
på funktionen og således også på sikkerheden under 
kørslen. Inden du køber og monterer tilbehør, skal du 
kontrollere, om dette tilbehør er kompatibelt med din 
Canyon.

Ved ekstra ringeklokker eller horn samt lyssystemer 
skal du kontrollere omhyggeligt, om disse tilbehørs-
dele er godkendte og afprøvede og dermed tilladt i 
trafikken. Batteri-/akkulygter skal være kendetegnet 
med bølgelinjen og bogstavet „K” (jf. kapitlet „Lov-
krav“).

Hvis du vil montere en bagagebærer eller et børnesæ-
de eller trække en børneanhænger, skal du først se 
efter i kapitlet „Forskriftsmæssig brug“, om det er mu-
ligt. Hvis det principielt er muligt, spørg så vores ser-
vice-hotline +45 (0) 70204011 om egnede modeller.

Udfør kun arbejder, som du behersker 100 %.

Styr, frempinde og gafler bør altid udskiftes af erfar-
ne mekanikere. Vær under alle omstændigheder op-
mærksom på betjeningsvejledningen fra tilbehørs-
producenten. Ved montering af andre komponenter 
og af tilbehør er du altid selv ansvarlig for den fag-
ligt rigtige montering af komponenterne. Send din 
Canyon på vores specialværksted, hvis du har den 
mindste tvivl.

 Senere anbragt tilbehør, f.eks. skærme,  
 bagagebærer etc., kan have negativ indfly-
delse på din Canyons funktion: Brug derfor for-
trinsvis tilbehør fra vores sortiment. På den måde 
er det sikret, at der er brugt passende komponen-
ter.

Skærme/hjulbeskyttere

Bagagebærer

 I tilfælde af en fejlagtig montering kan  
 komponenter, som løser sig eller brækker 
af, føre til alvorlige styrt. Spænd sikkerhedsrele-
vante skrueforbindelser fast med det foreskrevne 
tilspændingsmoment.

i  Ved alle spørgsmål om montering af tilbe-
 hør, om kompatibilitet af komponenter el-
ler ved ommontering bør du læse de udvidede ka-
pitler senere i vejledningen eller på den vedlagte 
CD eller tage kontakt med vores service-hotline 
+45 (0) 70204011.

MATERIALE CARBON
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PLEJEHENVISNINGER

Rens komponenter af kulfiberforstærket kunststof 
med en blød klud og rent vand, eventuelt med lidt 
opvaskemiddel i. Olie og fedt, som sidder godt fast, 
kan du fjerne med et rensemiddel på petroleumba-
sis. Brug aldrig affedtningsmidler, som indeholder 
acetone, trichlorethylen, methylchlorid etc., eller 
opløsningsmidler hhv. opløsningsmiddelholdige, ikke 
neutrale eller kemiske rengøringsmidler, som angri-
ber overfladen!

For at beskytte overfladen og få den til at skinne kan 
du bruge bilvoks. Polerings- eller lakrensemidler in-
deholder faste bestanddele, som kan angribe over-
fladen.

Hold bremsefladerne på carbonhjul fri for plejemidler 
og smøremidler!

Benyt bilvoks til at beskytte overfladen med

!
 Beskyt de udsatte steder på din carbon- 

 ramme, f.eks. undersiden af underrøret, 
med specielle klæbemærker mod beskadigelse fra 
kabler, som gnider imod, eller stenslag.

!
 Undgå principielt at smøre carbonkompo- 

 nenter med fedt. Fedtet aflejrer sig på 
overfladen og forhindrer på grund af nedsatte 
friktionskoefficienter en sikker fastklemning 
inden for de tilladte tilspændingsmomenter. Car-
bonkomponenter, som en gang har været fedtet 
ind, kan muligvis aldrig mere klemmes sikkert 
fast! 

 Kontrollér med jævne mellemrum, f.eks.  
 når du renser din cykel, om din CFK kom-
ponent har udvendige skaber som hak, revner, 
buler, misfarvninger etc. Hvis kluden bliver hæn-
gende, skal stedet undersøges. Brug ikke længere 
din Canyon. Tag omgående kontakt med vores 
service-hotline +45 (0) 70204011.

Specielle klæbemærker beskytter carbon mod beskadigelse

!
 Fastklem ikke CFK-rammer eller -sadelpin- 

 dei monteringsstativer! Det kan beskadige 
dem. Montér en solid (aluminium-)sadelpind og 
klem den fast eller brug et stativ, der opspænder 
rammen indvendigt på tre punkter eller optager 
gaffel og krankboks.

MATERIALE CARBON

SÆRLIGE EGENSKABER VED CARBONHJUL 

Carbonhjul udmærker sig på grund af brugen af kul-
fiberforstærket kunststof ved særlige aerodynamiske 
kvaliteter og en lav vægt.

SÆRLIGE FORHOLD VED BREMSNING MED CARBON-
HJUL

Da bremsefladerne er af carbon, opstår der nogle 
særlige forhold. Brug kun til carbonhjul egnede brem-
segummier. Vi anbefaler altid, at hjulproducentens 
bruges!

Også Shimano og Campagnolo leverer carbonbe-
lægninger, men de er afstemt efter forholdene på 
Shimano hhv. Campagnolo fælge. Carbonbremsebe-
lægninger bliver som regel hurtigere slidt end gængse 
bremsebelægninger. Vær opmærksom på, at man skal 
vænne sig til fælgenes bremseforhold, især når det er 
vådt. Øv bremsning på et areal uden trafik, til du har 
sikker kontrol over din cykel.

Carbonfælgenes bremseflader er følsomme over for 
stor varme. Hvis du er undervejs i bjergområder, må 
du derfor ikke bremse vedvarende. Hvis du f.eks. kø-
rer nedad med konstant trukket håndbremse, kan det 
ske, at materialet opvarmes så stærkt, at det bliver 
deformeret. Fælgen kan blive ødelagt, en eventuelt 
sprængt slange kan føre til et uheld. Brems principielt 
altid med begge bremser og slip bremserne igen i en 
periode, så materialet kan køle af.

!
 Klem ikke CFK-rammer eller sadelpinde  

 fast i monteringsstativer! Det kan beska-
dige dem. Montér en solid (aluminium-)sadelpind 
og klem den fast eller brug et stativ, der opspæn-
der rammen indvendigt på tre punkter eller opta-
ger gaffel og krankboks.

i  Kontrollér bremsernes tilstand og sørg for,  
 at du kun kører med belægninger, som er 
egnede til carbonfælge!

 Kontrollér belægningernes tilstand efter  
 korte afstande, da sliddet eventuelt er 
større end på aluminiumfælge.

 Vær opmærksom på, at bremsevirkningen  
 aftager, når det er vådt. Undgå så vidt mu-
ligt at køre, når det ser ud til regn eller er fugtigt. 
Hvis du alligevel kører på en våd eller fugtig køre-
bane, skal du forholde dig yderst forsigtigt og køre 
betydeligt langsommere end, når det er tørt.

Hjul med carbonfælge har særlige egenskaber ved bremsning

Afhængigt af brugen kan letvægtdele af 
CFK blive hurtigere slidt. Vi råder derfor til 

at følge inspektionsintervallerne og således til at 
få letvægtsdelene regelmæssigt kontrolleret af 
vores serviceværksted  og/eller andre cykelværk-
steder og om nødvendigt udskiftet.



42 43

 Vær opmærksom på, at det tager læn-
 gere tid at standse, når du kører med et 
aerostyr. Bremsegrebene er ikke i gunstig gribe-
afstand.

TIDKØRSELS-STYRENDE-SKIFTEGREB

På Shimano, Sram og Campagnolo styrende-skifte-
greb til triathlon- og tidskørselsbrug trykkes skifte-
grebet nedad, for bagtil at skifte til de mindre tand-
hjul, dvs. til stor udveksling og for foran at skifte til 
de mindre klinger, dvs. til en mindre udveksling. Ved 
at trække skiftegrebet opad skifter man for og bag til 
de større kædehjul.

Skiftegrebet overfører via bowdenkablet skiftekom-
mandoen til bagskifteren. Bagskifteren svinger, kæ-
den klatrer op på det næste tandhjul. Vigtigt for hele 
gearskiftet er, at der trædes videre uden alt for mange 
kræfter, så længe kæden bevæger sig mellem tand-
hjulene! På grund af specielle skiftespor i klingerne 
fungerer gearskiftet på moderne cykler også under 
belastning. Gearskifte under belastning reducerer 
dog kædens levetid betydeligt.

Desuden kan det derved ske, at kæden kommer i 
klemme mellem kædestiver og klinger (det såkaldte 
„Chain-suck”). Undgå derfor at skifte gear, når du 
træder hårdt i pedalerne, frem for alt ved skift med 
forskifteren.

BANECYKLER

Banecykler har ingen bremser. Baghjulnavet har ikke 
friløb. Pedalarmene drejer med, så længe hjulene kø-
rer rundt. Øv derfor at køre med en banecykel under 
vejledning fra en erfaren træner.

Styrende-skiftegreb aktiverer bagskifter og forskifter

SÆRLIGE EGENSKABER VED TRIATHLON-, TIDSKØRSELSMASKINER OG BANECYKLER

Bagskifter

Banecykel

 Banecykler er helt forskellige fra alminde- 
 lige landevejscykler. Føl dig forsigtigt frem 
til at køre uden friløb og uden bremser.

SÆRLIGE EGENSKABER VED TRIATHLON-, TIDSKØRSELSMASKINER OG BANECYKLER

SÆRLIGE EGENSKABER 
VED TRIATHLON-, TID-
SKØRSELSMASKINER 
OG BANECYKLER
TIDSKØRSELSSTYR

I triathlonsport og ved tidskørsel, hvor det kommer 
an på en særlig aerodynamisk siddeposition, bruges 
som regel de såkaldte aerostyr. På disse aeromodeller 
sidder skiftegrebene tit for enden af styret, bremse-
grebene for enden af basisstyret (hornstyr). Når du 
kører i liggende positionen, er bremsegrebene langt 
væk, reaktionstiden øges, bremselængden bliver 
større. Kør derfor med særlig stor omtanke.

Styrets position kan inden for visse grænser indstil-
les efter rytterens ønsker. Det betyder, at styrets lige 
område højst bør pege lidt nedad og maksimalt 30 
grader opad.

Sørg for, at du altid kan støtte underarmene bekvemt, 
dvs. albuerne bør rage lidt ud over skålene bagtil.

Tidskørselsmaskiner har køreforhold, man først skal vænne sig til

Albuerne bør rage lidt ud over skålene bagtil

!
 Triathlon- og tidskørselsmaskiner har  

 specielle køreegenskaber. Prøv cyklen på 
et sted uden trafik og føl dig langsomt frem til 
dens køreegenskaber.
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4. Kig hen over sadlen og langs overrøret eller langs 
krankboksen for at forvisse dig om, at sadlen ikke 
er kommet til at sidde skævt.

5. Løft cyklen nogle få centimer og lad den hoppe ned 
på jorden. Hvis der opstår lyde ved det, skal du hol-
de udkig efter løse skrueforbindelser.

6. Kig til sidst en gang på hele cyklen, om du kan få 
øje på eventuelt opståede deformationer, mis-
farvninger eller revner.

Kør kun meget forsigtigt tilbage på cyklen og kun, 
hvis den har bestået kontrollen uden fejl. Undgå 
stærk acceleration og bremsning og stå ikke op i pe-
dalerne, mens du kører.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan køre på din cy-
kel, så få hellere en bil til at hente dig, i stedet for at 
løbe en sikkerhedsrisiko. Når du er kommet hjem, 
skal cyklen undersøges grundigt en gang til. Læs de 
udvidede kapitler senere i vejledningen eller på den 
vedlagte CD eller ring i tvivlstilfælde til vores ser-
vice-hotline +45 (0) 70204011.

 Komponenter af carbon, som har været  
 udsat for stødartige kræfter samt bøjede 
dele af aluminium, kan pludselig knække. De må 
heller ikke rettes ud, dvs. de må ikke bøjes lige 
igen, for der er derefter stadig akut fare for, at 
de knækker. Dette gælder især for gaflen, styret, 
frempinden, pedalsystemet, sadelpinden og pe-
dalerne. I tvivlstilfælde er en udskiftning af disse 
dele altid det bedste valg, for din sikkerhed har 
forrang.

Kig hen over sadlen langs overrøret for at forvisse dig om, at sadlen 
ikke er kommet til at sidde skævt

Kontrollér komponenterne af carbon særlig opmærksomt og udskift 
dem for din egen sikkerheds skyld, hvis du er i tvivl

Udskift for din egen sikkerheds skyld letvægtsdelene efter et styrt

EFTER ET STYRT

EFTER ET STYRT
1. Kontrollér, om hjulene stadig sidder godt fastklemt 

i hjulholderne (dropouts) og om fælgene sidder 
rigtigt centreret i rammen hhv. i gaflen. Sæt hjule-
ne i omdrejninger og iagttag spalten mellem brem-
sebelægningerne og fælgens flanke. Hvis mellem-
rummet har ændret sig meget og hvis du ikke kan 
centrere hjulet på stedet, skal du eventuelt åbne 
bremserne lidt mere, så at fælgen kan løbe mellem 
belægningerne uden at strejfe dem. Vær opmærk-
som på, at den fulde bremsevirkning ikke længere 
er givet. Mere information i kapitlerne „Bremsesy-
stem“ og „Hjul“.

2. Kontrollér, om styret og frempinden ikke er bøjet 
eller brækket, og se efter, om de stadig sidder lige. 
Kontrollér, om frempinden sidder fast i gaflen, ved 
at du forsøger at dreje styret i forhold til forhjulet. 
Støt dig også lidt på bremsegrebene for at kontrol-
lere, at styret sidder godt fast i frempinden. Mere 
information i kapitlerne „Tilpasning af en Canyon 
landevejscykel til rytteren“ og „Headset“.

3. Se efter, om kæden stadig ligger rigtigt på klinger-
ne og tandhjulene. Hvis cyklen er væltet ned på 
gearsystemsiden, skal du kontrollere gearskifte-
funktionerne. Bed en hjælper om at løfte cyklen i 
sadlen og skift så forsigtigt til alle gear. Især i ret-
ning af de små gear, når kæden springer over på de 
større tandhjul, skal du være opmærksom på, hvor 
meget bagskifteren nærmer sig egerne. En bøjet 
bagskifter eller et bøjet dropout kan føre til, at 
bagskifteren kommer ind i egerne – Fare for styrt! 
Bagskifter, baghjul og ramme kan blive beskadiget. 
Kontrollér forskifteren. Hvis den er forskudt, kan 
kæden falde af, cyklen mister trækket (se også ka-
pitlet „Gearsystem“).

i  Vær også opmærksom på kapitlet „Særlige  
 egenskaber ved materialet carbon”.

Kontrollér, om begge hjul stadig er klemt fast i gaffelenderne

Prøv på at dreje styret i forhold til forhjulet

Kontrollér, om kæden stadig ligger rigtigt på klingerne og tandhjulene
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Rammerne er gjort klar til montering, dvs. gevinde-
ne er skåret, lejesæder og sæderør er forberedt. Det 
er ikke nødvendigt at efterbehandle rammen. Du må 
ikke ændre rammen og dens funktionsdele, f.eks. den 
indstillelige kabelføring etc. ved boring, filing eller 
lignende.

Montér alle påmonteringsdele (undtagelse: car-
bonsadelpinde, frempinde på gafler med carbonskaft 
og alle pinde i carbonrammen) på rammen med godt 
monteringsfedt. På den måde undgår du korrosion. 
Ellers kan du måske efter en vis tid ikke længere de-
montere din Canyon.

På Canyon landevejscykelrammer er headsettet og 
gaflen allerede monteret.

Føl dig altid nedefra frem til de maksimale tilspæn-
dingsmomenter og kontrollér, at komponenterne sid-
der fast, som det beskrives i de pågældende kapitler.

På dele, hvor der ikke foreligger en margin for til-
spændingsmomentet, skal du stramme skruerne 
trinvis op til det maksimale tilspændingsmoment og 
ind imellem kontrollere, om komponenten sidder fast.

!
 Det er kun tilladt at bruge den frempind,  

 der leveres med.

Overhold altid de angivne tilspændingsmomenter

Arbejd aldrig uden en momentnøgle

!
 På Canyon F10 rammer er alle carbonfibre  

 forarbejdet, så de svarer til den belastning, 
de udsættes for under kørslen. De nittede ka-
belanslag må derfor kun belastes i gearskifte- el-
ler bremseforløbets retning. Træk ikke i kablerne 
skråt fra eller imod forløbsretningen, dvs. væk fra 
rammen, f.eks. for at strække dem. En beskadigel-
se af rammen kan i et sådant tilfælde ikke udeluk-
kes.

i  På nogle komponenter er tilspændings- 
 momenterne påtrykt eller påklæbet. Hold 
dig til disse værdier. Vær altid opmærksom på de 
vedlagte vejledninger fra komponentproducenter-
ne!

 Den, som supplerer Canyon rammen til en  
 komplet cykel, skal selv sørge for, at 
kombinationen af delene udføres i henhold til 
retningslinjerne fra producenterne, de generelle 
standarder og det aktuelle tekniske og videnska-
belige niveau. Hvis der findes spørgsmål vedrø-
rende de enkelte deles kompatibilitet med ram-
men, kan du ringe til vores service-hotline +45 
(0) 70204011.

RAMMESÆT – MONTE-
RINGSHENVISNINGER 
TEKNISKE DATA
Canyon tilbyder også første klasses carbon- og alu-
miniumrammer enkeltvis til individuel montering med 
dele.

Den, der supplerer rammen og monterer komponen-
terne, skal derfor forvisse sig om delenes kompatibili-
tet og monteringskvaliteten. På grund af et uoversku-
eligt antal af påmonteringsdele er det ikke muligt, at 
Canyon i denne vejledning kan dække hele spektret 
af muligheder. Canyon kan ikke gøres ansvarlig for 
enhver mulig kombination af komponenter.

Vi anbefaler dig indtrængende at læse vejledninger-
ne fra komponentproducenterne omhyggeligt igen-
nem. Principielt kan fejl i kombinationen føre til, at 
din Canyon bliver usikker. Vi anbefaler derfor at få 
monteringen udført af en fagmand eller i vores spe-
cialværksted. Forlang i din egen sikkerheds interesse 
ikke for meget af dig selv.

Rammesæt til Canyon Ultimate CF

i  Lad din Canyon montere i vores special- 
 værksted!

i  Alt efter erfaring og/eller håndværksmæs- 
 sig fingerfærdighed hos den, der udfører 
arbejderne, kan denne vejledning være utilstræk-
kelig. Nogle arbejder kan kræve ekstra (special-)
værktøj, f.eks. en speciel aftrækker eller supple-
rende vejledninger.

!
 Klem ikke rammen fast i et monterings- 

 stativ i rørene! De tyndvæggede rør kan 
blive beskadiget. Montér først en solid (alumi-
nium-)sadelpind og klem den fast i stativet eller 
brug et monteringsstativ, der opspænder rammen 
indvendigt på tre punkter eller optager gaffel og 
krankboks.

RAMMESÆT – MONTERINGSHENVISNINGERRAMMESÆT – MONTERINGSHENVISNINGER
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Hold dig ved flaskeholderen til et maksimalt tilspændingsmoment 
på 5 Nm

i  Vær ved udskiftning af gearøjet opmærk- 
 som på, at du smører lidt fedt ind mellem 
gearøje og ramme!

Ved udskiftning af det udskiftelige gearøje må du aldrig overskride 
det maksimale tilspændingsmoment på 1,5 Nm

RAMMESÆT – MONTERINGSHENVISNINGER

Færdigmonteret og indstillet styrsæt med frempind og gaffel

Indvendig krank

UDSKIFTELIGT GEARØJE

De udskiftelige gearøjne er fastgjort tilstrækkeligt 
på alle rammer. Hold dig til det angivne skruetil-
spændingsmoment, som du kan finde på gearøjet. 
Overskrid aldrig de maksimale skruetilspændingsmo-
menter!

FLASKEHOLDER

Hold dig til et maksimalt tilspændingsmoment på 
5 Nm. Overskrid aldrig det maksimale tilspændings-
moment på 5 Nm.

KABELANSLAG

Belast kun de i overensstemmelse med kraftforløbet 
nittede kabelanslag på Canyon Ultimate CF rammer 
i gearskifte- eller bremseforløbets retning. Skrå eller 
modsat forløbsretningen liggende belastning kan føre 
til en beskadigelse af rammen.

HEADSET HHV. STYRSÆT

Alt efter model anvendes forskellige styrsæt/head-
sets.

Canyon landevejscykler og rammesæt leveres altid 
med færdigmonteret gaffel og indstillet styrsæt.

INDVENDIG KRANK

Alt efter model anvendes forskellige kranksystemer, 
frem for alt bruges Press-Fit BB 91 med 86,5 mm.

