
PURE 
CYCLING

!
Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med kravene i EN ISO-standard 
4210-2.
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10 Hver gang inden du starter 
12 Montering fra BikeGuard
26 Emballering af en Canyon Kid’s MTB
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stikaksler
27 Fremgangsmåde til sikker fæstning af hjulet
29 Henvisninger om montering af hjul med stikaksler
29 Henvisninger vedr. montering af baghjul med 

akselmøtrikker
30 Hvad skal jeg være opmærksom på ved montering 

og ommontering?
31 Særlige egenskaber ved materialet carbon
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38 Siddelængde og sadelindstilling
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44 Fjedergaffel
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48 Opbevaring og lagring af din Canyon
49 Vedligeholdelse og inspektion
50 Service- og vedligeholdelsesintervaller
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Læs også hele versionen af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på vores website www.canyon.com
Vigtigt: Monteringsvejledning side 12. Læs side 4-11, inden du kører på cyklen første gang.

BESKRIVELSE AF KOMPONENTERNE 

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

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

12 Frempind
13 Styr
14 Bremsegreb
15 Gearskiftegreb
16 Headset

17  Fjedergaffel:
 I Gaffelkrone
 II Yderben
 III Inderben
 IV Dropouts

18 Bremse for
19 Bremseskive

 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 efterkom-

mer de pågældende handlingsopfordringer hhv. 
hvis du ikke træffer de pågældende sikkerheds-
foranstaltninger.

i Dette symbol giver informationer om  
håndteringen af produktet eller den på-

gældende del af brugsanvisningen, som der skal 
gøres specielt opmærksom på.

! Dette symbol advarer dig om en forkert 
ad-færd, som kan resultere i tings- og mil-

jøskader.

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:
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i Besøg os ved lejlighed på vores website på 
www.canyon.com. Der kan du finde nyhe-

der, henvisninger og nyttige tips samt vores 
salgspartneres adresser. 
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VELKOMMEN

Som i enhver anden sportsgren kan man også kom-
me til skade, når man cykler. Når du lader dit barn 
sætte sig op på en cykel, skal du være bevidst om 
denne fare og acceptere den. Vær altid opmærksom 
på, at dit barn på en cykel ikke er i besiddelse af 
de sikkerhedsanordninger, der findes på en bil, som 
f.eks. karosseri eller airbag. Sørg derfor for, at dit barn 
altid har egnet og passende beskyttelsesudstyr på 
(hjelm, briller, stabile sko, snævre bukser).

Canyon teamet ønsker dit barn god fornøjelse med 
dets Canyon Kid’s MTB! 

!
Denne håndbog udgør sammen med hele 
versionen af Canyon cykelhåndbog Moun-

tainbike et system. Læs derfor i hvert fald hele 
versionen af Canyon cykelhåndbog Mountainbike, 
som du kan finde på vores website 
www.canyon.com. Vær i den forbindelse altid op-
mærksom på, at det her drejer sig om en Kid’s 
MTB, som er beregnet til en anden forskriftsmæs-
sig brug en de øvrige Canyon MTB-modeller.

i Dette er ikke en vejledning til at montere 
en cykel af enkelte dele eller til at repare-

re den! Ret til ændringer af tekniske detaljer i 
forhold til angivelser og illustrationer i håndbogen 
forbeholdes. Din cykel og denne betjeningsvejled-
ning er i overensstemmelse med kravene i 
ISO-standard 4210-2. Denne vejledning er omfat-
tet af den europæiske lovgivning. 

Forlang i dit barns sikkerheds interesse 
ikke for meget af dig selv ved monterings- 

og justeringsarbejder. Benyt dig i tvivlstilfælde af 
vores service-hotline +45 70204011.
E-mail: danmark@canyon.com

Canyon Kid’s MTB’er er High End sportsud-
styr, fremstillet i letvægtskonstruktion i 

fineste ingeniørkunst. Du og dit barn bør ligeledes 
opføre jer professionelt i omgangen med materi-
alet. Forkert brug, ikke forskriftsmæssig monte-
ring eller utilstrækkelig vedligeholdelse kan gøre 
biken usikker. Fare for uheld!

I denne håndbog er en række vedligeholdelses- og re-
parationsarbejder beskrevet udførligt. Når du udfører 
dem sammen med dit barn, skal du altid tage højde 
for, at vejledningerne og henvisningerne udelukkende 
gælder for denne Canyon Kid’s MTB og ikke kan over-
føres til andre cykler. 