Gængse cartridge kranke kan monteres direkte med 
godt monteringsfedt. Hold dig til krankproducentens 
tilspændingsmomenter.

BAGSTIVERBREDDE

Alle landevejscykel-rammer: 130 mm
Banecykel V-Drome: 120 mm
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TILPASNING AF EN 
CANYON LANDEVEJS-
CYKEL TIL RYTTEREN
Det spiller ingen rolle, om du vil køre strømlinjet eller 
afslappet på en Canyon landevejsmaskine. (Sidde-)
positionen er væsentlig for dit velbefindende og præ-
station på din Canyon. Indstil derfor sadel og styr på 
din Canyon så nøjagtigt som muligt efter dine behov.

Principielt er en landevejscykel et sportsredskab, 
som er beregnet til hastighed. Alene af den grund stil-
ler en landevejscykel visse grundkrav til kroppens, 
skuldrenes og nakkens muskulatur.

Rytterens højde er afgørende for valget af rammehøj-
den på din Canyon. Allerede med valget af cyklens 
type fastlægges kroppens holdning stort set. Men 
forskellige komponenter på din cykel er dog konstru-
eret således, at de til en vis grad kan indstilles efter 
din krops proportioner. Til dem hører sadelpinden, 
frempinden og bremsegrebene.

Vær ved valget af rammestørrelse opmærksom på, at 
du har tilstrækkelig stor plads i skridtet, så du ikke 
kan komme til at havne smertefuldt på overrøret.

Med Canyon Perfect Position System (PPS) har du 
et instrument, med hvilket du også uden prøvekørsel 
kan vælge den nøjagtigt passende størrelse. Du kan 
finde PPS på vores website www.canyon.com

Mellemrummet skal give dig tilstrækkelig plads i skridtet

 Til alle i det følgende beskrevne arbejder  
 hører lidt erfaring, egnet værktøj og lidt 
håndværksmæssig fingerfærdighed. Lav i hvert 
fald et kort tjek af cyklen efter monteringen (ka-
pitlet „Hver gang inden du starter“) og foretag 
en prøvekørsel på et sted uden trafik eller på en 
ensom gade. Der kan du uden risiko kontrollere 
det hele en gang til. Hvis du er betænkelig, er det 
bedre at udføre positionskontrollen bagefter. Bed 
eventuelt en fagmand om at se på din Canyon.

Typisk holdning for en landevejsrytter

RAMMESÆT – MONTERINGSHENVISNINGER

SADELPIND

Din nye sadelpind skal altid have den samme nomi-
nelle diameter som din rammes sæderør. Pinden skal 
glide let ind i rammen uden pres og drejning. Forskel-
lige mål for ramme og pind kan føre til, at sadelpinden 
svigter.

Inden du monterer pinden i rammen, skal du sørge 
for, at sæderøret er absolut fri for skarpe kanter el-
ler grater. Ved brug af en carbon-sadelpind eller et 
carbon-sæderør skal begge dele også være fedt- hhv. 
oliefri. Rens og afgrat sæderøret, om nødvendigt.

Skru ikke sadelrørsklemmens skrue hhv. quick relea-
se-spænder for stramt i.  Vær opmærksom på henvis-
ningerne i kapitlet „Indstilling af den rigtige siddehøj-
de“ samt de tilladte tilspændingsmomenter i kapitlet 
„Generelle plejehenvisninger og inspektioner“ og tag 
ligeledes hensyn til komponentproducentens angi-
velser. En overskruning kan føre til en beskadigelse 
af sadelpinden og således være skyld i et uheld og/
eller i at rytteren kommer til skade.

Sørg for, at sadelpinden passer nøjagtigt til rammen

Spænd ikke skruen på sadelpindklemmen for fast

 Hvis diameteren mellem sæderør og sadel- 
 pind ikke stemmer nøjagtigt overens, kan 
det føre til brud på rammen eller en CFK-sadel-
pind. Det kan føre til et uheld eller til, at rytteren 
kommer til skade.

 Carbonsadelpinde eller sæderør på carbon 
 rammer må aldrig smøres med fedt.

 Sadelpinden skal sidde i rammen mindst  
 til under overrøret hhv. til minimumsmar-
keringen på pinden. Kør aldrig med din Canyon, 
hvis minimumsmarkeringen på din pind kan ses.

i  Vær opmærksom på sadelpinddiametrene på  
 www.canyon.com/service

i  Brug den specielle monteringspasta fra  
 Canyon, så sadelpinden kommer til at sid-
de sikkert.
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	 Den løsnede sadelpind kan nu forskydes i højden. 
Vær opmærksom på, at den del af sadelpinden, som 
befinder sig inde i sæderøret, altid er godt fedtet 
ind. (Undtagelse: rammer og sadelpinde af carbon). 
Hvis pinden ikke glider let i sæderøret, må du aldrig 
bruge for mange kræfter. Benyt eventuelt vores ser-
vice-hotline +45 (0) 70204011.

	 Ret sadlen ind igen, så den sidder lige, ved at du 
kigger hen over sadlens spids mod kranken eller 
hen langs med overrøret.

	 Klem pinden fast igen. Drej til det formål skruen 
på sadelpinden i retning med uret. En tilstrækkelig 
klemvirkning skal kunne opnås uden de store hånd-
kræfter. Ellers passer sadelpinden eventuelt ikke 
godt til rammen. Tag i tvivlstilfælde kontakt med 
vores service-hotline +45 (0) 70204011.

	 Kontrollér, om pinden sidder fast. Hold fast i sadlen 
foran og bagi med hænderne og prøv at dreje den. 
Hvis den ikke kan drejes ved kontrollen, sidder den 
godt fast.

	 Passer strækningen af benet ved en ny kontrol? 
Kontrollér det ved at sætte foden i den perfekte 
trædeposition. Når storetåens balle befinder sig i 
midten af pedalen, skal knæet være let bøjet. Hvis 
det er tilfældet, har du indstillet sadelhøjden rigtigt.

	 Kontrollér, om du stadig kan komme til at støtte sik-
kert på jorden. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du 
stille sadlen lidt lavere igen.

i  Føl dig langsomt frem nedefra i små skridt  
 (halve Newtonmeter), til du når det maksi-
male tilspændingsmoment, og kontrollér ind imel-
lem, om komponenten sidder godt fast. Overskrid 
aldrig det af producenten angivne maksimale til-
spændingsmoment.

Kig hen over sadlen langs overrøret for at forvisse dig om, at sadlen 
ikke er kommet til at sidde skævt

Prøv på at dreje sadlen i forhold til rammen

 Sørg for, at skruen i sæderørsklemmen  
 ikke bliver spændt for fast. Hvis du over-
skruer, kan du beskadige sadelpinden eller ram-
men. Fare for uheld!

 Kør aldrig, hvis pinden er trukket ud over  
 slut-, minimum-, maksimum-, limit- eller 
stopmarkeringen! Den kan knække eller rammen 
kan tage skade. På rammer med længere sæde-
rør, som rager ud over overrøret, skal sadelpinden 
mindst skubbes ind til under overrøret hhv. sæ-
destiveren!

TILPASNING TIL RYTTEREN SIDDEHØJDE

INDSTILLING AF DEN 
RIGTIGE SIDDEHØJDE
Den nødvendige siddehøjde retter sig efter, hvordan 
du træder.

Vigtigt: Når du træder skal storetæernes balder befin-
de sig over pedalakslens midte. Benet må ikke være 
maksimalt strakt i pedalarmens nederste stilling. 
Hvis sadlen er for høj, er det ret svært at overvinde 
dette laveste punkt; man træder ikke jævnt i peda-
lerne. Hvis sadlen er for lav, får man ondt i knæene. 
Kontrollér derfor siddehøjden ved hjælp af følgende 
metode, som er let at udføre. Brug sko med lav hæl 
til det formål.

	 Sæt dig på sadlen og stil hælen på den pedal, som 
befinder sig i den nederste position. I denne stilling 
skal benet være helt strakt. Vær opmærksom på, at 
hoften stadig er lige.

For at indstille siddehøjden skal du løsne sadelk-
lemmen eller quick release-spænderen (læs kapitlet 
„Håndtering med quick release-spændere og stikaks-
ler“ i forvejen). Løsn sadelpindskruen med et egnet 
værktøj ved at dreje den imod urets retning.

Træk aldrig sadelpinden længere ud end til den på 
skaftet anbragte markering. På rammer med længere 
sæderør, som rager ud over overrøret, skal sadelpin-
den mindst skubbes ind til under overrøret! Det kan 
føre til en mindste indstiksdybde på 10 centimeter og 
mere.

For at indstille siddehøjden skal du løsne skruen sadelpindskruen på 
sadelklemmen

Når hælen står på den pedal, som er i den nederste position, skal 
benet være helt strakt

!
 Sadelpinde og rammer kan foreskrive  

 forskellige mindste indstiksdybder. Vælg 
altid den største foreskrevne indstiksdybde.

i  Kontrollér regelmæssigt siddepositionen  
 for unge, som vokser, mindst hver 2. til 3. 
måned.

 Smør aldrig sæderøret på en ramme af  
 carbon med fedt, hvis der ikke findes en 
aluminiummuffe. Hvis du bruger en carbon-sa-
delpind, må du heller ikke smøre rammer af metal 
med fedt. Carbonkomponenter, som en gang har 
været fedtet ind, kan muligvis aldrig mere klem-
mes sikkert fast!
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Tag mellemringene ud og sæt dem så på igen oven over frempinden

Smør gaffelskaftet lidt med carbon-monteringspasta

i  Vær også opmærksom på den vedlagte be- 
 tjeningsvejledning fra komponentprodu-
centen. 

i  Det er kun muligt at fjerne mellemringe, 
 hvis gaffelskaftet afkortes. Og det kan 
man så ikke ændre igen. Det bør du derfor kun 
gøre, hvis du er absolut sikker med hensyn til din 
siddeposition. Få en fagmand til at gøre det. En 
forkert håndtering eller brug af et forkert værktøj 
ved afkortning af gaffelskaftet fører til irrepara-
bel og eventuel farlig beskadigelse af materialet. 
Canyon overtager ikke ansvaret for skader på 
gaffelskaftet, som er opstået pga. ikke-forskrifts-
mæssig håndtering. Garantien bortfalder i et så-
dant tilfælde. Det er bedst, hvis du henvender dig 
til vores Canyon specialværksted på service-hot-
line +45 (0) 70204011.

 Frempinde hører til de bærende dele på  
 cyklen. Ændringer kan være til fare for 
sikkerheden. Sørg for at spænde skrueforbin-
delserne mellem frempind og styr korrekt fast. 
De foreskrevne værdier kan du finde i kapitlet 
„Anbefalede tilspændingsmomenter“. Benyt, hvis 
du har planer om en ændring, eventuelt vores ser-
vice-hotline +45 (0) 70204011.

Løsn skruerne på siden af frempinden

INDSTILLING AF  
STYRETS HØJDE
Styrets højde bestemmer ryggens hældning. Jo la-
vere styret er anbragt, jo mere hælder overkroppen 
fremad. Rytteren sidder så ganske vist mere strøm-
linjet og har mere vægt på forhjulet, men den meget 
bøjede holdning er mere anstrengende og ubekvem, 
for belastningen af håndled, arme, overkrop og nakke 
stiger.

 Frempinde har forskellige mål i længden, i  
 skaftdiameter og i styrboring. Et forkert 
valg kan være en kilde til fare: Styr og frempind 
kan brække og føre til et uheld. Brug kun kende-
tegnede og passende originale reservedele ved 
udskiftning.

 Vær opmærksom på, at styr-frempind- 
 kombinationen er godkendt af styr- hhv. 
frempindproducenten.

Styrets højde bestemmer ryggens hældning

Tidskørselsmaskiner har køreforhold, man først skal vænne sig til

Banecykler er puristiske og kompromisløse sportsredskaber

STYRHØJDE TILPASNING TIL RYTTERENTILPASNING TIL RYTTEREN STYRHØJDE

AHEADSET®-FREMPINDE HHV. GEVINDLØST SYSTEM
(Aheadset® er et registreret mærkenavn fra firma 
Dia-Compe)

På cykler med Aheadset®-styrlejesystem indstilles 
lejeforspændingen også vha. frempinden. Hvis frem-
pinden ændres, skal lejet nyjusteres (se hertil kapit-
let „Headset“). En højderegulering er kun mulig ved 
ændring af mellemringene, de såkaldte spacer, og ved 
at vende frempinden på de såkaldte flip-flopmodeller.

	 Demontér skruen til lejeforspændingen foroven på 
gaffelskaftet og tag dækslet af.

	 Løsn skruerne på siden eller bag på frempinden. 
Træk frempinden af gaflen.

	 Nu kan du tage mellemringene ud.
	 Fordel lidt carbon-monteringspasta fra Canyon på 

det område, hvor frempinden klemmes fast.
	 Skub frempinden helt på gaffelskaftet og sæt alle 

fjernede spacer på igen oven over frempinden.
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!
 Denne indstilling er provisorisk for at teste  

 positionen, da spacerne eventuelt klaprer, 
når du kører. Når du har fundet den passende styr-
højde, kan du få gaffelskaftet afkortet af en fag-
mand.

 Din Canyon landevejscykel har et gaffel- 
 skaft af carbon, hvad du kan se på den sorte 
eller sort skinnende farve i slidsen på frempinden. 
Arbejder i cockpitområdet på din Canyon skal du 
altid udføre meget forsigtigt. Det er en opgave for 
fagfolk! En forkert håndtering eller brug af et forkert 
værktøj ved afkortning af gaffelskaftet fører til irre-
parabel og eventuel farlig beskadigelse af materialet. 
Canyon overtager ikke ansvaret for skader på gaffel-
skaftet, som er opstået pga. ikke-forskriftsmæssig 
håndtering. Garantien bortfalder i et sådant tilfæl-
de. Få i tvivlstilfælde tilpasningerne udført i vores 
Canyon-specialværksted. Benyt eventuelt vores 
service-hotline +45 (0) 70204011.

Løsn skruerne på siden af frempinden

 Brug kun kendetegnede og passende ori- 
 ginale reservedele ved udskiftning af frem-
pinden. På grund af klemmemåden kan der ved brug 
af andre modeller især på carbongafler opstå skader. 
Fare for styrt! Canyon overtager ikke ansvaret for 
kombinationer med andre frempindsmodeller. Ga-
rantien bortfalder i et sådant tilfælde.

Drej skruen på transitionspladen fast

Træk dækslet af

Hvis du vil vende frempinden, skal du også fjerne 
styret.

	 Skru de skruer op foran på frempinden, som styret 
er klemt fast med, og tag det forsigtigt af.

	 Påfør carbon-monteringspasta fra Canyon på dette 
fastklemningsområde og fastgør styret igen, når du 
har drejet frempinden.

	 Justér styret i frempindsøjet, dvs. understyret skal 
sidde vandret eller højst pege lidt nedad.

	 Spænd alle klemskruerne på frempinden fast med 
en momentnøgle i henhold til angivelserne. Vær op-
mærksom på, at der som regel ikke er brug for det 
maksimale tilspændingsmoment, når du bruger car-
bon-monteringspasta. Det er nok, hvis man spæn-
der skruerne fast med momenter, som ligger 20 til 
25 % lavere, f.eks. med 6 Nm i stedet fora 8 Nm. Det 
skåner materialet.

	 Nyindstil lejet.
	 Justér frempinden, så at den flugter med forhjulet 

og styret sidder nøjagtig vinkelret i forhold til kør-
selsretningen. Spænd frempinden fast, når du har 
justeret den og lav en drejningskontrol (se kapitlet 
„Headset“).

Nyindstil lejet

Spænd så frempinden fast igen med det foreskrevne tilspændings-
moment

i  Sørg for at styrets klemområde ikke har  
 skarpe kanter. Benyt, hvis du har planer 
om en ændring, vores service-hotline +45 (0) 
70204011.

 Hvis din Canyon landevejscykel har et gaf- 
 felskaft af carbon (kan ses på den sorte 
eller sort skinnende farve i slidsen på frempinde-
ne), skal du være meget forsigtig ved fastklem-
ning af frempinden. Det er noget for fagfolk!

 Vær opmærksom på, at sammenskrunin- 
 gerne mellem frempind og styr skal spæn-
des fast med de foreskrevne tilspændingsmomen-
ter. Værdierne kan du finde i kapitlet „Anbefalede 
tilspændingsmomenter“ eller i de vedlagte vejled-
ninger fra komponentproducenterne. Benyt even-
tuelt vores service-hotline +45 (0) 70204011. El-
lers er det muligt, at styr eller frempind kan løsne 
sig eller knække. Det kan føre til et alvorligt uheld.

TILPASNING TIL RYTTEREN STYRHØJDE

I -LOCK-SYSTEM

På cykler med I-Lock-styrlejesystem fikserer frem-
pinden også styrlejet. Hvis man ændrer frempindens 
position, skal man også nyjustere lejet (se også ka-
pitlet „Headset“). Nogle modeller er udstyret med en 
transitionplade, som er beregnet til at holde det ind-
stillede lejespillerum, også når frempind eller cockpit 
er demonteret. For at nyjustere headsettet skal denne 
transitionsplade løsnes lige som gaffelskaftfastklem-
ningen. Transitionpladen er altså kun en monterings-
hjælp. Hold dig til det angivne skruetilspændingsmo-
ment.

Det er kun muligt at indstille højden ved at flytte mel-
lemringene, de såkaldte spacer fra under frempinden 
til over frempinden, på såkaldte flip-flop-modeller 
ved at vende frempinden.

	 Løsn skruerne på siden af frempinden to til tre 
omdrejninger. Drej skruen på styrlejeindstillingen 
tilbage, dvs. imod urets retning.

	 Demontér dækslet oven på frempinden.
	 Hold fast i gaflen og træk frempinden af gaflen.
	 Nu kan du tage mellemringene ud.
	 Fordel lidt carbon-monteringspasta, f.eks. fra 

Canyon, på det område, hvor frempinden klemmes 
fast.

	 Skub frempinden helt på gaffelskaftet og sæt alle 
fjernede spacer på igen oven over frempinden.
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Afstanden mellem styrets håndgreb og sadlen har indflydelse på 
ryggens hældning

 Vær opmærksom på, at sammenskrunin- 
 gerne på sadelpinden skal spændes fast 
med de foreskrevne tilspændingsmomenter. Brug 
en momentnøgle og overskrid ikke de tilladte til-
spændingsmomenter! Du kan finde dem i kapitlet 
„Anbefalede tilspændingsmomenter“, på selve 
komponenterne og/eller i vejledningerne fra kom-
ponentproducenterne.

 Klem aldrig sadlen fast i sadelstellets bøj- 
 ninger, men altid på det lige stykke.

Sadlen må aldrig være vippet bagud

i  Sadlens indstillingsområde er meget lille.  
 Med forskellige frempindslængder kan 
man derimod realisere længdeændringer på op til 
mere end ti centimeter. For det meste skal kabler-
nes længde også tilpasses. Gå altid i et special-
værksted, hvis du vil foretage en sådan ændring. 
Ved spørgsmål eller aftale af tid kan du bruge vo-
res service-hotline +45 (0) 70204011.

TILPASNING TIL RYTTEREN STYRHØJDE

Hvis du vil vende frempinden, skal du også fjerne 
styret.

	 Skru foran på frempinden de skruer ud, som styret 
er klemt fast med, og tag det forsigtigt af.

	 Påfør carbon-monteringspasta på dette fastklem-
ningsområde og fastgør styret igen, når du har dre-
jet frempinden.

	 Skub dækslet foroven på gaffelskaftet, hold fast i 
gaflen og pres frempind og dæksel nedad, så at der 
ikke længere et mærkbart spillerum.

	 Justér frempinden, så at den flugter med forhjulet 
og styret sidder nøjagtig vinkelret i forhold til kør-
selsretningen.

	 Justér styret i frempindsøjet, dvs. understyret skal 
sidde vandret eller højst pege lidt nedad.

	 Spænd alle frempindsklemskruene fast med en 
momentnøgle i henhold til angivelserne. Vær op-
mærksom på, at der som regel ikke er brug for det 
maksimale tilspændingsmoment, når du bruger car-
bon-monteringspasta. Det er nok, hvis man spæn-
der skruerne fast med momenter, som ligger 20 til 
25 % lavere, f.eks. med 6 Nm i stedet fora 8 Nm. Det 
skåner materialet.

	 Indstil lejespillerummet, som beskrevet nedenfor, 
og udfør kontrol af fasthed, som også er beskrevet 
der.

Tag mellemringene ud

Smør gaffelskaftet lidt med carbon-monteringspasta

Sæt dækslet på, pres det hen mod gaflen, som holdes fast, og spænd 
så den justerede frempind fast med det foreskrevne tilspændings-
moment

Spænd alle frempindsklemskruene fast med en momentnøgle i hen-
hold til angivelserne

 Vær opmærksom på, at sammenskrunin- 
 gerne mellem frempind og styr skal spæn-
des fast med de foreskrevne tilspændingsmo-
menter. De nødvendige værdier finder du på selve 
komponenten eller i de vedlagte vejledninger fra 
komponentproducenterne. Ellers er det muligt, at 
styr eller frempind kan løsne sig eller brække. Det 
kan føre til et alvorligt uheld.