På grund af de mange forskellige udførelser og skift 
inden for modeller kan det forekomme, at de be-
skrevne arbejder ikke er helt fuldstændige. Tag derfor 
altid hensyn til vejledningerne fra vores komponent-
leverandører, som er vedlagt i BikeGuard.

Vær opmærksom på, at forklaringerne og tipsene af 
forskellige grunde kan være utilstrækkelige, f.eks. er-
faring, håndværksmæssig fingerfærdighed hos den, 
der udfører arbejderne, eller at det værktøj, der an-
vendes, ikke er godt, så at der kræves ekstra (speci-
al-)værktøj eller yderligere forholdsregler.

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

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

Denne håndbog kan ikke lære dit barn at cykle eller 
færdselsreglerne. Derfor koncentrerer denne håndbog 
sig om den nyanskaffede cykel og de vigtigste hen-
visninger og advarsler.

KÆRE CANYON KUNDE.

For dig og dit barn har vi i denne håndbog sam-
let mange tips om betjeningen af dit barns Canyon 
Kid’s MTB og en mængde interessante informationer 
om cykelteknik, vedligeholdelse og pleje. Læs denne 
håndbog 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. Giv din 
viden videre til dit barn. 

Læs sammen med dit barn hele håndbogen omhyg-
geligt igennem og især kapitlet ”Henvisninger for for-
ældre”, så at dit barn altid har glæde af at køre med 
sin Canyon, og for dets sikkerheds skyld

	 udfør monteringsinstruktionerne i kapitlet „Monte-
ring fra BikeGuard“ nøjagtigt,

	 gennemgå sammen med dit barn henvisningerne i 
kapitlet „Inden du kører på cyklen første gang” og 
iagttag og overhold dem,

	 læs i kapitlet „Forskriftsmæssig brug“, hvilket for-
mål dit barns nye bike er beregnet til og hvor høj 
den tilladte totalvægt (rytter, tøj og bagage) er,

	 samt udfør sammen med dit barn en mindste-funk-
tionskontrol hver gang inden det starter. Hvordan 
den skal udføres, kan du finde i kapitlet „Hver gang 
inden du starter“ i denne manual. Lad ikke dit barn 
køre, hvis kontrollen ikke er 100% bestået!

Denne håndbog udgør sammen med hele versionen 
af Canyon cykelhåndbog Mountainbike et system. 
Læs derfor i hvert fald hele versionen af Canyon cy-
kelhåndbog Mountainbike, som du kan finde på vores 
website www.canyon.com. Vær også opmærksom på 
de vedlagte betjeningsvejledninger fra komponentle-
verandørerne.

VELKOMMEN
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Da børn ikke er så opmærksomme, bør du væn-
ne dig til at kontrollere Canyon Kid’s MTB’en med 
jævne mellemrum og om nødvendigt at indstille og 
vedligeholde den. Hvis du ikke er helt sikker eller 
har spørgsmål, bedes du henvende dig til vores ser-
vice-hotline +45 70204011!

Husk at du i det mindste på de første ture har en 
opsynspligt – og forlang ikke for meget af dit barn! 
Find også ud af færdselsreglerne i dit land. 

Det er vigtigt, at barnet behersker sin Canyon Kid’s 
MTB, inden det kører med den uden opsyn. Som før-
ste skridt i den retning anbefaler vi, at barnet kører 
på løbehjul eller løbecykel, så det får en god fornem-
melse for balance.

Når det er klaret, er det nødvendigt, at du forklarer 
dit barn bremsens og gearskiftets funktion, inden det 
sætter sig op på Canyon Kid’s MTB’en. Øv betjeningen 
af funktionselementerne med dit barn langt fra tra-
fikken, helst på et ensomt sted eller i en rolig gade.

Når køreteknikken er kommet så vidt, at dit barn også 
kan cykle i områder med trafik, skal du lære det, 
hvordan man kommer over kantsten og sporvogns-
skinner, dvs. at man skal køre over disse forhindrin-
ger i en så stump vinkel som muligt. I forvejen skal 
det forvisse sig om, at der ikke truer fare forfra eller 
bagfra.

Vær et forbillede, når det drejer sig om brug af cy-
kelhjelm og cykelstier. Det anbefales også, at barnet 
deltager i færdselsundervisning, som tilbydes af sko-
ler og trafikforeninger.