SIDDELÆNGDE OG  
SADELINDSTILLING
Afstanden mellem styrets håndtag og sadlen har ind-
flydelse på ryggens hældning og dermed på kørekom-
fort og køredynamik. 

Via sadelpindens slæde kan denne afstand ændres i 
begrænset omfang. Men hvis sadelstellet forskydes 
i sadelpinden, har det også indflydelse på, hvordan 
man træder. Alt efter om sadlen er anbragt længere 
fremme eller længere tilbage, træder rytteren mere 
eller mindre bagfra i pedalerne. 

Hvis sadlen ikke er indstillet vandret, kan rytteren ikke 
træde afslappet i pedalerne. Han er hele tiden nødt til 
at støtte på styret for ikke at glide ned af sadlen.

I forbindelse med VCLS 2.0 sadelpind er en sadelo-
verkant, som hælder lidt nedad fremover bedst egnet. 
Derfor skulle du starte med den position.
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Fastklemning med to bag hinanden liggende skruer

Løsn de to skruer to til maksimalt tre omdrejninger, 
ellers kan hele mekanismen falde fra hinanden. For-
skyd sadlen vandret for at indstille siddelængden. 
Skru de to skruer ensartet fast, så sadlen beholder 
sin vinkel. 

Hvis du ønsker, at sadelspidsen kommer til at sidde 
lavere, skal du dreje på forreste skrue. Måske skal du 
også løsne den bageste skrue lidt. For at komme læn-
gere ned bagtil, skal du skrue på den bageste skrue. 
Når du har fundet den perfekte position, skal du 
kontrollere, om holdeklemmerne ligger til mod sadel-
stellet, inden du øger tilspændingsmomentet til det af 
sadelpindproducenten anbefalede. 

Vær opmærksom på de anbefalede tilspændingsmo-
menter i kapitlet „Generelle plejehenvisninger og in-
spektioner“. Når du har skruet skruerne fast, skal du 
kontrollere, om den fastskruede sadel kan vippe, ved 
at du skiftevis belaster dens spids og bagende med 
hænderne.

 Ved udskiftning af en sadel skal du være  
 opmærksom på, at sadelpindene som regel 
er dimensioneret til en sadelsteldiameter på syv 
millimeter. Stel, som er anderledes, kan føre til, at 
pinden svigter og således til et styrt.

Løsn de to skruer to til maksimalt tre omdrejninger

Spænd skruerne skiftevis og ensartet fast igen med det foreskrevne 
tilspændingsmoment

Justér sadlen, så at stellet klemmes fast inden for markeringerne 

 Anbring sadelstellet således, at sadelpin- 
 dens fastklemning ligger inden for det 
foreskrevne område. Hvis der ikke er markeret et 
område, må fastklemningen kun foretages på det 
lige stykke og aldrig i den forreste eller bageste 
bøjning. Fare for brud!

TILPASNING TIL RYTTEREN SIDDELÆNGDE OG SADEL

FORSKYDNING AF SADLEN OG INDSTILLING AF SAD-
LENS HÆLDNING

Patent-fastklemning med to parallelle skruer

På patentsadelpinde holdes hovedet, som fikserer 
sadlens hældning og vandrette position, af to paral-
lelle indvendige sekskantskruer. Åbn begge skruer 
på sadelpindens hoved. Skru til det formål skruerne 
højst en to til tre omdrejninger op, ellers kan hele me-
kanismen falde fra hinanden.

Forskyd sadlen frem eller tilbage efter ønske. Det er 
tit nødvendigt med et lille klaps i den forbindelse. 

Vær opmærksom på markeringerne på sadlen og 
overskrid dem ikke. Vær opmærksom på, at sadlens 
overkant stadig er vandret, mens du ensartet og skif-
tevis skruer skruerne fast igen. Cyklen skal stå vand-
ret ved disse indstillingsarbejder. 

Når du har skruet skruerne fast, skal du kontrollere, 
om den fastskruede sadel kan vippe, ved at du skifte-
vis belaster dens spids og bagende med hænderne.

Skru skruerne skiftevis og ensartet fast, overskrid aldrig det maksi-
malt tilladte tilspændingsmoment

 Frempinde har meget forskellige mål i  
 længden, i skaftdiameter og i styrboring. 
Et forkert valg kan være en kilde til stor fare: Styr 
og frempind kan brække og føre til et uheld. 

Kontrollér, om den fastskruede sadel kan vippe

 Kontrollér sammenskruningerne en gang  
 om måneden med momentnøglen i henhold 
til de værdier, du kan finde i kapitlet „Anbefalede 
tilspændingsmomenter“, i de vedlagte vejlednin-
ger og/eller på selve komponenten.

VCLS Post 2.0

i  Læs i hvert fald også den supplerende  
 vejledning VCLS Post 2.0, hvis du har købt 
en VCLS Post 2.0.
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Sadelfastklemning Speedmax CF

Til fastgørelse af sadlen har du på hver side en ind-
vendig sekskantskrue (se I på billedet ved siden af). 
Vær ved fastgørelse af sadlen opmærksom på, at sa-
delstellets øverste holder ligger til og skru så de to 
indvendige sekskantskruer fast med det angivne til-
spændingsmoment på 5 Nm.

De to forneden liggende indvendige sekskantskruer 
(se II på billedet ved siden af) bruges til indstilling af 
sadlens hældning og vandrette position. Med disse to 
skruer kan du ændre sadlens hældning og vandrette 
position uden at løsne klemmekanismen.

For at ændre sadlens vandrette position skal du løsne 
begge forneden liggende indvendige sekskantskruer 
to til maksimalt tre omdrejninger. Nu kan du forskyde 
sadlen vandret og indstille hældningen efter ønske. 
Skru derefter de to indvendige sekskantskruer ens-
artet fast, så sadlen beholder sin vinkel. Brug en mo-
mentnøgle. Hvis din sadelpind ikke er klemt fast med 
5 Nm, føl dig så frem med små skridt til det maksimale 
tilspændingsmoment på 8 Nm. Overskrid det aldrig! Indvendige sekskantskruer til fastgørelse og indstilling af sadel-

klemmen Speedmax

 Brug en momentnøgle og overskrid ikke de  
 tilladte tilspændingsmomenter! 

 Kør aldrig, hvis sadelpinden er trukket ud  
 over maksimum-markeringen! Den kan 
knække eller tage skade. Fare for styrt!

 Anbring sadelstellet således, at sadelpin-
 dens fastklemning ligger inden for det 
foreskrevne område. Hvis der ikke er markeret et 
område, må fastklemningen kun foretages på det 
lige stykke og aldrig i den forreste eller bageste 
bøjning. Fare for brud!

 Kontrollér sammenskruningerne en gang  
 om måneden med momentnøglen i henhold 
til de værdier, du kan finde i kapitlet „Anbefalede 
tilspændingsmomenter“, i de vedlagte vejlednin-
ger og/eller på selve komponenten.

I

II

Spænd skruen fast igen med en Canyon momentnøgle

i  Læs betjeningsvejledningen på den ved- 
 lagte CD.

STYR OG BREMSEGREB TILPASNING TIL RYTTEREN 

INDSTILLING AF STYR 
OG BREMSEGREB
På landevejscykler bør det lige stykke på understyret 
være parallelt med jorden eller pege lidt nedad bagtil. 
Bremsegrebenes ender ligger omtrent i en tænkt for-
længelse af understyrbøjningens underkant. Juste-
ring af bremsegreb er et job for fagfolk, da styrbåndet 
efterfølgende skal vikles på igen.

INDSTILLING AF STYRETS POSITION VHA. DREJNING 
AF STYRET

	 Åbn de(n) indvendige unbrakoskrue(r) på forsiden 
af frempinden.

	 Drej styret, til det er i den stilling, du ønsker.
	 Sørg for, at frempinden klemmer styret fast præcis i 

midten.

Bemærk, at der er to forskellige fremgangsmåder til 
sikker fastgørelse af styret.

Alternativ 1
Fastskruning af Canyon Aheadset®-frempinde med 
frontdæksel.
	 Spænd de to øverste skruer (pos. 1+2) lidt fast. 

Slidsen skal lukkes helt, frontdækslet skal gå „på 
blok”. Til det formål skal du om nødvendigt løsne de 
to nederste skruer (pos 3+4) lidt igen.

	 Spænd så de to nederste skruer (pos 3+4) fast igen 
iht.oplysningerne på frempinden (5 eller 8 Nm).

	  Spænd derefter de to øverste skruer (pos 1+2) 
fast igen iht. oplysningerne på frempinden (5 eller 
8  Nm). Bemærk, at dette tilspændingsmoment kun 
gælder for kombinationen af Canyon frempind med 
Canyon styr.

Det lige stykke på understyret bør være parallelt med jorden eller 
pege lidt nedad

Åbn de(n) indvendige unbrakoskrue(r) på forsiden af frempinden

Spænd skruerne fast med det påtrykte tilspændingsmoment

Den øverste slids skal lukket komplet
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Slidserne mellem frempindsdæksel og frempindslegeme skal være 
parallelle og lige brede foroven og forneden

Spænd skruerne fast med det foreskrevne tilspændingsmoment

Styret må ikke kunne drejes med et kraftigt ryk

Alternativ 2
Fastskruning af konventionelle Aheadset®-frempinde 
med frontdæksel.
	 Tilspænd nu igen skruerne forsigtigt og jævnt. Hold 

øje med, at slidserne mellem frempindsdæksel og 
frempindslegeme er parallelle og lige brede foroven 
og forneden.

	 Når det hele passer, strammer du skruerne jævnt 
over kryds med Canyon momentnøglen iht. de på-
trykte angivelser. Vær opmærksom på de anbefa-
lede tilspændingsmomenter (se kapitlet „Generelle 
plejehenvisninger og inspektioner”).

Kontrollér at styret sidder ordentligt fast, idet du stil-
ler dig foran din Canyon og tager fat i styret i begge 
bremsegreb. Styret må ikke kunne dreje nedad, heller 
ikke ved et kraftigt ryk. Efterspænd om nødvendigt 
klemskruen(-erne) forsigtigt.

Bemærk, at bremselængden forøges, når 
du kører med hænderne oven på styret el-

ler liggende i aerodynamisk stilling. I så fald er 
bremsegrebene ikke inden for gunstig rækkevid-
de.

Vær opmærksom på, at skrueforbindelser-
ne på frempind, styr og bremser skal 

spændes med de foreskrevne tilspændingsmo-
menter. De pågældende værdier finder du i kapit-
let „Generelle plejehenvisninger og inspektioner” 
eller i de vedlagte vejledninger fra komponentpro-
ducenterne. Ellers er der risiko for, at komponen-
terne kan løsne sig eller knække. Dette kan resul-
tere i en alvorlig ulykke.

i Hvis du har et lige styr (flatbar) på din lan-
devejscykel, skal du indstille styret, så 

dine håndled er afslappede og ikke drejes for me-
get udad. Bremsegreb til lige styr

GRIBEBREDDEN TILPASNING TIL RYTTEREN

REGULERING AF GRI-
BEBREDDEN I FOR-
HOLD TIL BREMSE-
GREBENE
Gearskifte-/bremsegrebets afstand til styret kan kun 
indstilles meget lidt på landevejscykler. Cyklister med 
små hænder kan således bringe bremsegrebene i en 
gunstig afstand til styret. Det første led på pege- og 
langfinger skal kunne nå omkring bremsegrebet. At 
bremse fra en position oven på grebet er ikke en ved-
varende løsning, især ikke i tilspidsende situationer. 
Du skal bruge mere håndkraft, og du kan ikke så godt 
støtte dig.

På Shimanos Dura-Ace skruer du kromdækslet af og 
drejer den foransiddende skrue ind. Ved Ultegra skal 
du bruge specielle indsætningsstykker. Ved begge 
Di2-varianter er skruerne tilgængelige bagfra, efter 
at du har klappet grebsgummiet tilbage.
Ved SRAM skal du først indstille kurveskiverne på de 
let tilbagetrukne og indaddrejede skiftegreb. Derefter 
skruer du med en unbrakonøgle skruen ind, der sid-
der i legemet og er skjult under gummiet.

Ved de lige styr er der en lille indstillingsskrue på det 
sted, hvor en wirebremses bremsetræk er ført ind i 
grebsarmaturet, eller på selve grebet. 

Kontrollér derefter bremsesystemets indstilling og 
funktion som beskrevet i kapitlet„Bremsesystem” og/
eller i bremseproducentens vejledning.

Hvis du har problemer med at nå grebene, kan du 
kontakte vores service-hotline +45 (0) 70204011.
Yderligere oplysninger om enkeltstartsstyr til triath-
lon- og enkeltstartscykler finder du i kapitlet „Særli-
ge egenskaber ved Triathlon-, tidskørselsmaskiner og 
banecykler”.  Bremsegrebet må ikke kunne trækkes helt  

 hen til styret. Den fulde bremsekraft skal 
nås inden da!

Bremsegrebsafstand

Shimano Dura-Ace  SRAM

 Vær opmærksom på, at sammenskru- 
 ningerne mellem frempind, styr og bremser 
skal spændes fast med de foreskrevne tilspæn-
dingsmomenter. Værdierne kan du finde i kapitlet 
„Generelle plejehenvisninger og inspektioner“ el-
ler i de vedlagte vejledninger fra komponentpro-
ducenterne. Ellers er det muligt, at komponenter-
ne kan løsne sig eller brække. Det kan føre til et 
alvorligt uheld.

Med den riflede fingermøtrik indstiller du bremsens frigang 
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PEDALSYSTEMER
Ikke alle sko egner sig til at cykle med. Sko, man har 
på når man cykler, skal have en stiv sål og give til-
strækkelig hold. Hvis skoen er for blød, er der fare for, 
at pedalen trykker og du får ondt i foden. I hæleom-
rådet må skoen ikke have en for bred sål, ellers kan 
man ikke indtage den naturlige fodstilling, da man så 
rammer bagstiverens stiver, når man træder. Følgen 
kan være smerter i knæene.

DE FORSKELLIGE SYSTEMERS FUNKTIONSMÅDE I 
OVERBLIK

Pedaler, hvor foden er forbundet med pedalen med en 
løsbar forbindelse, såkaldte system- eller klikpedaler, 
kan anbefales. Forbindelsen sørger for, at foden ikke 
glider af, når du træder hurtigt eller kører i ujævnt 
terræn. Pedalen kan også trækkes hhv. skubbes på 
grund af fodens faste hold, det gør det lettere at træ-
de jævnt i pedalerne. En yderligere fordel ligger i, at 
storetæernes baller befinder sig gunstigt over pedal-
akslen og at man ikke ved en fejltagelse blokerer 
forhjulet med spidsen af foden, når man drejer styret.

Systempedal

Sko til systempedaler

i  System- hhv. klikpedaler kræver altid  
 specielle cykelsko. 

i  Læs betjeningsvejledningen fra pedal- 
 producenten eller tag kontakt med vores 
service-hotline +45 (0) 70204011.

PEDALSYSTEMER

På system- eller klikpedaler danner en speciel cykel-
sko en forbindelse med pedalen, som går i hak noget 
lignende en skibinding. Først drejer man pedalen med 
pladespidsen og træder så på den vandret stående 
pedal. På de fleste pedaler findes indgrebsmekanis-
men på begge sider, så man ikke behøver at vende 
pedalen om. Med et tydeligt hør- og mærkbart „klik“ 
går skoen i hak. Derfor kaldes systempedaler tit også 
klikpedaler. 

På alle gængse systemer løsnes forbindelsen, ved at 
man drejer hælen udad. Læn dig op ad en væg ved de 
første forsøg med at få pedalen i hak og fri igen eller 
få en anden person til at støtte dig.

De funktionelle forskelle mellem de forskellige pedal-
systemer ligger i platformen, i udløsningsvinklen og 
i udløsningshårdheden. Ryttere, som er tilbøjelige til 
at have problemer med knæene, bør vælge et pedal-
system med „fodfrihed”, hvor man kan bevæge sko-
ens hæl frem og tilbage, når skoen er i hak. 

Fordelen ved nogle systempedaler ligger i, at pladen 
er forsænket i sålen, så at man også kan gå til fods 
uden problemer

Forbindelsen løsnes ved at man drejer hælen udad

 Øv dig i at få fat i pedalen, i at få den i ind- 
 greb og i at løsne forbindelsen ved at dre-
je foden udad, gør det først, mens du står stille, 
inden du går i gang med at forfine teknikken på 
en trafikeret vej. Læs betjeningsvejledningen fra 
pedal- og skoproducenten omhyggeligt igennem. 
Hvis du har spørgsmål, kan du bruge vores ser-
vice-hotline +45 (0) 70204011.

Der er integreret små holdeplader („Cleats“) i sålerne

Især hvis rammehøjden er meget lille, er der 
fare for, at foden kolliderer med forhjulet. 

Kør derfor helst med system- eller klikpedaler. Vær 
desuden opmærksom på, at skopladerne bliver ind-
stillet korrekt.
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INDSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE

De forskellige pedalsystemer adskiller sig delvis be-
tydeligt fra hinanden i den tekniske udførelse. Nogle 
grundlæggende indstillingsregler har alle udførelser 
til fælles:

	 Fastgør pedalpladen på skoen, så at storetåens bal-
le står lige over pedalakslen.

	 Foden skal indtage en naturlig stilling, når du træ-
der. På de fleste mennesker peger hælen så lidt ind-
ad.

	 Vær opmærksom på, at fastgørelsesskruerne altid 
er skruet fast, for det er næsten umuligt at få skoen 
ud, hvis pladen er løs! Fare for styrt!

	 Indstil pedalens udløsningshårdhed efter dine be-
hov. Til at begynde med anbefales en lille forspæn-
ding. Drej på den lille indvendige sekskantskrue og 
kontrollér forspændingen ved indgreb og udløsning.

	 Åbent liggende fjedre og mekanismer skal renses 
for snavs og smøres i fedt med jævne mellemrum.

	 Hvis pedalpladerne knager eller piber, kan det tit af-
hjælpes med lidt fedt på kontaktpunkterne mellem 
skoplade og pedal.

	 Kontrollér sliddet på pedalpladerne med jævne 
mellemrum. Hvis du vipper lidt på pedalen, er det et 
tegn på slid på pladen eller skosålen.

Foden skal indtage en naturlig stilling, når du træder

 Sørg for, at pedalen og skosålen altid er  
 fri for snavs og andre fremmedlegemer og 
smør indgrebsmekanismen med olie med jævne 
mellemrum.

 Hvis pedalen ikke går i indgreb og løsner  
 sig uden problemer eller hvis pladen er me-
get slidt, er der fare for styrt, da skoen løsner sig 
fra pedalen af sig selv eller er meget vanskelig at 
løse.

Indstilling af pedalens udløsningshårdhed

PEDALSYSTEMER

BREMSESYSTEM
Som regel skal bremserne på din Canyon bruges til 
at tilpasse kørehastigheden til trafikforholdene. Men 
hvis det er nødvendigt, skal bremserne tage godt fat 
for at standse din Canyon så hurtigt som muligt. I 
forbindelse med sådanne katastrofeopbremsninger 
kommer fysikken ind i billedet. Ved opbremsning 
forskydes vægten bagfra og fremefter, baghjulet 
aflastes. Forsinkelsens styrke begrænses på tør og 
skridsikker undergrund først og fremmest af, at cyk-
len truer med at slå en kolbøtte, og kun i anden række 
af dækkenes greb. Specielt ved kørsel ned ad bakke 
tilspidses denne problematik. Ved en katastrofeop-
bremsning skal du forsøge at forskyde din vægt så 
langt som muligt bagud.

Betjen begge bremser ensartet og vær opmærksom 
på, at forhjulsbremsen på en skridsikker undergrund 
på grund af vægtforskydningen kan overføre langt de 
største kræfter.

Bremsegrebenes tilhørsforhold til bremselegemerne, 
f.eks. venstre greb virker på forhjulsbremse, kan vari-
ere. Få bremserne ommonteret efter dine ønsker.

På fælgbremser kan der opstå overophedning af fæl-
gen, hvis du bremser i en lang periode eller hvis du 
lader bremsen slæbe, herved kan slangen blive be-
skadiget eller dækket begynde at vandre på fælgen. 
Et pludseligt tab af luft under kørslen kan føre til et 
alvorligt uheld.

Ved skivebremser fører længere bremsning eller 
vedvarende slæbebremsning til en overophedning af 
bremsesystemet. Følgen kan være, at bremsekraften 
bliver mindre eller bremsen helt svigter, hvad der re-
sulterer i et alvorligt uheld.

Kontrollér din køremåde på disse punkter og væn dig 
til at bremse kort og kraftigt og til med jævne mel-
lemrum at løsne bremsen. Stands i tvivlstilfælde et 
øjeblik og lad fælgen køle af med løsnet bremsegreb.

Ved opbremsning forskydes vægten bagfra og fremefter

 Gør dig forsigtigt fortrolig med dine brem- 
 ser. Øv katastrofeopbremsninger på et 
areal uden trafik, til du har sikker kontrol over din 
Canyon. Det kan forhindre uheld i trafikken.

!
 Vådt føre nedsætter bremsevirkningen. 

 Regn med en større bremselængde i regn-
vejr!

Bremsegreb

Bremsetang

BREMSESYSTEM
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LANDEVEJSCYKEL-FÆLGBREMSER

Unktionsmåde og slid

Via et håndgreb bliver en faststående bremsebelæg-
ning presset mod en roterende bremseflade og gnider 
imod der. Ved hjælp af friktionen forsinkes cyklen. 
Ud over den kraft, som belægningen presser mod 
bremsefladen med, er den såkaldte friktionskoeffi-
cient mellem de to parter, der gnider mod hinanden, 
afgørende.

Hvis der kommer vand, snavs eller olie på friktions-
fladerne, ændrer friktionskoefficienten sig. Dette 
er grunden til, at fælgbremsen reagerer forsinket i 
regnvejr og bremser dårligere. På grund af friktionen 
opstår der slid på bremsebelægningerne og også på 
fælgene! Hvis man kører meget i regnvejr, øges slid-
det på friktionspartnerne.

Fælgene er udstyret med såkaldte slidindikatorer 
(f.eks. riller eller prikker). Hvis du ikke kan se riller-
ne eller prikkerne mere, skal fælgen udskiftes. Hvis 
siden på en fælg underskrider et kritisk mål, kan 
dæktrykket sprænge fælgen. Hjulet kan blokere eller 
slangen kan springe. Fare for styrt!

Senest når du har brugt det andet sæt bremsebelæg-
ninger op, skal fælgens vægtykkelse kontrolleres.

BREMSESYSTEM FÆLGBREMSER

i  Brug kun kendetegnede og til fælgen pas- 
 sende originale bremsebelægninger ved 
udskiftning.

Bremsbelægninger, hvor rillerne (slidindikatorer) er slidt af (neden-
for), skal udskiftes

Få fælgen kontrolleret og udmålt med jævne mellemrum

!
 Sørg for, at bremsefladerne er absolut  

 voks-, fedt- og oliefri. Få fælgen kontrol-
leret af en fagmand senest efter det andet sæt 
bremsebelægninger. Slidte fælge kan føre til, at 
slangen springer, og til styrt! For at bremserne 
kan nedsætte hastigheden effektivt skal de af og 
til kontrolleres og eventuelt justeres.

 Beskadigede bremsekabler, hvor f.eks. en- 
 kelte tråde rager frem, skal omgående ud-
skiftes. Bremsesvigt og et styrt kan ellers være 
følgerne.

Til carbonfælge er der brug for specielle bremsebelægninger i hen-
hold til hjulproducentens vejledning

FÆLGBREMSER BREMSESYSTEM

Kontrol og justering af bremser på landevejscykler

På sidepull-bremser er bremsearmene hængt op 
sammen, herved dannes et lukket system. Når brem-
segrebet betjenes, trækkes armene sammen via et 
kabel, belægninger gnider mos fælgflanken.

Kontrol af bremsesystemet

	 Kontrollér, om bremsebelægningerne er rettet nøj-
agtigt ind efter fælgene og har en tilstrækkelig be-
lægningstykkelse (se kapitlet „Bremsesystem”).

	 Rammer de to bremsearme fælgen samtidig, når 
du trækker i håndgrebet? Har bremsens greb ved 
en katastrofeopbremsning et præcist trykpunkt og 
kan det ikke trækkes helt hen til styret?

Hvis bremsen fungerer forskriftsmæssigt på alle 
punkter, er den korrekt justeret.

Højdeindstilling af belægningerne

	 Løsn fastgørelsesskruen på belægningen en til 
maksimalt to omdrejninger.

	 Skub belægningen, så den sidder i den rigtige høj-
de, justér den langs fælgkanten og spænd fastgø-
relsesskruerne fast med det nødvendige moment.

 Lav en bremseprøve efter justeringen,  
 mens cyklen står stille. Forvis dig om, at 
belægningerne rammer fælgen med hele fladen, 
når du trækker stærkt, men ikke berører dækket, 
og at grebet ikke kan trækkes helt hen til styret. 
Bremsesvigt eller defekter på dækket kan ellers 
føre til et uheld.

Bremsebelægningen skal ramme bremsen præcist

Spænd til højdeindstilling beslagets fastgøringsskrue fast med det 
påkrævede moment

i  Bremseproducenten vedlægger udførlige  
 vejledninger. Læs dem opmærksomt igen-
nem, inden du afmonterer et hjul eller udfører 
vedligeholdelsesarbejder.

i  Brug ved udskiftning kun originale reserve- 
 dele!
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Justering og synkronisering af sidepull-bremser

	 Skru på bremser med to hængsler på den lille skrue, 
som er anbragt i siden eller lidt skråt ovenover, til 
belægningerne har den samme afstand til fælgen i 
højre og venstre side.

	 Kontrollér desuden, om skruen, som bremsen er 
skruet fast til rammen med, stadig er spændt rigtigt 
fast, dvs. i henhold til tilspændingsmomentet i ka-
pitlet „Anbefalede tilspændingsmomenter”.

	 Skru på fingermøtrikken, som kablet løber igennem 
ved bremselegemet, til grebsvandringen svarer til 
dine krav. Til synkronisering drejes den lille skrue, 
som sidder i siden eller lidt skråt ovenover.

Indstil med fingermøtrikken den nødvendige bremsegrebsvandring

 Beskadigede bremsekabler, hvor f.eks. en-
 kelte tråde rager frem, skal omgående 
udskiftes.  Ellers er der fare for bremsesvigt eller 
styrt.

 Indstilling af belægningerne i forhold til  
 fælgen kræver stor fingerfærdighed. Over-
lad udskiftningen af belægninger og indstillings-
arbejderne til en fagmand.

Skru på den lille skrue, til belægningerne har den samme afstand til 
fælgen i højre og venstre side Skivebremse

!
 Sørg for absolut voks-, fedt- og oliefri  

 bremseskiver og –belægninger. Bremse-
belægninger, som har været i kontakt med olie, 
kan ikke gøres rene mere. De skal udskiftes.

i  Ved stærk tilsmudsning og/eller når det  
 er vådt, kan der opstå hvinende lyde.

i  Brug ved udskiftning kun kendetegnede 
 originale reservedele, som passer til brem-
sen.

 Utætheder i slangerne på hydrauliske 
 bremser kan gøre dem uvirksomme. Utæt-
heder skal omgående afhjælpes, ellers er der fare 
for uheld!

 Beskadigede bremsekabler bør du omgå- 
 ende få udskiftet, da de ellers kan briste. 
Fare for uheld!

 Skivebremser bliver meget varme, når du  
 bremser. Rør derfor ikke ved skiven og 
bremseåget, lige når du har bremset tit, f.eks. ef-
ter at du er kørt ned ad en længere skråning.

SKIVEBREMSER BREMSESYSTEM

Skivebremse

MEKANISKE OG HYDRAULISKE SKIVEBREMSER

Funktionsmåde og slid

Via et håndgreb bliver en faststående bremsebelæg-
ning presset mod en roterende bremseflade og gnider 
der. Ved hjælp af friktionen forsinkes cyklen. Ud over 
den kraft, som belægningen presser mod bremsefla-
den med, er den såkaldte friktionskoefficient mellem 
de to parter, der gnider mod hinanden, afgørende.

Når det er vådt, virker skivebremser betydeligt hurti-
gere end fælgbremser. De er temmelig vedligeholdel-
sesfri og de slider ikke på fælgene. Det er en ulempe, 
at skivebremser er tilbøjelige til at give lyde fra sig, 
når de er fugtige.

Hvis der kommer vand, snavs eller olie på friktions-
fladerne, ændrer friktionskoefficienten sig. Dette er 
grunden til, at en skivebremse reagerer lidt forsinket 
i regnvejr og bremser dårligere. På grund af friktionen 
opstår der slid på bremsebelægningerne og også på 
bremseskiven! Hvis man kører meget i regnvejr, øges 
sliddet på friktionspartnerne.
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Indstilling af gribebredde

For at man kan betjene bremserne optimalt, kan 
bremsegrebene også ved skivebremser indstilles ef-
ter håndens størrelse. Som regel foregår det via en 
lille indvendig sekskantskrue direkte på håndgrebet.

Kontroller funktionen efter indstillingen og at belæg-
ningerne ikke slæber, når du slipper bremsegrebet og 
drejer hjulet.

Kontrol og justering på mekaniske skivebremser

Kontroller regelmæssigt bremsens trykpunkt og 
bremsekablernes tilstand med trukket greb.

Har bremsens greb ved en katastrofeopbremsning et 
præcist trykpunkt og kan det ikke trækkes helt hen 
til styret?

En grebsvandring, som bliver længere pga. slid på 
belægningerne, kan du i begrænset omfang justere 
direkte på bremseåget. Løsn omløbermøtrikken på 
den skrue, hvor kablet løber ind bremseåget, og skru 
skruen ud, til du er tilfreds med grebsvandringen. 
Skru kontramøtrikken fast igen og vær opmærksom 
på, at kærven i skruen hverken vender opad eller 
fremad, ellers trænger der unødvendig meget snavs 
og fugt ind.

Kontrollér med jævne mellemrum, om belægningerne 
stadig er tykke nok. Sliddet på belægningerne kan du 
se på metaltapperne eller -næserne, som kigger frem 
under bremseåget eller i observationsruden oven på 
bremseåget. Når de nærmer sig en afstand på en mil-
limeter til skiven, skal belægningerne afmonteres iht. 
producentens vejledning, kontrolleres omhyggeligt 
og udskiftes om nødvendigt.

Bremsens gribebredde

i  Læs under alle omstændigheder den  
 originale vejledning fra bremseproducen-
ten, inden du indstiller bremsen.

 Flere justeringer kun på bremsegrebet eller 
 på bremseåget kan reducere den maksi-
malt mulige bremsevirkning stærkt.

 Beskadigede bremsekabler, hvor f.eks.  
 enkelte tråde rager frem, skal omgående 
udskiftes. Bremsesvigt og et styrt kan ellers være 
følgerne.

i  Nye bremsebelægninger skal bremses til,  
 så de kommer op på de optimale forsin-
kelsesværdier. Til det formål skal du ca. 30 til 50 
gange accelerere din Canyon op til cirka 30 km/h 
og så bremse den ned, til den er standset helt.

!
 På nogle systemer skal sliddet justeres direk- 

 te på bremseåget. Læs herom i bremsepro-
ducentens vejledning.

BREMSESYSTEM SKIVEBREMSER

Bremsegreb lige styr

Kontroller funktionen efter justeringen og at belæg-
ningerne ikke slæber, når du slipper bremsegrebet og 
drejer hjulet.

Hvis du justerer flere gange, ændrer grebets stilling 
på bremseåget sig. Bremsens virkning bliver svagere. 
I ekstreme tilfælde kan bremsen svigte komplet. Fare 
for uheld!

På nogle modeller findes yderligere indstillingsmulig-
heder direkte på bremseåget, men de kræver hånd-
værksmæssig fingerfærdighed.

Kontrol og justering på hydrauliske skivebremser

Kontrollér med jævne mellemrum og med trukket greb 
ledningerne og tilslutningerne med hensyn til utæthe-
der. Hvis der kommer hydraulikolie eller bremsevæ-
ske ud, bør du straks tage dine forholdsregler, for et 
utæt sted kan gøre bremsen uvirksom. Tag eventuelt 
kontakt med vores service-hotline +45 (0) 70204011.

Et utæt sted kan gøre bremsen uvirksom. Fare for 
uheld!

Sliddet på bremsebelægningerne udlignes automa-
tisk på de fleste modeller. Kontrollér hver gang, inden 
du starter, om du når et defineret trykpunkt, inden 
grebet rammer styret. 

Kontrollér med jævne mellemrum, om belægningerne 
stadig er tykke nok. Sliddet på belægningerne kan du 
se på metaltapperne eller -næserne, som kigger frem 
under bremseåget eller i observationsruden oven på 
bremseåget. Når de nærmer sig en afstand på en mil-
limeter til skiven, skal belægningerne afmonteres iht. 
producentens vejledning, kontrolleres omhyggeligt 
og udskiftes om nødvendigt.

Slidkontrol på belægningerne

 Hvis dit bremsesystem kører med  
 DOT-bremsevæske, skal denne udskiftes 
med jævne mellemrum iht. de af producenten 
fastsatte intervaller.

!
 Bremseledningerne må ikke åbnes. Der  

 kan slippe bremsevæske ud, den er sund-
hedsfarlig og angriber lakken.

 Åbnede tilslutninger og utætte ledninger  
 fører til, at bremsevirkningen falder 
stærkt. Gå til en fagmand, hvis der er utætheder i 
systemet eller buk i ledningerne eller henvend dig 
til vores service-hotline +45 (0) 70204011. Fare 
for uheld!

SKIVEBREMSER BREMSESYSTEM
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Hos nogle bremseproducenter findes der udsparinger 
i de vedlagte transportsikringer. Hvis belægningerne 
kan skubbes ind i dem, er det på tide at udskifte dem.

Brug kun originale reservebelægninger og hold dig til 
henvisningerne i manualen fra bremseproducenten. 
Overlad dette arbejde til en fagmand, hvis du er det 
mindste i tvivl.

Bremsebelægninger

i  Nye bremsebelægninger skal bremses til,  
 så de kommer op på de optimale forsin-
kelsesværdier. Til det formål skal du ca. 30 til 50 
gange accelerere din Canyon op til cirka 30 km/h 
og så bremse den ned, til den er standset helt.

i  Hvis du har afmonteret hjul, må du ikke  
 trække i bremsegrebene. Ellers kan be-
lægningerne blive skubbet sammen, hjulet kan så 
ikke monteres uden problemer. Montér de medle-
verede transportsikringer, når du har afmonteret 
hjulene.

 Transportér ikke din Canyon med sadel og  
 styr nedad, bremserne kan blive uvirk-
somme.

i  Læs under alle omstændigheder den  
 originale vejledning fra bremseproducen-
ten, inden du indstiller bremsen.

BREMSESYSTEM SKIVEBREMSER GEARSYSTEM

GEARSYSTEM
Gearsystemet på din Canyon er beregnet til at tilpas-
se din egen præstationsevne til terrænets form og 
den ønskede hastighed. Det fysiske arbejde, som skal 
præsteres, bliver ikke mindre på grund af gearsyste-
met, for det er ved ens vejstrækning og det samme 
tempo altid det samme. Det er kun kraften pr. pedal-
armsomdrejning der ændres. Sagt på en let forståelig 
måde: I et lavt gear kan du køre op ad stejle bjerge 
med indsats af moderat kraft. Men du skal til gengæld 
træde hurtigere.

Med ad bakke lægges en stor udveksling på. Du kan 
med en pedalomdrejning tilbagelægge mange meter, 
hastigheden er så tilsvarende stor. For at spare på 
kræfterne skal du skifte gear tit. Som i en bil skal du 
holde din „motor” i omdrejninger for at udfolde den 
optimale præstation.

I fladt terræn ligger et fornuftigt omdrejningstal for 
pedalerne, kort kaldt trædefrekvens, over 60 om-
drejninger i minuttet. Landevejsryttere træder i fladt 
terræn mellem 90 og 110 omdrejninger i minuttet. Op 
ad bakke falder frekvensen naturligvis noget. Men du 
bør alligevel træde ensartet. Den fine graduering og 
den lette betjening af moderne cykelgearsystemer 
skaber de bedste forudsætninger for en effektiv kø-
remåde. Desuden bliver sliddet på kæde og tandhjul 
samt belastningen af dine knæled væsentlig lavere.

Kædegearsystemet er den mest effektive kraftover-
førsel på en cykel. Cirka 97 til 98 procent af det 
arbejde, du præsterer, ankommer på et velplejet og 
smurt kædegearsystem på baghjulet. Betjeningen 
af gearsystemet og bremsernes virkning opfylder så 
godt som alle forventninger.

Med specielle tandformer på tandhjulet, fleksible kæ-
der og nøjagtigt passende gearskridt i grebene bliver 
gearskiftet til en meget let sag. 

Kædegearsystemet

Bagskifter 

!
 Sørg for, at du altid har snævre bukser på  

 eller brug cykelklemmer eller lignende. 
På den måde er du sikker på, at dine bukser ikke 
kommer ind i kæden eller tandhjulene og forår-
sager et styrt.

Forskifter

i    Vær også opmærksom på din bremsepro-
ducents website.
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FUNKTIONSMÅDE OG BETJENING

På landevejscykler er skifterne integreret i bremse-
grebet. På Campagnolo skiftes med det bag bremse-
grebet liggende greb til de større tandhjul, ved at det 
lille greb drejes indad med pege- eller langfingeren. 
Ved et tryk med tommelfingeren på den knap, som 
ligger på indersiden af grebet, transporteres kæden 
over på de mindre tandhjul.

På Shimano skiftes med en drejning af hele bremse-
grebet indad til de større tandhjul. Hvis kun det lille 
greb flyttes indad, vandrer kæden over på de mindre 
tandhjul.

På SRAM skifte-bremsegreb findes kun et skiftegreb, 
som ligger bag bremsegrebet. Med en kort drejning 
skifter kæden over på det næste mindre tandhjul. 
Hvis man drejer videre på grebet, skifter bagskifteren 
over til et til to tandhjul større.

På Shimano, SRAM og Campagnolo styrende-skifte-
greb til triathlon- og tidskørselsbrug trykkes skifte-
grebet nedad, for bagtil at skifte over på de mindre 
tandhjul, dvs. til stor udveksling og for foran at skifte 
over på de mindre klinger, dvs. til en mindre udveks-
ling. Hvis du trækker skiftegrebet opad, kan du skifte 
over på de større kædehjul foran og bagtil.

Ved skiftegreb til ligestyr, såkaldte flatbars, sidder 
betjeningsgrebet under styret. Det højre store greb 
aktiveres med tommelfingeren. Kæden bevæger sig 
til det større tandhjul, dvs. lavere gear. Det mindre 
greb aktiveres enten med pegefingeren eller tommel-
fingeren og skifter i den anden retning. I venstre side 
skiftes med tommelfingeren og det store greb til den 
større klinge, altså større udveksling.

Skifte-/bremsegreb fra Shimano

Skifte-/bremsegreb fra SRAM

Skifte-/bremsegreb Campagnolo

Styrende-skiftegreb

Skiftegreb lige styr

FUNKTIONSMÅDE OG BETJENING GEARSYSTEM

Dårligt kædeløb – kæden foran på den mindste klinge og bagtil på 
det mindste tandhjul

Dårligt kædeløb – kæden foran på den største klinge og bagtil på det 
største tandhjul

 Øv dig i at skifte gear i et område uden tra- 
 fik. Gør dig fortrolig med de forskellige 
grebs eller drejegrebs funktionsmåde. I den of-
fentlige trafik kunne gearskifteøvelser aflede din 
opmærksomhed for meget fra mulige farer.

i  Undgå gear, hvor kæden kører meget på  
 skrå.

 Skift ikke gear under belastning, det mind- 
 sker kædens levetid betydeligt. Desuden 
kan kæden komme i klemme mellem kædestiver 
og klinger („Chain-suck”). Undgå at skifte gear, 
når du træder hårdt i pedalerne, frem for alt ved 
skift med forskifteren.

i  Træd kun let i pedalerne ved gearskift. Det  
 sørger for et præcist skift, forhindrer støj 
og mindsker sliddet.

i  Hvis din landevejscykel er udstyret med en  
 elektronisk skiftegruppe Di2 fra Shimano, 
skal du også læse kapitlet „Shimano Di2”.

Skiftegrebet overfører via bowdenkablet skiftekom-
mandoen til bagskifteren. Bagskifteren svinger, kæ-
den klatrer op på det næste tandhjul. Vigtigt for hele 
gearskiftet er, at der trædes videre uden for mange 
kræfter, så længe kæden bevæger sig mellem tand-
hjulene!

På grund af specielle skiftespor i klingerne fungerer 
gearskiftet også under belastning.

Gearskifte under belastning reducerer kædens le-
vetid betydeligt. Undgå derfor at skifte gear, når du 
træder hårdt i pedalerne, frem for alt ved skift med 
forskifteren.

Canyon landevejscykler kan have op til 22 gear. Kæ-
degearsystemer har et eller to klinger foran ved peda-
larmen og elleve tandhjul ved baghjulgnavet. Af dette 
antal bør nogle trin ikke lægges på. Gear, hvor kæden 
løber ekstremt på skrå, har en større indre friktion til 
følge. Virkningsgraden falder, sliddet går stærkt.