!
Børn er også forfængelige. Køb derfor en 
cykelhjelm, som dit barn kan lide. Af den 

grund og for at finde den rigtige størrelse bør du 
tage dit barn med, når du køber hjelmen. Hvis 
barnet synes om hjelmen og den passer, øger du 
chancen for, at denne livsvigtige hovedbeskyttelse 
også bruges. Sørg for, at remmen altid er lukket!

!
Få forklaret, hvordan holderemmene til-
passes til hovedet, når du køber hjelmen. 

Kun en hjelm, som sidder korrekt, kan i tilfælde af 
uheld garantere den fulde beskyttelsesvirkning!

Sørg for, at cykelhjelmen kun bruges til 
cykling. Under uheldige omstændigheder 

f.eks. ved leg på et klatrestativ kan hjelmen kom-
me til at hænge fast og barnet blive stranguleret 
med hjelmens remme.

Børn bør ikke cykle i nærheden af afgrun-
de, trapper eller svømmebassiner samt på 

veje, som benyttes af biler.

HENVISNINGER FOR FORÆLDRE

HENVISNINGER FOR 
FORÆLDRE
Børn hører til de svageste deltagere i trafikken. De 
hovedsagelige grunde er manglende erfaring og øvel-
se, men også deres ringe legemsstørrelse, som gør 
det vanskeligt for dem at få et overblik over, hvad der 
sker, og at blive set af de andre trafikanter.

Canyon Kid’s MTB’er må køre på godt befæstede veje 
ude i terrænet, hvorved hjulene kun må miste kon-
takten med jorden for at overvinde mindre trin eller 
afsatser. Canyon Kid‘s MTB’er er ikke beregnet til at 
bruges i bike-parker. Det kan føre til overbelastning 
af materialet, hvad der kan få hjulene til at svigte og 
således føre til alvorlige styrt. En Canyon Kid’s MTB 
er som regel ikke i overensstemmelse med kravene i 
færdselsloven hhv. lignende ordninger og reglementer, 
som kræver at cykler er udstyret med reflektorer og 
et aktivt lyssystem. Kontroller venligst, om deltagelse 
i den offentlige trafik uden konformt udstyr er tilladt 
i det land, i hvilket Canyon Kid’s MTB’en kører.

Før du lader dit barn deltage i den offentlige trafik 
med den nye Canyon Kid’s MTB, bør du for dets sik-
kerheds skyld investere tid i træning, så at det beher-
sker cyklen, og i færdselsundervisning. Da børn ikke 
er så opmærksomme, bør du vænne dig til at kontrol-
lere Canyon Kid’s MTB’en med jævne mellemrum og 
om nødvendigt at indstille og vedligeholde den. Hvis 
du ikke er helt sikker eller har spørgsmål, bedes du 
henvende dig til vores service-hotline +45 70204011!
Canyon Kid’s MTB’er er pga. deres konception og ud-
styr ikke beregnet til at bruges på offentlige gader og 
veje. Hvis du vil lade dit barn deltage i den offentlige 
trafik med Canyon Kid’s MTB’en, skal den være udsty-
ret med de hertil foreskrevne anordninger. Yderligere 
informationer kan du finde i kapitlet ”Lovkrav for del-
tagelse i færdsel på gader og veje” i den hele version 
af Canyon cykelhåndbogen Mountainbike, som du kan 
finde på vores website www.canyon.com

!
Sørg altid for, at dit barn ud over en pas-
sende cykelhjelm har påfaldende, dvs. lyst 

tøj på. Vi anbefaler også reflekterende striber, så 
barnet bedre kan ses.

!
Vær opmærksom på, at cykelhjelmen sva-
rer til kontrolstandard DIN EN 1078.

En Canyon Kid’s MTB er som regel ikke i 
overensstemmelse med kravene i færd-

selsloven hhv. lignende ordninger og reglementer, 
som kræver, at cykler er udstyret med reflektorer 
og et aktivt lyssystem. Kontroller venligst, om del-
tagelse i den offentlige trafik uden konformt ud-
styr er tilladt i det land, i hvilket Canyon Kid’s 
MTB’en kører.

Når du øver bremser, er det vigtigt, at du 
siger til dit barn, at bremsevirkning og 

dækkenes vejgreb aftager, når det er vådt, og at 
det derfor skal køre langsommere og bremse 
mere forsigtigt.