Et dårligt kædeforløb er, hvis kæden foran ligger på 
den mindste klinge og samtidig bagtil på de yderste 
(mindste) to eller tre tandhjul eller hvis der køres den 
største klinge foran og på baghjulets indvendige (sto-
re) tandhjul.
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KONTROL OG JUSTERING AF GEARSYSTEMET

Dit kædegearsystem er blevet omhyggeligt justeret af 
Canyon teamet, inden din Canyon blev sendt. På de 
første kilometer kan bowdenkablerne dog strækkes, 
hvorved gearskiftene bliver upræcise. Kæden klatrer 
så lidt uvilligt op på det næste tandhjul.

BAGSKIFTER

	 På landevejscykler justerer du på stilleskruerne på 
højre kabelanslag på underrøret. Der findes en stil-
leskrue til direkte på bagskifteren.

	 Efterspænd kablet på den stilleskrue, gennem hvil-
ken bowdenkablet løber ind i skiftegrebet eller bag-
skifteren.

	 Kontrollér efter hver spænding, om kæden er villig 
til at klatre over på det næste større tandhjul. Til det 
formål skal du dreje pedalarmene med hånden eller 
køre på din Canyon.

	 Hvis kæden klatrer let op, skal du teste, om den 
også kører let hen på de små tandhjul, når du skifter 
til et lavere gear. Det kan være nødvendigt med flere 
forsøg for at finde frem til den rigtige indstilling.

	 På landevejscykler er der som regel ikke juste-
ringsmuligheder på selve skiftegrebet. Til gengæld 
findes der indstillelige anslag på underrøret. Skru 
skruerne, som let går i hak, en halv omdrejning ud.

GEARSYSTEM KONTROL OG JUSTERING

Kig bagfra på kassetten og kontrollér, om bagskifterens styreruller 
ligger nøjagtigt under det passende tandhjuls tandspidser

 Indstillingen af bagskifter og forskifter er  
 en opgave for en erfaren mekaniker.

i  Hvis du selv vil prøve, også skal du være  
 opmærksom på betjeningsvejledningen fra 
gearsystemproducenten. Hvis du har problemer 
med gearsystemet, bedes du henvende dig til vo-
res service-hotline +45 (0) 70204011.

i  Hvis en hjælper løfter baghjulet, kan du let  
 teste funktionen, ved at du drejer pedalar-
mene og skifter gear.

Justering af skiftekablet på stilleskruen på bagskifteren

INDSTILLING AF ENDESTOP

For at undgå at bagskifteren eller kæden løber ind i 
egerne eller at kæden falder af det mindste tandhjul, 
begrænses bagskifterens drejeområde med såkaldte 
endestopskruer.  Ved normal brug ændrer de sig ikke.

Hvis din Canyon vælter, er der fare for, at bagskifte-
ren eller dennes fastgørelse bliver bøjet. Efter en så-
dan hændelse eller, hvis der monteres andre hjul på 
din Canyon, skal svingområdet kontrolleres.

	 Skift med skiftegrebet til det højeste gear (mindste 
tandhjul). Skiftekablet er så helt afspændt, kæden 
kører automatisk på det mindste tandhjul. Kig bag-
fra på kassetten og kontrollér, om bagskifterens 
styreruller ligger nøjagtigt under dette tandhjuls 
tandspidser.

	 Hvis det ikke er tilfældet, skal positionen rettes ind 
med endestopskruen. På bagskiftere er skruerne tit 
kendetegnet med „H” for „high gear“ og „L” for „low 
gear“. Det høje gear betyder i den sammenhæng 
den store udveksling, altså den lille klinge.

	 Hvis skruerne ikke er markeret, må man prøve sig 
frem. Drej på en skrue, tæl omdrejningerne og iagt-
tag bagskifteren. Hvis den ikke bevæger sig, drejer 
du på den forkerte skrue. Drej antallet af omdrej-
ninger tilbage igen.

	 Drej skruen højre om, hvis rullerne skal køre læn-
gere inde, eller i modsat retning, hvis de skal køre 
længere ude.

	 Skift over på det største bageste tandhjul. Man skal 
være forsigtig med det, så bagskifteren ikke straks 
kommer ind i egerne. Når kæden ligger på det stør-
ste tandhjul, skal du bevidst skifte over og derefter 
trykke bagskifteren i retning eger med hånden. Sæt 
hjulet i omdrejninger til det formål.

KONTROL OG JUSTERING GEARSYSTEM

Begræns bagskifterens svingområde med 
endestopskruerne

Kontrollér, om bagskifteren kan komme ind i egerne

 Ikke korrekt indstillede endestop eller en  
 bøjet bagskifterfastgørelse kan føre til, 
at cyklen bliver alvorligt beskadiget og baghjulet 
blokerer. Fare for uheld!

Endestopskruer
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	 Hvis styrerulleburet rører ved egerne eller hvis kæ-
den klatrer over tandhjulet, skal du begrænse svin-
gområdet. Drej på den med „L“ markerede skrue, til 
en kollision er sikkert udelukket.

	 Iagttag nu rulleburets stilling i forhold til kransen. 
Mellem styrerullen og det største tandhjul bør der 
være mindst et til to leds plads.

	 Til indstilling af denne afstand har bagskifteren en 
skrue, som støtter sig på forsiden af gaffelenden. 
Skru denne skrue ind, til den ønskede afstand er 
fundet. Drej til kontrol pedalarmene baglæns. Sty-
rerullen bør heller ikke ved denne bevægelse berøre 
tandhjulet.

	 Er afstanden stadig ikke stor nok og generer den 
snævre plads gearskiftet, er det eneste der hjælper 
at tage et led af kæden. Bagskifteren spændes så 
lidt mere. Men man skal sikre sig, at kæden kan 
ligge på det store tandhjul for og bag. Man bør dog 
ikke køre i det gear, fordi kæden der løber meget 
skråt.

Drej til indstilling af afstanden mellem rullebur og krans på skruen, 
som støtter sig på forsiden af gaffelenden

  Lav altid en prøvekørsel på afstand af den  
 offentlige trafik, når du har indstillet gear-
systemet.

i  Hvis en hjælper løfter baghjulet, kan  
 du let teste funktionen, ved at du drejer 
pedalarmene og skifter gear.

KONTROL OG JUSTERING GEARSYSTEM

FORSKIFTER

Indstillingen af forskifteren kræver stor erfaring. Det 
område er ekstremt lille, hvor forskifteren lige netop 
holder kæden på klingen, men endnu ikke strejfer 
den.

Tit er det mere formålstjenligt at acceptere, at kæden 
slæber lidt på forskifteren end at risikere, at kæden 
falder af klingen og din Canyon mister trækket.

På forskifteren kan det lige som på bagskifteren fore-
komme, at kablet strækker sig og gearskifteforholde-
ne bliver dårligere.
	 Justér kablet på skruen på rammens underrør. Det 

fungerer cirka som beskrevet under „Kontrol og ju-
stering af gearsystemet“.

	 Begræns forskifterens svingområde med endestop-
skruerne.

!
 En fuldstændig nyindstilling af bagskifter  

 og forskifter er en opgave for en erfaren 
mekaniker. Forkerte indstillinger kan føre til al-
vorlige mekaniske skader. Vær opmærksom på 
betjeningsvejledningerne fra gearsystemprodu-
centerne. Hvis du har problemer med gearsyste-
met, bedes du henvende dig til vores service-hot-
line +45 (0) 70204011.

 Indstillingen af forskifteren er meget sen- 
 sibel. Hvis indstillingen er forkert, kan 
kæden springe af, og så mangler trækket. Fare for 
styrt! Indstillingen er en opgave for en fagmand.

Justering af skiftekablet på stilleskruen på rammen

!
 Efter arbejder på gearsystem og kæde skal  

 du altid lave en prøvekørsel med din 
Canyon i et fladt terræn uden trafik (for eksempel 
på en parkeringsplads)! Hvis der opstår fejl i ind-
stillingen under kørsel på offentlige veje, kan det 
medføre tab af kontrol over cyklen!

!
 Kontrollér efter et styrt, om forskifterens  

 styreplader stadig forløber nøjagtigt paral-
lelt med klingerne!

Indstilling af forskifterens svingområde

Hvis cyklen vælter eller hvis bagskifteren 
har fået et slag, er der fare for, at bagskif-

teren eller dens fastgøring, det såkaldte gearøje, 
er blevet bøjet og rager ind i egerne. Kontroller 
gearøjets stilling efter sådanne hændelser, eller 
hvis der monteres et andet baghjul, bør du kon-
trollere svingområdet og endestopskruerne og 
efterjustere om nødvendigt.
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SHIMANO Di2

Die Di2 er elektronik-versionen af de første klasses 
skiftegrupper fra Shimano. I stedet for almindelige 
kabler finder signaloverførslen sted via ledninger. 
Bagskifter og forskifter bevæges ved hjælp af små 
el-motorer. Ved skråt løbende kæde efterjusteres 
Di2-forskifteren sågar automatisk, for at undgå slæ-
bestøj og unødvendigt slid.

Energiforsyningen overtager et på rammen fastgjort 
genopladeligt batteri.

BETJENING

I stedet for som ved de gængse Dual Control-skif-
tegreb fra Shimano at svinge hele bremsegrebet 
eller det bagved liggende greb indad, skal du på Di2 
kun lige røre ved betjeningstaster. Op på de større 
tandhjul skifter du med den lange betjeningstast på 
bremsegrebet. Hvis du trykker på den trekantede, 
bag bremsegrebet liggende betjeningstast, vandrer 
kæden over på de mindre tandhjul.

Hvis du ønsker det, kan cykelforhandleren også bytte 
betjeningstasternes funktion om. Til det formål har 
han brug for et specielt testapparat fra Shimano, som 
også bruges ved fejlsøgning.

GEARSYSTEM KONTROL OG JUSTERING

Di2-forskifteren

Bagskifteren

 Inden du tager dit nye Di2-gearsystem i  
 brug, skal du under alle omstændigheder 
foretage en prøvekørsel på et sted uden trafik.

i  Læs gearsystemproducentens betjenings- 
 vejledninger.

BATTERI

Med et nyt helt opladet batteri kan du tilbagelægge 
ca. 1.000 kilometer. Hvis batteriet er ca. 25 % opladet, 
er det nok til ca. 250 km.

Hvis batteriet er svagt, holder først forskifteren op 
med at fungere, derefter bagskifteren. I den tilstand 
kan du stadig gøre nogle kilometer og skifte gear 
med bagskifteren. Men du bør lade op hurtigst mu-
ligt. Hvis batteriet er helt tomt, forbliver bagskifteren 
i det sidst valgte gear. Det er ikke muligt at skifte til 
et andet gear.

Du kan til enhver tid kontrollere batteriets ladnings-
tilstand. Tryk til det formål på en af betjeningstaster-
ne og hold den trykket ind i mindst 0,5 sekunder. 
LED’erne på kontrolenheden viser ladningstilstanden:

- grønt lys lyser ca. 2 sekunder:
 batteriets ladningstilstand 100 %

- grønt lys blinker 5 gange: 
 batteriets ladningstilstand 50 %

- rødt lys lyser ca. 2 sekunder: 
  batteriets ladningstilstand 25 %

- rødt lys blinker 5 gange: 
 batteriets ladningstilstand tom

I tidens løb aftager batteriets kapacitet og således 
aftager den mulige kørestrækning lidt efter lidt. Det 
kan ikke undgås. Hvis den opnåelige kørestrækning 
ikke længere svarer til dine krav, skal du udskifte 
batteriet.

KONTROL OG JUSTERING GEARSYSTEM

Batteri til Di2

 Brug udelukkende den vedlagte oplader til  
 at oplade batteriet med!

 Hvis batteriet ikke bruges i længere tid,  
 skal det stort set opladet (50 % eller mere) 
opbevares på et tørt, køligt sted og være utilgæn-
geligt for børn. Efter senest seks måneder skal du 
kontrollere landingstilstanden. Montér altid den 
vedlagte beskyttelsesafdækning på batteriets 
kontaktområde ved oplagring.

i  Opladning af det (tomme) batteri varer ca.  
 1,5 timer.

i Henvisninger vedr. gearsystemer SRAM 
RED e-tap og Campagnolo EPS kan du fin-

de på producenternes website og/eller i kompo-
nentproducenternes vedlagte vejledninger.

Di2-batteriet kan også være monteret skjult i underøret
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KÆDEPLEJE

Her gælder stadigvæk: „den, der smører godt, kører 
godt.“ Mængden af smøremiddel er dog ikke afgøren-
de, men derimod fordelingen og regelmæssigheden i 
anvendelsen af det.

	 Rens af og til kæden med en klud, som er dyppet 
i olie, for snavs, som har sat sig fast, og olie. Det 
er ikke nødvendigt at bruge specielle kædeaffedt-
ningsmidler.

	 Påfør kædeolie, -fedt eller -voks på kædeled, der er 
så blanke som muligt.

	 Drej på pedalarmen og dryp på rullerne.
	 Drej derefter kæden flere gange rundt. Lad din 

Canyon stå et par minutter, så smøremidlet kan 
trænge ind i kæden.

	 Til sidst kan du gnide det overflødige smøremiddel 
af med en klud, så det ikke sprøjter, når du kører, 
eller tiltrækker snavs.

Påfør kædeolie på kædeled, som er så blanke som muligt

i  Brug for miljøets skyld kun biologisk ned- 
 brydelige smøremidler, for når du kører, 
kommer der altid noget kædesmøremiddel i jor-
den.

 Sørg altid for, at der ikke kommer smøre- 
 middel på fælgenes bremseflader eller på 
bremsebelægningerne. Bremsen bliver uvirksom 
af det!

Rens kæden for snavs og olie med en klud

KÆDE GEARSYSTEM

KÆDESLID

Kæder hører til sliddelene på din Canyon, men rytte-
ren har dog indflydelse på levetiden. Vær opmærksom 
på, at kæden bliver smurt med jævne mellemrum, 
frem for alt når du har kørt i regnvejr. Prøv på at bru-
ge gear, hvor kæden ikke kører særlig skråt. Kør med 
høj trædefrekvens (mere end 60-70 omdrejninger/
minut).

Kæder på kædegearsystemer på landevejscykler har 
nået slidgrænsen efter ca. 1.200 - 4.000 km. Kæder, 
som har strakt sig meget, kan have negativ indfly-
delse på gearskiftet. Desuden slides tandhjulene og 
klingerne meget hurtigt. Det er forholdsvis dyrere 
at udskifte disse komponenter end at skifte kæde. 
Kontrollér derfor regelmæssigt kædens tilstand med 
hensyn til slid.

Skift til det formål foran til den største klinge. Træk 
kæden væk fra klingen med tommel- og pegefinger. 
Hvis den er let at trække væk, har ledkæden strakt sig 
meget. Den skal udskiftes.

Til en nøjagtig kædekontrol findes der præcise måle-
instrumenter. En udskiftning af kæden bør foretages 
af en fagmand, for de fleste moderne kæder har ikke 
nogen kædelås. De er endeløse, hvorfor der er brug 
for specialværktøj. Din forhandler kan efter behov 
vælge og montere en kæde, som passer til dit gear-
system.

Kontrol af kædens tilstand

Professionel måling af slid

 En dårligt nittet kæde kan revne og føre til  
 et styrt. Få altid kæden skiftet af en fag-
mand.
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JUSTERING AF KÆDESPÆNDING PÅ CYKLER MED 
KUN ET GEAR (SINGLESPEED)

FUNKTIONSMÅDE OG BETJENING

Såkaldte Singlespeed-cykler som V-Drome har kun et 
gear og behøver hverken bagsklifter eller forskifter. 
Desuden har de et stift nav („Fixie”).

På disse modeller er baghjulets tandkrans direkte 
forbundet med baghjulet. Herved bevæges pedalerne 
med ved hver bevægelse af baghjulet - og omvendt. 
Disse cykler har tit ingen bremser!

KONTROL OG JUSTERING

På Singlespeed-cykler skal trækkædens spænding 
kontrolleres ca. hver 1.000 km hhv. 50 driftstimer og 
strammes om nødvendigt.

Drej pedalarmen baglæns og søg den stilling, hvor 
kæden er stærkest spændt. Hvis kæden i denne stil-
ling midt imellem klinge og tandhjul kan trykkes be-
tydeligt mere end 1 cm opad, skal kæden strammes.

Løsn hjulmøtrikkerne på baghjulet med egnet værk-
tøj. Justér kædespændingen ved at trække hjulet 
bagud eller ved at slække/stramme kædestramme-
ren. Pedalarmene skal derefter kunne drejes uden 
modstand.

Justér baghjulet i midten af bagstiveren. Brug even-
tuelt kædestrammeren som anslag. Spænd hjulmøt-
rikkerne fast med momentnøgle.

Singlespeed

 Vær opmærksom på, at brugen af Single- 
 speed-cykler uden bremser ikke er tilladt 
på gader og veje i henhold til færdselsloven!

 Kædestrammere er kun beregnet til stram-
 ning af kæden og forindstilling af baghju-
let. De holder ikke hjulet på plads og forhindrer 
ikke, at det glider ud.

 Hvis kæden på forskellige steder er strakt  
 meget forskelligt, skal den udskiftes.

DÆK OG SLANGER HJUL

HJUL – DÆK, SLANGER 
OG DÆKTRYK 
Hjulene på din Canyon skaber kontakten med vejen. 
De belastes stærkt af rytterens og bagagens vægt 
samt af ujævnheder i kørebanen. Selv om hjulene er 
omhyggeligt fremstillet og udleveret centreret, „sæt-
ter” egerne sig på de første kilometer. Allerede efter 
en kort tilkøringsperiode på ca. 100 til 300 kilometer 
kan det derfor være nødvendigt, at få hjulene centre-
ret igen. Efter denne tilkøringsperiode skal hjulene 
kontrolleres med jævne mellemrum, hvorved det som 
regel sjældent er nødvendigt at efterspænde.

Hjulet er opbygget af navet, egerne og fælgen. På 
fælgen monteres dækket, i hvilket der er lagt en slan-
ge. Til beskyttelse af den følsomme slange lægges et 
fælgbånd på egernes nipler og den tit skarpkantede 
fælgbund.

Når du vil montere et nyt dæk, skal du være opmærk-
som på det monterede dæks dimension. Den står 
skrevet på dækkets flanke. Der findes to forskellige 
betegnelser: Den mest nøjagtige er den normerede 
millimeterbetegnelse. Talkombinationen 23-622 be-
tyder: Dækket er i oppumpet tilstand 23 mm bredt 
og har en (indvendig) diameter på 622 millimeter. 
Et større dæk kan føre til, at dækket slæber imod på 
gaflen eller bagstiveren. Hold dig derfor til den mon-
terede størrelse.

Hjul

Dækkets mål

 Hvis du sætter et andet, bredere eller hø- 
 jere dæk på end det seriemæssigt monte-
rede, kan det forekomme, at du støder mod for-
hjulet med foden, når du kører langsomt. Fare for 
uheld!

Fælgbånd i fælgen
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Et dæk kan kun fungere godt, hvis det er pumpet op 
med det rigtige dæktryk. Det korrekte dæktryk sørger 
for en bedre modstandsdygtighed mod punktering. 
Et for lavt dæktryk er frem for alt skyld i, at slangen 
bliver mast flad, når man kører over en kant, det så-
kaldte „Snake Bite” (på dansk: slangebid).

Det af producenten anbefalede dæktryk står som 
regel på siden af dækket eller på typeetiketten. Den 
laveste af de to trykangivelser giver en bedre affjed-
ringskomfort, optimalt til ture på ujævn undergrund. 
Rullemodstanden reduceres med et stigende tryk, til 
gengæld aftager komforten. Hårdt oppumpede dæk 
egner sig derfor bedst til kørsel på jævne, asfalterede 
veje.

Trykket angives tit i den engelske enhed psi (pounds 
per square inch). I tabellen er de gængse værdier om-
regnet.

Dækket og fælgen alene er ikke lufttætte. Undtagelse: 
slangedæk på landevejscykler. For at holde trykket 
indvendigt, lægges der en slange ind i dækket. Den 
fyldes gennem en ventil. Canyon bruger Sclaverand- 
eller racerventil. Ventilen er dimensioneret til høje 
tryk, men man skal vænne sig til at brugen den. Ven-
tilen beskyttes mod snavs med en hætte af kunststof.

Racer- eller Sclaverandventil

Dæktryk i psi og bar

i Hvis der er monteret tubeless-dæk på din 
landevejscykel, skal du udelukkende an-

vende hjælpemidlerne fra producenten ved mon-
teringen. Udførlige henvisninger finder du i vej-
ledningerne fra dækproducenterne eller på deres 
websites. 

 Hvis du kører med for lavt dæktryk, kan  
 det føre til, at dækket springer af fælgen.

Dækkets trykområde

 Pump aldrig din cykel op til over det mak- 
 simalt tilladte tryk! Dækket kan springe af 
fælgen eller eksplodere under kørslen. Fare for 
styrt!

 Dæk, som tillader et tryk på fem bar og  
 mere, skal monteres på krogfælge. 

DÆK OG SLANGER HJUL

Vær opmærksom på de forskellige diametre på ven-
tilerne. Brug kun slanger med en ventil, der passer 
til fælgen. Brugen af en forkert ventil kan føre til et 
pludseligt tab af luft og dermed til et uheld.

Hvis ventillegemerne ikke er skruet helt fast i på ra-
cerventiler, fører det til, at luften siver langsomt ud. 
Kontrollér, at ventillegemet sidder godt fast i det lan-
ge skaft.

Håndpumper er tit ikke egnede til at opbygge et høje-
re tryk i dækket med. Mere velegnede er ståpumper 
med manometer, som man kan kontrollere trykket 
med derhjemme. Der findes en adapter til alle ventil-
typer. Med det passende ekstrastykke kan man pum-
pe en Sclaverandventil op på tankstationen.

På racer- eller Sclaverandventil skal ventilen skrues på

!
 Kør altid med det foreskrevne dæktryk og  

 kontrollér det med jævne mellemrum 
mindst en gang om ugen.

Ventiladapter

!
 Sørg for, at ventilen i diameter passer til  

 hullet i fælgen og at den altid sidder lige!

 Dæk, hvis profil er kørt ned eller hvis flan- 
 ker er skøre, bør udveksles. Dækkets op-
bygning indvendigt kan tage skade, hvis der træn-
ger fugt eller snavs ind.  

 Defekte fælgbånd skal udskiftes omgå- 
 ende. Undtagelse: På Mavic systemhjul 
behøves ingen fælgbånd.

 Skader på dækket kan i ekstreme tilfælde  
 føre til, at det pludseligt eksploderer, hvad 
der har et uheld til følge!

Afskruning af kunststofhætten

i  På racer- eller Sclaverandventil skal man,  
 inden man pumper op, skrue den lille rifle-
de møtrik lidt op og trykke den lidt hen mod venti-
len, til der kommer lidt luft ud.

psi bar psi bar

80 5,5 115 7,9
85 5,9 120 8,3
90 6,2 125 8,6
95 6,6 130 9,0
100 6,9 135 9,3
105 7,2 140 9,7
110 7,6 145 10,0
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FÆLGKONCENTRICITET, 
EGERSPÆNDING
Egerne forbinder fælgen med navet i midten af hjulet. 
Den ensartede egerspænding sørger for koncentri-
citeten. Hvis spændingen i enkelte eger ændrer sig, 
f.eks. ved at man hurtigt kører over et trappetrin eller 
hvis en eger går i stykker, kommer trækkræfterne ud 
af balance, fælgen kører ikke længere koncentrisk. 
Allerede før du mærker en uregelmæssighed pga. 
slingring, kan din Canyons funktion være negativt 
påvirket. Fælgenes sideområder er for det meste 
samtidig bremseflader. Hvis koncentriciteten ikke 
længere er sikret, kan det have negativ indflydelse på 
bremsevirkningen.

Kontrol af koncentriciteten ved hjælp af bremsebelægningerne

!
 Løse eger skal omgående spændes. Be- 

 lastningen stiger ellers stærkt på dette 
sted for alle andre komponenter.

!
 Centrering (efterspænding) af hjul er et  

 vanskeligt arbejde, som du bør overlade til 
en fagmand! 

 Kør ikke med hjul, som ikke er koncentri- 
 ske. Ved ekstreme kast til siden kan brem-
sebakkerne på landevejscykelbremser gå fejl af 
fælgfladen og komme ind i egerne! Dette fører som 
regel til, at hjulene omgående standser. Fare for 
styrt! Kontrollér derfor af og til koncentriciteten. 
Løft hjulet op fra jorden og sæt det i omdrejnin-
ger med hånden. Iagttag spalten mellem fælg og 
bremsebelægninger. Hvis denne spalte ændrer sig 
mere end en millimeter, bør hjulet efterspændes af 
en fagmand.

Centreringsstativ

FREMGANGSMÅDE 
VED PUNKTERING
Alle cyklister kan komme du for en punktering. Men 
en „flad cykel” behøver ikke at betyde ende på cy-
kelturen, hvis man har det nødvendige værktøj til 
skift af dæk og slange med sig og en reserveslange 
eller lappegrej. På hjul med quick release-spændere 
har man kun brug for to dækjern og en pumpe for at 
kunne udskifte slangen, på hjul, som er fastgjort med 
møtrikker eller tyverisikring skal man også have den 
passende nøgle med sig.

AFMONTERING AF HJUL

	 På landevejscykel-fælgbremser skal du åbne quick 
release-spænderens greb på bremsen (Shimano og 
SRAM).

	 eller forskyde stiften i gearskifte-/bremsegrebsen-
heden på styret (Campagnolo).

	 På baghjul med kædegearsystem skal du skifte til 
det mindste tandhjul inden demonteringen. Så sid-
der bagskifteren længst ude og hindrer ikke afmon-
teringen.

	 Åbn quick release-spænderen som beskrevet i ka-
pitlet „Håndtering med quick release-spændere og 
stikaksler“. Hvis hjulet ikke kan trækkes ud, efter 
at det er løsnet, er grunden sandsynligvis en dro-
poutsikring. Det er holdetapper, som sidder i gaf-
felenden. I et sådant tilfælde skal du åbne quick 
release-spænderens forspændemøtrik nogle om-
drejninger og så trække hjulet ud af sikringerne.

	 For at lette afmonteringen af baghjulet skal du 
trække bagskifteren lidt bagud med hånden.

	 Løft din Canyon lidt og giv hjulet et klaps, så falder 
det ned/ud.

Skift over på det mindste tandhjul, inden baghjulet demonteres

Åbning af afspændingsgrebet på bremsen

PUNKTERING HJUL

Dropoutsikring på gaflen

Træk bagskifteren lidt bagud, når du afmonterer baghjulet
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DEMONTERING AF TRÅD- OG FOLDEDÆK

	 Skru ventildækslet og fastgørelsesmøtrikken på 
ventilen af og lad luften slippe helt ud.

	 Pres dækket fra fælgens flanke og ind i midten af 
fælgen. Det letter demonteringen, hvis du gør det 
hele vejen rundt.

	 Sæt nu dækjernet til ved dækkets underkant ca. 5 
cm til venstre og til højre for ventilen og vip dæk-
flanken over fælgkanten. Hold fast i dækjernet i 
denne stilling.

	 Skub det andet dækjern ind mellem fælg og dæk i 
en afstand af ca. 10 centimeter fra det første og vip 
igen flanken over fælgens kant.

	 Når du har vippet en del af dækkets flanke over 
fælgkanten, kan flanken som regel løsnes, ved at 
du forskyder dækjernet hele vejen rundt.

	 Nu kan du tage slangen ud. Sørg for, at ventilen ikke 
bliver hængende i fælgen og slangen ikke tager ska-
de.

	 Lap slangen som beskrevet i betjeningsvejlednin-
gen fra lappegrejsproducenten.

Pres dækket ind i midten af fælgen

Sæt dækjernet til og vip dækkets flanke over fælgkanten

Træk slangen ud af dækket

 Hvis dækkets karkasse er ødelagt af en  
 genstand, som er trængt ind, skal du for en 
sikkerheds skyld udskifte dækket.

i  Vær opmærksom på betjeningsvejlednin- 
 gerne fra bremse- og gearsystemprodu-
centerne, som er vedlagt din BikeGuard.

	 Når du har demonteret dækket, bør du kontrollere 
fælgbåndet. Båndet skal sidde glat, må ikke være 
beskadiget eller revnet og skal dække alle eger-
nipler og boringer. På fælge med dobbelt bund - de 
såkaldte hulrumsfælge – skal båndet dække hele 
bunden. På den slags fælge bør der udelukkende 
bruges fælgbånd af stof eller af kraftigt kunststof. 
Undtagelse: På Mavic systemhjul behøves ingen 
fælgbånd. Hvis du er i tvivl med hensyn til dit fælg-
bånd, bedes du henvende dig til vores service-hotli-
ne +45 (0) 70204011.

	 Den anden dækflanke kan, hvis der er behov for det, 
let trækkes af fælgen.

MONTERING AF TRÅD- OG FOLDEDÆK

Sørg ved montering af dækket for, at der ikke kommer 
fremmedlegemer som snavs eller sand ind i det og at 
du ikke beskadiger slangen.

	 Stil fælgen med den ene kant i dækket. Pres flanken 
komplet over fælgens kant med tommelfingeren. 
Det skulle det være muligt at gøre på alle dæk uden 
værktøj. Stik slangens ventil ind i ventilhullet på 
fælgen.

	 Pump kun slangen lidt op, så den får en rund form 
og læg den komplet ind i dækket. Vær opmærksom 
på, at den ikke slår folder, når du gør det.

	 Start slutmonteringen på den side, der ligger mod-
sat ventilen. Pres dækket så godt som muligt over 
fælgflanken med tommelfingeren.

	 Sørg for, at slangen ikke kommer i klemme og bliver 
mast mellem dæk og fælg. Skub derfor hele tiden 
slangen ind i dækket med pegefingeren.

Fælgbånd i fælgen

 Defekte fælgbånd skal udskiftes omgå- 
 ende.

Sæt ventilen i hullet på fælgen

Pres dækket ind i fælgen med hånden

PUNKTERING HJUL
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	 Arbejd ensartet til begge sider hele vejen rundt. Hen 
mod slut skal du trække dækket kraftigt nedad, så 
at den allerede monterede del glider ned i den dybe 
fælgbund. Det letter monteringen betydeligt på de 
sidste centimeter.

	 Kontrollér en gang til, hvordan slangen sidder, og 
pres dækket med håndballen over fælgkanten.

	 Hvis det ikke lykkes, skal du bruge dækjernet. Sørg 
for at den sløve side peger hen mod slangen og at du 
ikke beskadiger slangen.

	 Pres ventilen ind i midten af dækket, så slangen 
ikke kommer i klemme under dækkernen. Sidder 
ventilen lige? Hvis ikke, skal du demontere dæk-
flanken en gang til og justere slangen igen.

	 Hvis du vil være sikker på, at slangen ikke bliver 
mast under flanken, bør du valke dækket frem og 
tilbage hele vejen rundt, når det er pumpet halvt op, 
dvs. du skal bevæge det på tværs af rulleretningen. 
På den måde kan det også kontrolleres, at fælgbån-
det ikke bliver forskubbet.

	 Pump så slangen op til det ønskede dæktryk. Det 
maksimale tryk står for det meste på dækflanken.

	 Kontrollér, om dækket sidder rigtigt vha. kontrolrin-
gen på fælgens flanke. I den forbindelse er det vig-
tigt, at ringen har en ensartet afstand til fælgkanten 
hele vejen rundt på dækket.

Tryk på dækket for at være sikker på, at slangen ikke
er kommet i klemme

Kontrolring på dækflanken

i  Hvis din cykel punkterer, mens du er på  
 tur, kan du prøve på at reparere cyklen 
uden at afmontere hjulet og tage slangen ud. 
Pump slangen op, lad ventilen sidde i fælgen og 
prøv at finde hullet, som luften strømmer ud af. 
Før slangen tæt forbi øret og lyt efter hvislende 
lyde. Når du har fundet hullet, skal du finde det 
tilsvarende sted på dækket og ligeledes kontrol-
lere det. Tit sidder der stadig et fremmedlegeme i 
dækket. Fjern det om nødvendigt.

DEMONTERING AF SLANGEDÆK

Lad al luft slippe ud af dækket. Pres ved demonterin-
gen dækket til side på den modsatte side af ventilen, 
til der dannes en spalte og dækket løsner sig. Viser 
dækket sig at være hårdnakket, skal du skubbe et 
dækjern ind i spalten, som du så kan vippe dækket 
af med.

Udskiftning af en enkelt slange er ikke muligt, i stedet 
skal du sætte et komplet slangedæk på fælgen. Når 
du er på tur, kan du ikke lime dækket på og det sidder 
derfor ikke sikkert på fælgen, heller ikke når det er 
pumpet op.

Kør derfor kun langsomt og forsigtigt og så hurtigt 
som muligt hjem. Når du er kommet hjem, skal du 
lime slangedækket komplet igen, som beskrevet i det 
følgende.

MONTERING AF SLANGEDÆK

En omhyggelig montering, som fører til, at slange-
dækket bliver ved med at sidde fast, skal udføres trin-
vis og kan tage længere tid. Nogen øvelse og erfaring 
med den anvendte dæklim og slangedækkets model 
kan fremskynde arbejdet.

Ved fastlimning af dæk kan man vælge mellem klæbe-
bånd og flydende dæklim. Det positive ved båndet er, 
at monteringen går hurtigt. Men dækket sidder ikke 
tilstrækkelig godt fast til alle mulige tilfælde. I tilfælde 
af en punktering undervejs bliver båndet tit siddende 
på det demonterede dæk, reservedækket sidder der-
for ikke sikkert på fælgen.

Derfor anbefales et solidt fundament af flere lag fly-
dende dækkit (dæklim). Det holder ikke bare dækket 
bedre fast, men bliver som regel siddende i fælgen 
ved demontering af dækket. 

Pres dækket til side, til der dannes en spalte

i  Der findes specielt kit til slangedæk til  
 carbonfælge (f.eks. fra Continental). Hvis 
du bruger det, skal du ubetinget læse betjenings-
vejledningen fra producenten af slangedækkittet 
til carbonfælge.

Lim til slangedæk

 En fejlagtig udført fastlimning af dækket  
 kan føre til, at dækket løsner sig fra fæl-
gen. Fare for uheld!

Med et dækjern kan dækket tages af
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Alligevel skal reservedækket også her tages af igen, 
når du er kommet hjem. Det eksisterende fundament 
og dækket skal så igen behandlet med dækkit og 
dækket sættes på igen, så at det sidder bedre fast.

Skru ventilindsatsen ud af ventilen på hjul med meget 
høje fælgflanker med specielt monteringsværktøj og 
montér i stedet for en ventilforlænger. Skru ventilind-
satsen i den forlængede ventil igen. Den på den måde 
forlængede ventil kan, når dækket er monteret, pum-
pes op og tømmes, som du plejer.

Pump dækket op, til det har den runde form og stik så 
ventilen i hullet i fælgen. Gå ud fra ventilen og pres 
dækket på begge sider ensartet ned i dækkets fun-
dament. Hvis slangedækket ikke eller kun ved brug af 
mange kræfter kan skubbes komplet på fælgen, er en 
senere perfekt montering ikke garanteret.

Sæt hjulet med det påsatte slangedæk i omdrejninger 
og kontrollér, om dækket kører koncentrisk. Tit er det 
sted, hvor ventilen kommer ud af dækket, lidt tykkere, 
så at der opstår et højdekast, hvad der fører til, at hju-
let bumper under kørslen. Afgrat hhv. forsænk ven-
tilhullet lidt, i en aluminiumfælg med et stort bor, en 
trekantskraber eller en rundfil. På carbonfælge skal 
hullets kant afgratet forsigtigt med en rundfil. Før kun 
filen udefra og indad og ikke tilbage, ellers løsner en-
kelte fibre sig eventuelt fra kunsstofmatrixen. Forsegl 
derefter stedet med hurtigt tørrende lim. Ventilom-
rådet ligger efter en sådan behandling bedre til mod 
fælgen. Hvis tiden slår til, kan du lade dækket sidde 
på fælgen nogle dage i oppumpet tilstand, hvad der 
senere letter monteringen endnu mere.

Rens fælgens bund for fedt eller olie, som muligvis 
sidder der, med en klud, som er dyppet i sprit eller 
rensebenzin. 

Montering af ventilforlængeren

!
 De specielle dæklim klæber for øvrigt ikke  

 kun specielt godt på fæl og dæk, men også 
på fingre og tøj, derfor anbefales gammelt ar-
bejdstøj.

i  Hvis du monterer dækket på en allerede  
 brugt fælg, skal du fjerne rester af gam-
melt lim og snavs forsigtigt med slibelærred, om 
nødvendigt. Sørg for, at du ikke beskadiger car-
bonen. Tør til sidst fælgen af med en blød klud og 
rensebenzin.

 Arbejd kun med benzin og det let antænde- 
 lige dækkit i godt ventilerede rum. Opbevar 
midlerne forskriftsmæssigt og ikke tilgængelige 
for børn.

Kontrol af koncentriciteten vha. bremsen

Vent til opløsningsmidlet er helt fordampet, inden du 
begynder at lime dækket på. Det er lettest at påføre 
limen, hvis hjulet spændes i et centreringsstativ eller 
i en skruestik i en gammel gaffel.

For at skabe en godt hæftende undergrund med fly-
dende dækkit, er flere lag nødvendige. Fordel dæk-
kittet ensartet og i et så tyndt lag som muligt over 
næsten hele fælgens omkreds.

På den side, der ligger over for ventilen, bør du lade 
fem til ti centimeter stå uden kit, så du senere har et 
sted, hvor du kan tage fat, når dækket skal tages af 
igen.

Med lidt øvelse kan limen fordeles direkte fra tuben. 
Hvis det ikke lykkes, letter en pensel med stive bør-
ster arbejdet. Hvis dæklimen kommer fra en dåse, er 
det i hvert fald nødvendigt at bruge en pensel. Lad 
dækkittet mindst tørre, til det ikke længere er klæ-
brigt-flydende at røre ved. Det kan vare flere timer. 
Påfør først derefter efter det samme skema yderligere 
to tynde lag lim, som du så igen lader tørre. Lad fæl-
gen stå mindst en nat i denne tilstand.

Inden du monterer dækket, skal du påføre lim på 
slangedækkets beskyttelsesbånd på samlingsstedet. 
Komplettér så limfundamentet med et sidste lag dæk-
kit. Når det øverste lag er udluftet lidt, men stadig er 
tyktflydende at røre ved, stiller du fælgen med ventil-
hullet opad på gulvet. Stik ventilen på det let oppum-
pede og derfor runde dæk i fælgens ventilhul og pres 
den fast på. Sørg for, at dækflankerne ikke kommer i 
kontakt med kitfundamentet, ellers ser dæk snavset 
ud med det samme. 

Fordel dæklimen direkte fra tuben

Stik ventilen på det let oppumpede dæk ind i ventilhullet på fælgen

!
 Inden du afmonterer hjul, skal du læse  

 kapitlet „Hjul” og kapitlet „Håndtering med 
quick release-spændere og stikaksler” igennem. 

i  Vær opmærksom på videoen om sikker  
 limning af Continental-slangedæk på 
www.conti-online.com
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Hvis du har undladt at komme kit på over for venti-
len, behøver du ikke at frygte tilsmudsning af under-
grunden eller snavs fra gulvet på kittet, når du stiller 
fælgen fra dig.

Hold ensartet omkring dækket med hænderne til 
venstre og til højre for ventilen, træk meget kraftigt 
nedad og løft det stykke for stykke ind i fælgbunden. 
Fortsæt ensartet, til der kun er ca. 20 centimeter til-
overs.

Begynd igen ved ventilen og træk dækket nedad, til 
du igen er med hænderne på det sted, som skal mon-
teres. Hold dækket under spænding, idet du støtter 
fingrene på fælgen og tommelfingrene på dækket og 
støt hjulet på hoften. Pres dækket over fælgkanten 
med begge tommelfingre.

Når dækket sidder i fælgbunden, skal det centreres, 
da det sjældent kører koncentrisk med det samme. 
Spænd derfor hjulet i monteringsstativet igen og lad 
det dreje rundt. Sidder slidbanen ikke i midten eller 
slingrer dækket til side, løftes det pågældende sted 
og slippes igen, når det er drejet lidt.

Når dækket kører uden kast til siden, tager du hjulet 
ud af holderen og pumper dækket op til ca. halvdelen 
af det nominelle tryk. Belast cyklen via akselstumpen 
og quick release-spænderne og skub den nogle meter 
hen over gulvet. Herved skal cyklen rulle lodret og 
også nogle omdrejninger hældet til begge sider.

Hvis dækket ved den efterfølgende kontrol kører kon-
centrisk, pumper du det op med det maksimale tryk 
og venter mindst otte timer, bedre en hel dag, inden 
du kører første gang. Afstem inden da dæktrykket 
efter dit behov i henhold til anbefalingerne fra dæk-
producenten.

Pres dækket over fælgkanten med tommelfingrene

Kontrol af koncentricitet vha. bremsen

 Vær opmærksom på, at slangedæk efter en  
 monteringen undervejs ikke længere sid-
der sikkert. Kør derfor yderst forsigtigt. Slange-
dækket skal limes ordentligt på en gang til.

i  Fejlagtig montering kan føre til funktions- 
 fejl eller skader på dækket. Gå derfor altid 
frem iht. producentens anvisninger i den vedlagte 
vejledning.

Løft dækket ind i fælgens bund

MONTERING AF HJUL

Monteringen af hjul foregår i modsat rækkefølge i 
forhold til afmonteringen. Forvis dig om, at hjulet sid-
der nøjagtigt i gaffelenderne og kører i midten mellem 
gaffelbenene eller bagstiverens stivere. Vær opmærk-
som på, at quick release-spænderen sidder korrekt 
(se kapitlet „Håndtering med quick release-spændere 
og stikaksler“) og hægt omgående bremsen i igen 
hhv. luk afspændingsgrebet! Kontrol af koncentriciteten vha. bremsebelægningerne

 Fejlagtig montering kan føre til funktions- 
 fejl eller endog til, at bremsen svigter. Gå 
derfor altid frem iht. producentens anvisninger i 
vedlagt vejledning.

 Luk quick release-spænderens greb  
 (Shimano, SRAM) hhv. forskyd stiften i 
skifte-/bremsegrebsenheden (Campagnolo) og 
kontrollér, inden du kører videre, om bremsebe-
lægningerne rammer bremsefladerne. Kontrollér, 
at hjulfastgørelsen sidder godt. Kontrollér, om 
bremseflankerne efter monteringen er fri for fedt 
eller andre smøremidler. Lav altid en bremseprøve!

 Men hvis dækkets karkasse er ødelagt af  
 en genstand, som er trængt ind, skal du for 
en sikkerheds skyld udskifte dækket.

Kontrolring på dækflanken
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HEADSET
Gaflen, frempinden, styret og forhjulet er med head-
settet, også kaldt styrsæt, lejret drejeligt i rammen. 
For at din Canyon kan stabilisere sig selv og køre li-
geud skal dette styreområde være meget let at dreje. 
De stødlignende slag fra ujævne kørebaner belaster 
headsettet meget stærkt. Derved kan det ske, at det 
løsner sig og bliver forskudt.

KONTROL OG JUSTERING

	 Kontrollér spillerummet, ved at du holder med fing-
rene omkring den øvre styrlejeskål.

	 Belast sadlen med overkroppen, træk forhjulsbrem-
sen med den anden hånd og skub din Canyon kraf-
tigt frem og tilbage.

	 Hvis lejet har spillerum, forskydes den øverste skål 
mærkbart i forhold til den nederste.

	 En anden mulighed består i, at du løfter forhjulet lidt 
op fra jorden og lader det falde ned. Hvis lejet har 
spillerum, kan du høre en klapren i det område.

	 For at kontrollere om lejet går let, skal du med den 
ene hånd løfte rammen så meget, at forhjulet ikke 
længere har kontakt med jorden. Drej styret fra ven-
stre til højre. Forhjulet skal meget let kunne drejes 
helt fra venstre og helt til højre uden ryk. Hvis du 
skubber lidt til styret, skal hjulet af sig selv dreje ud 
af midterstillingen.

Kontrollér spillerummet i headsettet, ved at du holder om lejeskålen 
med fingrene og skubber din Canyon frem og tilbage, når bremsen 
er trukket

Kontrollér, om lejet går let, ved at du løfter forhjulet og prøver, om 
det er let at bevæge

 Hvis du kører med et løst headset, bliver  
 belastningerne på gaflen og lejet meget 
store. En lejeskade eller et gaffelbrud med alvorlige 
konsekvenser kan være følgen af det! Fare for styrt!

!
 Indstilling af headsettet kræver en vis  

 erfaring, derfor bør denne opgave udføres 
af en fagmand. Hvis du alligevel selv vil prøve, 
skal du, inden du begynder at indstille, læse vej-
ledningen fra headsetproducenten omhyggeligt 
igennem!

 Kontrollér at frempinden sidder godt fast,  
 når du har indstillet lejet, idet du tager 
forhjulet mellem benene og prøver at dreje styret 
mod modstanden. En løs frempind kan ellers føre 
til et styrt.

AHEADSET®-STYRLEJE

Dette system udmærker sig ved, at frempinden ikke 
sidder i gaffelskaftet, men bliver klemt fast udvendigt 
omkring det her gevindløse gaffelskaft. Frempinden 
er en vigtig bestanddel af headsettet. Dens fastklem-
ning fikserer indstillingen af lejet.

	 Åbn klemskruerne på frempinden, de sidder i siden 
af eller bag på frempinden.

	 Spænd forsigtigt den forsænkede ovenliggende 
indstillingsskrue lidt med en indvendig sekskant-
nøgle.

	 Justér frempinden, så styret ikke sidder skævt, når 
du kører ligeud.

	 Spænd frempindsklemskruerne i siden fast igen 
med momentnøglen. Brug en momentnøgle og over-
skrid ikke de tilladte tilspændingsmomenter! Du 
kan finde dem i kapitlet „Anbefalede tilspændings-
momenter” på selve komponenterne og/eller i kom-
ponentproducenternes vejledninger.

	 Udfør den nedenfor beskrevne spillerumskontrol. 
Også her må lejet ikke justeres for stramt.

Stil dig foran din Canyon og klem forhjulet ind mellem 
knæene, når du vil foretage en kontrol. Tag fat i styret 
i bremsegrebene og prøv, om du kan dreje det imod 
modstanden. Spænd frempindsklemskruen(erne) lidt 
mere, hvis du kan dreje styret.

Indstil lejespillerummet med den forsænkede ovenliggende stil-
leskrue, når du har løsnet klemskruerne i siden

Spænd frempindsklemskruerne i siden fast igen med momentnøglen

Prøv på at dreje styret i forhold til forhjulet

 Kontrollér, at frempinden ikke kan drejes,  
 efter at du har indstillet lejet. En løs frem-
pind kan føre til et alvorligt styrt!

!
 Spænd ikke denne skrue fast, men indstil  

 spillerummet med den.

 Vær opmærksom på, at frempinden kan  
 mase gaffelskaftet, hvis du spænder skru-
erne for meget.

HEADSET
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I -LOCK-SYSTEM-HEADSET

Dette system udmærker sig ved, at frempinden bliver 
klemt fast uden om det gevindløse gaffelskaft. Frem-
pinden er en vigtig bestanddel af headsettet. Dens 
fastklemning fikserer indstillingen af lejet. I modsæt-
ning til det meget kendte Aheadset®-system, indstil-
ler man lejet med fastklemt frempind.

	 Kontrollér klemskruerne bagtil på siden af frempin-
den med en momentnøgle i henhold til de påtrykte 
angivelser. Overskrid aldrig dette maksimale til-
spændingsmoment.

	 Skru forsigtigt gevindtappen på lejedækslet i urets 
retning med en 2 mm indvendig sekskantnøgle. Be-
gynd med en kvart omdrejning.

	 Udfør den ovenfor beskrevne spillerumskontrol. Le-
jet må ikke justeres for stramt.

	 Skru eventuelt en kvart omdrejning mere og kon-
trollér igen.

	 Stil dig til sidst foran din Canyon og klem forhjulet 
ind mellem knæene, når du vil foretage en kontrol.

Kontrollér frempindsklemskruerne i siden med momentnøgle i hen-
hold til de påtrykte angivelser

Indstil lejespillerummet med stilleskruerne i siden

Udfør igen spillerumskontrol

!
 Spænd ikke stilleskruerne fast, men justér  

 kun forsigtigt spillerummet med dem!

	 Tag fat i styret i bremsegrebene og prøv, om du kan 
dreje det imod modstanden. Forsøg også på at dreje 
styret nedad.

	 Hvis styr eller frempinde bevæger, løsner du skruer-
ne, justerer komponenten og skruer frempindsklem-
skruerne fast med det anbefalede tilspændingsmo-
ment.

	 Hvis styr eller frempind stadig kan drejes ved det 
maksimalt tilladte tilspændingsmoment, skal klem-
skruerne demonteres, affedtes og sættes sammen 
igen med ny carbon-monteringspasta.

Prøv på at dreje styret i forhold til forhjulet og i forhold til
frempinden

Smør om nødvendigt gaffelskaftet eller styret med
carbon-monteringspasta

 Kontrollér, at styret og frempinden sidder  
 sikkert og ikke kan drejes, efter at du har 
indstillet lejet! Et løst styr eller en løs frempind 
kan føre til et alvorligt styrt!

HEADSET HEADSET

Uden åbning af transitionpladen kan head-
settet ikke indstilles. Transitionplader skal 

før indstilling af lejespillerummet åbnes og efter 
indstillingen af lejespillerummet lukkes igen.
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TRANSPORT AF DIN 
CANYON LANDEVEJS-
CYKEL
TRANSPORT MED BIL

Der findes flere forskellige muligheder for, hvordan 
du kan transportere din Canyon med bil. Canyon an-
befaler udelukkende transport i bagagerummet.

Cykler tager ganske vist meget plads i bilen bagage-
rum, men de er bedre beskyttet mod snavs, tyveri og 
beskadigelse.

	 Men vær opmærksom på, at kabler, lyssystem og 
-kabler og især bagskifteren ikke bliver beskadiget. 
Stop tæpper eller lignende ned omkring din Canyon. 
Hvis din Canyon er stærkt tilsmudset, bør du lægge 
et tæppe under den, så bilens indtræk ikke bliver 
snavset.

	 Sørg for, at din cykel ikke kan skride.

Hvis cyklen ikke kan transporteres i bagagerummet, 
tilbyder næsten alle biltilbehørsforretninger og næ-
sten alle bilfirmaer holdersystemer til cykeltransport, 
så du ikke behøver at skille cyklen ad. Som regel stil-
les cyklerne på taget i en skinne og fastgøres med en 
klemme, som griber omkring underrøret.

TRANSPORT

!
 Gør din Canyon fast inde i bilen. En løs last  

 kan ved et uheld være en ekstra fare for 
passagererne i bilen. Det er tit nødvendigt at de-
montere forhjulet eller begge hjul ved transport 
inde i bilen. Læs ved demontering af hjul ubetin-
get kapitlet „Hjul“ og der afsnittet „Fremgangsmå-
de ved punktering“!

 Brug aldrig holdersystemer, hvor din  
 Canyon fastgøres omvendt på holderen, 
dvs. med styr og sadel nedad. Ved den slags fast-
gørelse bliver styret, frempinden, sadlen og sa-
delpinden stærkt belastet under kørslen. Fare for 
brud! Brug ikke holdersystemer, hvor din Canyon 
uden forhjul bliver klemt fast i gaflen.

!
 Det er ikke tilladt at transportere Canyon  

 landevejscykler på gængse cykelbagage-
bærere med klemmer. Ved de fleste klemmer er 
der fare for, at rammerør med stort volumen bliver 
mast! Især rammer af carbon kan tage irreparabel 
skade. Der kan opstå skader, som ikke er synlige, 
men som fører til alvorlige uheld.

Transport med bil

!
 Hvis din Canyon ikke har været emballeret  

 til forsendelse i henhold til den vedlagte em-
balleringsvejledning, har du ikke krav på erstatning 
for eventuelle transportskader fra Canyon Bicycles 
GmbH.

!
 Træk i bremsegrebet og fastgør det med 

 en stærk gummistrop, når du transporte-
rer en cyclocrosscykel.

!
 Monter transportsikringerne på skive- 

 bremserne, når du transporterer din cy-
clocrosscykel uden hjul.

Hækbagagebærere, som kommer mere og mere på 
mode, har i forhold til tagbagagebærerne først og 
fremmest den fordel, at man ikke skal løfte cyklen så 
højt op for at transportere den. Sørg for, at gaffel og 
ramme ikke bliver beskadiget af det anvendte fastgø-
relsessystem. Fare for brud!

Vær ved købet opmærksom på overholdelse af sik-
kerhedsstandarderne i dit land, f.eks. GS-tegn eller 
lignende.

TRANSPORT MED FLY

Hvis du vil have din Canyon med på en flyrejse, skal 
du pakke den i en BikeGuard eller en BikeShuttle.

Pak hjulene i specielle hjultasker, så de er beskyt-
tet i kufferten eller kassen. Tag det til monteringen 
nødvendige værktøj med, en momentnøgle og bits og 
denne vejledning, så du kan gøre din cykel perfekt 
startklar igen, når du kommer frem.

Canyon BikeGuard

TRANSPORT

i  Sørg for, at bilens lygter og nummerplade  
 ikke bliver dækket til. Eventuelt er et side-
spejl på begge sider pligt.

i  Læs betjeningsvejledningen for bagage- 
 bæreren og ret dig efter den tilladte nyt-
telast og den anbefalede eller sågar foreskrevne 
maksimale hastighed.

 Kontrollér fastgørelsen af cyklen før og  
 også med jævne mellemrum under kørslen. 
Hvis din cykel løsner sig fra tagbagagebæreren, 
er der fare for, at andre deltagere i trafikken kan 
komme til skade.

!
 Vær opmærksom på din bils større højde.  

 Mål din bils samlede højde og anbring må-
let synligt på instrumentbrættet eller på rattet.

!
 Pak hjulene i specielle hjultasker, så de er  

 beskyttet i kufferten eller kassen. 

Canyon BikeShuttle

!
 Monter transportsikringerne på skive- 

 bremserne, når du transporterer din cy-
clocrosscykel uden hjul.
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GENERELLE PLEJE-
HENVISNINGER OG 
INSPEKTIONER
Din Canyon er et kvalitetsprodukt. Derfor skal du 
pleje din Canyon med jævne mellemrum, som du gør 
med andre køretøjer, og lade en fagmand udføre de 
turnusmæssige vedligeholdelsesarbejder.

På lette cykler skal de vigtige komponenter udskiftes 
regelmæssigt (se kapitlet „Service- og vedligeholdel-
sesintervaller“). Kun hvis du gør det, garanteres en 
vedvarende og sikker funktion for alle dele. På den 
måde beholder du glæden ved at cykle og sikkerhe-
den undervejs i mange år.

VASK OG PLEJE AF DIN CANYON

Indtørret sved, snavs og salt fra vinterdrift eller fra 
havluft skader din Canyon. Derfor bør regelmæssig 
rengøring af og beskyttelse mod korrosion for alle 
komponenter på din Canyon være en af dine obliga-
toriske foranstaltninger.

Rens ikke din Canyon med dampstråler. Denne eks-
presrengøring har graverende ulemper: Vandstrålen, 
som kommer med højt tryk og er meget skarp, kan 
presse sig vej forbi pakningerne og trænge ind i det 
indre af lejerne. Smøremidlet bliver fortyndet, frik-
tionen øges, korrosionen begynder. Med tiden fører 
dette til ødelæggelse af lejefladerne og lejernes bløde 
gang. Dampstrålere kan også få klæbemærker til at 
løsne sig.

Vask af en Canyon med klud og vand

PLEJE OG INSPEKTION

!
 Giv dig kun af med arbejder, hvor du har  

 den nødvendige faglige viden og det pas-
sende værktøj.

!
 Rens ikke din Canyon på kort afstand med  

 en stærk vandstråle eller dampstråler.

i  Beskyt oversiden af kædestiveren og de  
 steder, hvor kabler kan gnide imod med fo-
lie eller lignende. På den måde undgår du uskønne 
ridser og at farven går af.

Kontrollér alle letvægtkomponenter

Mere skånsomt er det at vaske cyklen med en blød 
vandstråle og/eller en spand vand sammen med en 
svamp hhv. en stor pensel. Rengøring med hånd-
kraft har en positiv bieffekt mere: På den måde kan 
du tidligt konstatere skader i lakken, slidte dele eller 
defekter.

Når du har tørret din Canyon af, bør du konservere 
lakken og metaloverfladerne med hårdvoks (undta-
gelse: fælge ved fælgbremser). Beskyt ligeledes eger, 
nav, skruer og møtrikker etc. med et tyndt lag voks. 
Mindre dele kan du let sprøjte ind med en håndforstø-
ver. Polér de voksede flader efter med en blød klud, 
så de skinner fint og vandet perler af dem, når det 
regner.

Når du er færdig med rengøringsarbejderne bør du 
kontrollere kæden og smøre den om nødvendigt (se i 
kapitlet „Gearsystem“, afsnittet „Kædepleje“).

Konservering af lak og metaloverflader med hårdvoks

 Kom ikke plejemidler eller kædeolie på  
 bremsebelægningerne og fælgenes brem-
seflader. Bremsen kan blive uvirksom (se kapit-
let „Bremsesystem“)! Påfør ikke fedt eller olie på 
klemområder af carbon, f.eks. på styr, frempind, 
sadelpind og sæderør.

!
 Fjern hårdnakket olie eller fedt fra lakere 

 de overflader og carbon med et rengø-
ringsmiddel på petroleumbasis. Undgå affedt-
ningsmidler, som indeholder acetone, methyl-
chlorid etc., eller ikke neutrale eller kemiske 
rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmid-
ler. De kan angribe overfladen!

PLEJE OG INSPEKTION

Kontrol af kædens tilstand

!
 Inden du kommer hård voks på din  

 Canyons ramme, skal du teste hårdvoksen 
på et mindre synligt sted!

 Vær opmærksom på revner, ridser, mate- 
 rialedeformationer eller –misfarvninger, 
når du pudser cyklen. Tag i tvivlstilfælde kontakt 
med vores service-hotline +45 (0) 70204011. Få 
omgående beskadigede dele udskiftet og reparér 
beskadigede steder i lakken.
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OPBEVARING OG LAGRING AF DIN CANYON

Hvis du plejer din Canyon regelmæssigt i sæsonen, 
skal du ikke tage specielle forholdsregler, hvis du stil-
ler cyklen til side i kort tid, bortset fra tyverisikring. 
Det anbefales, at du stiller din Canyon fra dig i et tørt, 
godt ventileret rum.

Hvis det drejer sig om overvintring for din Canyon, er 
der nogle ting at tage hensyn til:

	 Slangerne taber lidt efter lidt luft, når cyklen står i 
længere tid. Hvis din Canyon står længe med flade 
dæk, kan stellet tage skade. Hæng derfor hjulene 
eller hele cyklen op eller kontrollér dæktrykket med 
jævne mellemrum.

	 Gør din Canyon ren og beskyt den mod korrosion, 
som beskrevet ovenfor.

	 Demontér sadlen og lad eventuel indtrængt fugt 
tørre. Sprøjt lidt fint forstøvet olie i sadelrøret. 
(Undtagelse: rammer af carbon)

	 Opbevar din Canyon i et tørt rum.
	 Skift foran til den lille klinge og bagtil til det mind-

ste tandhjul. På den måde er kabler og fjedre så af-
spændte som muligt.

Stil cyklen til side med kæden på det mindste tandhjul og den mind-
ste klinge

 Kom ikke plejemidler og ikke kædeolie på  
 bremsebelægningerne og fælgenes brem-
seflader! Bremserne kan svigte, og det kan føre til 
et uheld!

 Hæng ikke cykler med carbonfælge op i  
 fælgene! Fare for brud!

Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum

VEDLIGEHOLDELSE OG INSPEKTION

Første inspektion:
Vores erfarne teknikere har udviklet en speciel ved-
ligeholdelsesplan. I løbet af de første kilometer kan 
hjulene for eksempel sætte sig og gearskifte- og 
bremsekabler strække sig, så at gearsystemet ikke 
kan arbejde upåklageligt. Alt efter hvor langt du har 
kørt, kan de første slidreparationer være nødvendige. 
I et sådant tilfælde henvender en servicemedarbejder 
sig til dig i forvejen.

Regelmæssig vedligeholdelse hvert år:
Efter en lang krævende sæson anbefaler vi, at du la-
der din bike efterse komplet. Hvem er bedre til det, 
end dem der har lavet din bike? 

Den årlige inspektion udføres af vores fagpersonale 
efter en vedligeholdelsesplan, som er afstemt efter 
din cykeltype. 

Canyon momentnøgle

i  Hvis du skal emballere din Canyon for at  
 sende den til et specialværksted, skal du 
emballere den som beskrevet i emballeringsvej-
ledningen „Sådan emballerer du din landevejscy-
kel”, som er vedlagt din BikeGuard.

 Særlige letvægtskomponenter kan have en  
 kortere levetid. Få derfor for din egen sik-
kerheds skyld de i kapitlet „Service- og vedligehol-
delsesintervaller“ opførte komponenter turnus-
mæssigt kontrolleret og udskiftet om nødvendigt.

!
 Regelmæssig vedligeholdelse er nødven- 

 dig, for at du kan have vedvarende glæde 
af din Canyon. De i tabellen i kapitlet „Service- og 
vedligeholdelsesintervaller“ opførte tidsangivel-
ser er tænkt som holdepunkter for cyklister, som 
kører mellem 1.000 og 2.500 km om året. Hvis 
du regelmæssigt kører mere og rigtig meget på 
dårlige veje eller ude i terrænet, nedsættes in-
spektionsintervallerne i overensstemmelse med 
den hårdere brug. Det gælder også, hvis du kører 
meget i regnvejr og generelt i et fugtigt klima.

PLEJE OG INSPEKTION PLEJE OG INSPEKTION
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!
 Brug principielt kun originale reservedele, 

 når noget skal udskiftes. For de 2 første 
år (hhv. garantiperioden) stiller Canyon alle nød-
vendige reservedele til rådighed. Hvis de ikke er 
disponible, tilbyder Canyon reservedele af samme 
kvalitet eller derover.

i  På vores website www.canyon.com kan du  
 finde talrige servicefilm, som kan  hjælpe 
dig ved mindre reparations- og vedligeholdelsesar-
bejder. Forlang for din egen sikkerheds skyld ikke 
for meget af dig selv ved sådanne arbejder! Hvis 
du ikke er helt sikker eller har  spørgsmål, bedes 
du henvende dig til vores service-hotline +45 (0) 
70204011 eller pr. mail til danmark@canyon.com

Canyon sikkerhedstjek:
Hvis du bruger din bike betydeligt mindre end 
1000 km om året, er vedligeholdelsesbehovet tilsva-
rende mindre. Her er Canyon sikkerhedstjekket lige 
det rigtige. Vores specialister har hertil udviklet en 
behovorienteret vedligeholdelsesplan, som er tilsva-
rende mindre omfangsrig end en årlig inspektion, 
men alligevel dækker alle sikkerhedsrelevante punk-
ter. Det anbefales, at få dette tjek udført i begyndel-
sen af en ny bikesæson eller før en planlagt bikeferie, 
Så at du kan starte ubekymret.

Vi beder dig om at aftale tid i forvejen, så den tid, din 
cykel er i behandling, er så kort som mulig.

Få din Canyon vedligeholdt med jævne mellemrum!

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER
Efter tilkøringsfasen skal du få din cykel vedligeholdt 
af en fagmand med jævne mellemrum. De nedenfor i 
tabellen angivne tidsintervaller er tænkt som holde-
punkter for cyklister, der kører mellem 1.000 og 

Komponent Handling  Hver gang inden Hver Hvert år  Andre 
  du starter  måned  intervaller
Lyssystem Kontrol  •
Dæk Kontrol af dæktryk  •
Dæk  Kontrol af profilhøjde og   •
 sidevægge
Bremser (fælge) Kontrol af grebsvandring, 
 belægningstykkelse og position •
 i forhold til fælgen
 Bremseprøve med standset cykel  •
Bremsekabler/ Visuel kontrol   X
-ledninger
Fælge Kontrol af vægtykkelse    X 
(Aluminium) ved Udskiftning om nødvendigt    Senest efter
fælgbremser     det andet
     sæt bremse- 
     belægninger
Gaffel (aluminium Kontrol     X 
og carbon)     Mindst 
     hvert 2. år
 Udskiftning    X
     Efter styrt hhv,
     hvert 6. år
Indvendigt leje  Kontrol af lejespillerum   X
Indvendigt leje Ny indfedtning   X
Kæde  Kontrol hhv. smøring  •
Kæde  Kontrol hhv. udskiftning    X 
     Fra 1.000 km
Pedalarme  Kontrol hhv. efterspænding    X
Lak  Konservering     • 
      Mindst hvert
      halve år

2.500 km (ca. 40 til 100 timer) om året. Hvis du regel-
mæssigt kører mere eller rigtig meget på dårlige veje, 
nedsættes inspektionsintervallerne i overensstem-
melse med den hårdere brug.

PLEJE OG INSPEKTION
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Komponent Handling  Hver gang inden Hver Hvert år  Andre 
  du starter  måned  intervaller
Hjul/ Kontrol af koncentricitet og   •
eger spænding
Hjul/ Centrering hhv. efterspænding     X
eger      Efter behov
Styr og Kontrol     X 
frempind,       Mindst
aluminium      hvert 6. år
og carbon Udskiftning    X
      Efter styrt hhv,
      hvert 6. år
Headset  Kontrol af lejespillerum   •
Headset Ny indfedtning    X
Metal- Konservering (Undtagelse:    •
overflader fælgflanker)    Mindst hvert
      halve år
Nav Kontrol af lejespillerum   •
Nav  Ny indfedtning    X
Pedaler  Kontrol af lejespillerum   X
Pedaler Rengøring af indgrebsmekanisme   •
 Smøring
Ramme-gaffel- Smøring     Hvert år
enhed
Bagskifter/ Rengøring, smøring   •
forskifter
Quick release- Kontrol af, at de sidder rigtigt  •
spændere
Skruer og Kontrol hhv. efterspænding   X
møtrikker
Ventiler  Kontrol af, at de sidder rigtigt  •
Frempind/ Afmontering og nyindfedtning hhv.    X
sadelpind ved carbon ny monteringspasta
 (Pas på: ingen fedt på carbon)
Kabler: Gearsystem/ Afmontering og indfedtning    X
bremser

De med „•“ markerede kontroller kan du selv udføre, hvis du er fiks på fingrene, har lidt erfaring og egnet værktøj, f.eks. 
en momentnøgle. Hvis du finder mangler ved kontrollen, skal du omgående sørge for afhjælpning. Ved spørgsmål eller 
uklarheder kan du bruge vores service-hotline +45 (0) 70204011.
De med „X“ markerede arbejder bør du få udført af en erfaren fagmand, som kender til moderne cykelteknik (f.eks. i en 
specialforretning for cykler). Du må også gerne tage kontakt med vores service-hotline +45 (0) 70204011.

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

ANBEFALEDE TILSPÆNDINGSMOMENTER

Komponent Sammenskruning Shimano*  Campagnolo**  SRAM ***
Bagskifter  Fastgøring (på ramme/gearøje)  8-10 Nm  15 Nm   5-7 Nm
 Trækfastklemning   5-7 Nm   6 Nm   5-7 Nm
 Styrerullebolt  2,5-3 Nm
Forskifter  Fastgøring på ramme  5-7 Nm   5 Nm   5-7 Nm
 Direkte fastgøring på loddesokkel    7 Nm
 Trækfastklemning   6-7 Nm   5 Nm  5 Nm
Dual Control Lever/ Spændebåndets bolt 6-8 Nm  10 Nm  6-8 Nm
Ergopower/ (indvendig sekskant)
Doubletap
 Hulafdækning  0,3-0,5 Nm
 Skrue på anslagssokkel på 1,5-2 Nm
 rammen (skruetrækker)
Nav  Quick release-spænderens betjeningsgreb  5-7,5 Nm
 Kontramøtrik til lejeindstilling ved 15-17 Nm
 Quick release-spændernav
Friløbsnav  Kassette-sikringsring  30-50 Nm  40 Nm 40 (11-gange)
    50 (10-gange)
Kranksæt  Pedalarmsskrue (fedtfri firkant)  32-38 Nm
 Pedalarmsskrue Shimano Octalink 35-50 Nm 
 Pedalskrue Shimano Hollowtech II   12-15 Nm 
 Pedalfastgøring (Isis)      31-34  Nm
 Pedalfastgøring (Gigapipe)      48-54 Nm
  Mangetand    42 Nm
  Akselfastgøringsskrue Ultra Torque   42-60 Nm
 Klingefastgøring   8-11 Nm   8 Nm  12-14 (stål)
        8-9 (alu)
Tætnet cartridge  Hus (firkant) 50-70 Nm 70 Nm
Indvendigt leje  Hus (Shimano Hollowtech II 35-50 Nm  34-41 Nm
 SRAM Gigapipe)   
 Octalink  50-70 Nm  
Pedal  Pedalaksel  35-55 Nm  40 Nm 47-54 Nm
Sko  Skopladernes skruer 5-6 Nm
 Spike  4 Nm

ANBEFALDE TILSPÆNDINGSMOMENTER
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Komponent Sammenskruning Shimano*  Campagnolo**  SRAM ***
Sidepullbremse  Fastgørelseskrue til 5-7 Nm  8 Nm  8 Nm
 bremsesko
 Kabelklemskrue  6-8 Nm  6-8 Nm  5 Nm
 Fastgørelsebolt til bremsen  8-10 Nm  10 Nm  8-10 Nm
Sadelpind  Fastgørelseskrue til 20-29 Nm ****  18-22 Nm ****
 sadelklemme på pindens hoved

ANBEFALDE TILSPÆNDINGSMOMENTER

* www.shimano.com
** www.campagnolo.com
*** www.sram.com
**** Disse værdier er standardværdier fra de ovennævnte komponentproducenter.
 Vær opmærksom på værdierne i de eventuelt vedlagte vejledninger fra komponentproducenterne.

Canyon momentnøgle Montering af styr med Canyon moment nøgle

i  På nogle komponenter står tilspændings- 
 momenterne på selve komponenten. Hold 
dig til værdierne på klæbemærkerne eller påskrif-
terne.

ANBEFALDE TILSPÆNDINGSMOMENTER

Tilspændingsmomentangivelse

i  På gaffelskafter af carbon, kan kendes  
 på den sorte farve, må skaftfastklemnin-
gen kun spændes med maksimalt 6 Nm.

 For at garantere, at din Canyon er drifts- 
 sikker, skal alle komponentsammenskru-
ningerne spændes omhyggeligt og kontrolle-
res med jævne mellemrum. Mest velegnet er en 
momentnøgle, som frakobler, når det ønskede 
tilspændingsmoment er nået. Føl dig altid frem 
fra den nederste værdi til de maksimale tilspæn-
dingsmomenter og kontrollér, at komponenterne 
sidder fast, som det beskrives i de pågældende 
kapitler. På dele, hvor der ikke foreligger noget 
momentområde, spændes skruerne fast trinvis; 
kontrollér ind imellem, om komponenten sidder 
fast, som beskrevet i de pågældende kapitler. 
Overskrid aldrig det maksimale tilspændingsmo-
ment.

i  På nogle komponenter står tilspændings- 
 momenterne på selve komponenten. Hold 
dig til værdierne på klæbemærkerne eller påskrif-
terne.

i  Vær om nødvendigt opmærksom på de- 
 vedlagte vejledninger fra komponent-
producenten eller se efter på vores website 
www.canyon.com

Canyon ramme:
Flaskeholderskruer  5 Nm
Udskifteligt bagskifterøje  1,5 Nm

Canyon sadelpindsklemme:
Skruetilspændingsmomenterne for din Canyon-sa-
delpindklemme og din frempind kan du finde på selve 
komponenterne.

De følgende tilspændingsmomenter gælder, hvis der 
ikke er angivet noget andet fra frempinds- hhv. sadel-
pindsproducenten på selve komponenten eller i deres 
monteringsvejledning.

Frempind:
Skruer M5  4,5-5,5 Nm
Skruer M6  8-9,6 Nm

Stilleskrue (i dækslet) 
på Aheadset®-frempinde  0,5-2 Nm

Sadelpind
Sadelklemme på pindens hoved
Pind med en skrue 20-24 Nm
Pind med to bag hinanden 
liggende skruer  6-9 Nm
Pind med to på tværs af 
kørselsretningen liggende skruer 12-14 Nm
Speedmax 5 Nm
Monorail 8 Nm
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i  Yderligere infos finder du også på:
www.visitdenmark.com
www.sikkertrafik.dk
www.dcf.dk
www.cycling-embassy.dk

ANSVAR FOR  
TINGSMANGLER
Din cykel er fremstillet omhyggeligt og du har fået 
den udleveret stort set formonteret. Vi er i følge loven 
ansvarlige for, at din cykel ikke er behæftet med fejl, 
som ophæver eller indskrænker værdien eller brug-
barheden betydeligt. I de første 2 år efter købet har du 
fuldt krav på den lovbestemte garanti. Hvis der skulle 
opstå mangler, er vi under den angivne adresse din 
kontaktperson.

For at kunne afvikle din reklamation så gnidningsløst 
som muligt er det nødvendigt, at du har din bon klar. 
Opbevar den derfor omhyggeligt.

Din cykel kan kun garanteres en lang levetid og stor 
holdbarhed, hvis du kun benytter den til det formål, 
den er beregnet til (se kapitel „Forskriftsmæssig 
brug“). Overhold også den tilladte vægt og forskrif-
terne vedrørende transport af bagage og børn(i ka-
pitlet „Forskriftsmæssig brug“). Desuden skal mon-
teringsforskrifterne fra producenterne (frem for alt 
tilspændingsmomenter for skruer) og de foreskrevne 
vedligeholdelsesintervaller overholdes. Vær opmærk-
som på de i denne manual og i de eventuelt vedlagte 
supplerende vejledninger opførte kontroller og ar-
bejder (i kapitlet „Service- og vedligeholdelsesinter-
valler“) hhv. den muligvis nødvendige udskiftning af 
sikkerhedsrelevante komponenter som styr, bremser, 
etc.

Vi ønsker dig god tur med din cykel. Hvis der opstår 
spørgsmål, kan du bruge vores service-hotline +45 
(0) 70204011.

Benyt altid din cykel til det formål, den er beregnet til

ANSVAR FOR TINGSMANGLER OG GARANTI

i  Vedlagt finder du betjeningsvejledninger- 
 ne fra komponentproducenterne. Der kan 
du også finde detaljer om brug, vedligeholdelse 
og pleje. I denne manual henvises flere gange til 
disse specielle og udførlige vejledninger. Sørg for, 
at du altid har vejledningerne om systempedaler, 
gearsystem- og bremsekomponenter og at du 
opbevarer dem omhyggeligt sammen med dette 
hæfte og manualen.

i  Carbon er et kompositmateriale, som bru- 
 ges til vægtoptimerede konstruktioner. På 
grund af fremstillingsprocessen kan uregelmæs-
sigheder i overfladen ikke undgås (små blærer og 
porer). Det er ikke mangler.

LOVKRAV FOR  
DELTAGELSE I  
FÆRDSEL PÅ  
GADER OG VEJE
I DANMARK
(Stand juli 2017)

I henhold til den danske Færdselslov skal din cykel 
have følgende udstyr:

1. Belysning, bagstråler, reflektorer, lås og ringeklokke
Cykler skal være udstyret med en hvid reflektor for-
an, gule reflektorer på pedalerne, gule reflektorer 
på egerne (eller som alternativ hvide reflektorer på 
dæk hhv. fælge) samt en rød reflektor bagi. I mørke 
skal cyklen have en hvid eller gul forlygte og en rød 
baglygte. 

Cyklen skal kunne ses på en afstand på mindst 300 
meter, uden at den blænder. Lygten skal også kunne 
ses fra siden.

Alle cykler skal have lys på mellem solnedgang og sol-
opgang samt ved dårlig sigtbarhed som tåge eller sne.

2. Tegngivning
Når man vil dreje til højre eller venstre eller standse 
cyklen, skal der gives et tydeligt tegn med hånden. 

3. Advarselsanordning
Cykler skal være udstyret med en ringeklokke.

4. Bremse
Cykler til en person skal have både en navbremse og 
en fælgbremse på forhjulet, med mindre cyklen er 
fremstillet før 1.1.1998, så er en navbremse tilstræk-
kelig. Hvis cyklen er beregnet til flere personer, som 
f.eks. ved transport af børn, skal den have både for- 
og baghjulbremse (navbremse). Det samme gælder 
for cykler med anhænger.

5. Transport af børn
Cyklister, som er ældre end 15 år, må tage op til to 
børn under 8 år med på cyklen i et specielt barnesæ-
de, som er anbragt enten foran eller bag cyklisten. I 
en cykelanhænger (som er beregnet til transport af 
børn) må der transporteres op til to børn uden alders-
begrænsning.

6. Anhænger
En tohjulet anhænger skal være udstyret med to hvi-
de reflektorer foran, med to røde reflektorer bagi og 
i siden med to gule reflektorer på hver side. I mørke 
er en rød lygte i venstre side bagtil ligeledes pligt. 
Anhængeren inklusive børn må ikke veje over 60 kg.

7. Hjelm
Der er ikke pligt til at bære hjelm i Danmark.

8. Andet
I Danmark er der pligt til at benytte cykelstierne. 
Børn under seks år må kun deltage i færdslen på 
gader og veje sammen med en mindst 15 år gammel 
ledsager. Under kørslen er det forbudt for cyklister at 
telefonere med mobilen i hånden.

I Danmark gælder specielle regler for cyklister. Flere 
informationer på de nedenstående websites.
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HENVISNINGER OM SLID

Nogle komponenter på din cykel er funktionsbetinget 
udsat for slid. Sliddets omfang er afhængigt af plejen 
og vedligeholdelsen og af, hvordan cyklen bruges (ki-
lometer, kørsel i regnvejr, snavs, salt etc). Cykler, som 
tit står ude i det fri, kan også være udsat for øget slid 
på grund af indflydelser fra vejrliget.

Disse dele har brug for regelmæssig vedligeholdelse 
og pleje, men alligevel er deres levetid før eller senere 
udløbet alt efter benyttelsesintensitet og -betingel-
ser.

Følgende dele skal udskiftes, når deres slidgrænse 
er nået:
	 kæden,
	 kablerne,
	 grebshåndtagene hhv. styrbåndet,
	 kædehjulene,
	 tandhjulene,
	 bagskifterrullerne,
	 gearskiftekablerne,
	 dækkene,
	 sadelbetrækket (læder) og
	 bremsebelægningerne.

Belægningerne på fælgbremser slides funktionsbetin-
get Hvis cyklen bruges til sportsaktiviteter og kørsel i 
bjergrigt terræn, kan det være nødvendigt at udskifte 
belægningerne i korte intervaller. Kontrollér belæg-
ningernes tilstand med jævne mellemrum og få dem 
eventuelt udskiftet af en fagmand.

Bremsbelægninger, hvor rillerne (slidindikatorer) er slidt af (neden-
for), skal udskiftes med originale reservedele

ANSVAR FOR TINGSMANGLER OG GARANTI

FÆLGENE VED FÆLGBREMSER

Ved bremsning slides ikke kun belægningerne, men 
også fælgen. Kontrollér derfor regelmæssigt fælgene, 
f.eks. når du pumper cyklen op. På fælge med slidin-
dikatorer kan man se ringe eller en spalte, når fælgen 
kommer til slidgrænsen. Vær opmærksom på de angi-
velser, der står på fælgen. Få vægtykkelsen kontrolle-
ret af en fagmand eller på vores værksted senest efter 
det andet sæt bremsebelægninger.

Hvis der opstår deformationer eller fine revner i fæl-
gens flanker, når dæktrykket øges, er det et tegn på, 
at fælgen levetid er udløbet. Fælgen skal udskiftes.

Få dine fælges vægtykkelse kontrolleret senest efter det 2. Sæt 
bremsebelægninger

GARANTI
Vi yder ud over den lovbestemte periode frivilligt en 
garanti på i alt 6 år på rammer og gafler på landevejs- 
og Triathlonmaskiner.)

Vores garanti gælder fra salgsdatoen og kun for før-
stekøberen af cyklen. Skader i lakeringen omfattes 
ikke heraf. Vi forbeholder os ret til at reparere defekte 
rammer eller gafler eller at erstatte dem med den til-
svarende efterfølgermodel. Det er det eneste garanti-
krav. Videregående omkostninger som montering, 
transport etc. overtager vi ikke.

Udelukket fra garantien er skader på grund af uhen-
sigtsmæssig hhv. ikke forskriftsmæssig brug, f.eks. 
vanrøgt (manglende pleje og vedligeholdelse), styrt, 
overbelastning, samt på grund af ændringer på ram-
men eller gaflen eller ved på- og ommontering af eks-
tra komponenter. Ved spring eller overbelastninger af 
anden art findes der ligeledes intet garantikrav.

ANSVAR FOR TINGSMANGLER OG GARANTI

6 års garanti

 Canyon landevejs-, tidskørsels-, Triath- 
 lon- eller banecykler er High End sports-
redskaber, fremstillet i letvægtskonstruktion 
af fineste ingeniørkunst. Opfør du dig ligeledes 
professionelt i omgangen med materialet. Forkert 
brug, ikke forskriftsmæssig montage eller util-
strækkelig vedligeholdelse kan gøre landevejs-
maskinen usikker. Fare for uheld!
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CRASH REPLACEMENT
Ved uheld og alvorlige styrt kan høje kræfter indvirke 
på din ramme og din gaffel og føre til skader, som har 
negativ indflydelse på funktionsdygtigheden. Med 
Crash Replacement (CR) tilbyder vi dig en service, 
ved hvilken din beskadigede Canyons ramme kan bli-
ve udskiftet til gunstige betingelser. Tilbuddet gælder 
inden for tre år fra købsdato. Du får din eller en tilsva-
rende ramme fra vores aktuelle program (uden kom-
ponenter som sadelpind, forskifter eller frempind).

CR-service er begrænset til den første ejer og til 
beskadigelser, som har negativ indflydelse på funk-
tionsdygtigheden. Vi forbeholder os ret til at sætte 
denne service ud af kraft, hvis vi konstaterer, at ska-
den er frembragt forsætligt.

Hvis du vil gøre brug af CR-service, bedes du hen-
vende dig til vores serviceafdeling på telefon +45 (0) 
70204011 eller pr. mail.

Yderligere informationer kan du finde på vores webs-
ite www.canyon.com

i  Hold dig til henvisningerne i kapitlet „For- 
 skriftsmæssig brug”.

CRASH REPLACEMENT

Crash Replacement – Beskadigede Canyon rammer udskiftes til gun-
stige betingelser

Canyon Bicycles GmbH 

Karl-Tesche-Straße 12 

D-56073 Koblenz