6 7

i Vær også opmærksom på vores altid aktu-
elle website www.canyon.com. Der kan du 

også se vores modellers anvendelsesområder 
grafisk tilordnet.

Monteringen af en bagagebærer er ikke 
tilladt. Hvis dit barn vil have bagage med, 

bør det altid komme det i en speciel cykelrygsæk.

!
 Børnesæder er generelt ikke tilladt.

!
Det er generelt ikke tilladt at trække bør-
neanhængere.

!
Benyt ikke Canyon Kid‘s MTB’en i en rul-
le-trainer, hvor den på den ene eller anden 

måde er spændt fast.

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 højeste vægt for en Canyon Kid’s MTB og rytter inkl. bagage må i alt ikke ligge over 40 kg hhv. i forbindelse 
med vores bikes med 24“ hjul ikke over 80 kg inkl. bagage (rygsæk, drikkebeholder etc.). 

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

KATEGORI YOUTH

Bikes i kategorien „Youth“ er beregnet til børn. Disse bikes må køre på 
godt befæstede veje ude i terrænet, hvorved hjulene kun må miste kon-
takten med jorden for at overvinde mindre trin eller afsatser.

Den højeste vægt for bikes i denne kategori op til maksimal 20” må ikke 
ligge over 40 kg hhv. i forbindelse med vores bikes med 24“ hjul ikke over 
80 kg inkl. rytter med bagage (rygsæk, drikkebeholder etc.) .

Børn må aldrig køre uden opsyn. Instruktion og opsyn skal altid være 
sikret, indtil en sikker og selvstændig kørsel er garanteret. Sørg for, at dit 
barn undgår farlige steder som stejle skråninger, gader, trapper og floder. 
Canyon Kid’s MTB’er er ikke beregnet til at bruges i bike-parker. Det kan 
føre til overbelastning af materialet, hvad der kan få hjulene til at svigte 
og således føre til alvorlige styrt med uoverskuelige følger.

Canyon Kid’s MTBs er i grundversionen ikke beregnet til deltagelse i of-
fentlig trafik. Sørg for, at barnet altid benytter den anbefalede beskyttel-
sesbeklædning (hjelm, handsker, protektorer etc.).

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG
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4. Er sadlen og styret rigtigt indstillet? Stil dit barn 
over overrøret på dets cykel og kontroller, om det 
har mindst en håndsbreds luft i skridtet. Hvis det 
ikke er tilfældet, skal du læse de udvidede ka-
pitler længere fremme i vejledningen eller tage 
kontakt med vores service-hotline +45 70204011. 
 Ved kørsel med en for høj ramme, kan man kom-
me til skade, når man står hurtigt af.

 Sadlen skal være indstillet således, at dit barn lige 
kan nå ned på pedalen med hælen, når den befin-
der sig i den nederste stilling. Kontroller, om dit 
barn stadig lige kan nå jorden med tåspidserne, 
når det sidder på sadlen. Du kan finde mere om 
positionen i kapitlet „Tilpasning af en Canyon Kid’s 
MTB til dit barn“.

5. Vær opmærksom på, at dit barn kun bruger sin 
Canyon til det formål, den er beregnet til! Forklar 
dit barn, at meget af det, der ser så let ud, når en 
prof laver det, faktisk kræver en masse træning og 
erfaring. Sørg for, at dit barn ikke overvurderer sine 
evner. Som regel er Canyon Kid’s MTB’er beregnet 
til en samlet vægt (rytter, bike og bagage) på 40 kg 
hhv. 80 kg (i forbindelse med 24“ bikes). Denne 
grænse bør under ingen omstændigheder overskri-
des. Læs mere om, hvad cyklen er beregnet til, i 
kapitlet „Forskriftsmæssig brug“. 

6. Består Canyon Kid’s MTB’en delvis af carbon? Vær 
opmærksom på, at dette materiale kræver speciel 
omhu og forsigtig brug. Læs under alle omstæn-
digheder kapitlet „Særlige egenskaber ved mate-
rialet carbon“.

7. Hvis du har købt en cykel med affjedring til dit 
barn, bør du sammen med dit barn kontrollere 
gaflens lufttryk. Brug eventuelt den pumpe, der 
er vedlagt i BikeGuard, til indstillingen. En ukor-
rekt indstilling kan føre til fejlfunktion eller skader 
på fjedergaflen. I hvert fald bliver køreforholdene 
dårligere, og dit barn opnår ikke den maksimale 
sikkerhed under kørslen. Yderligere informationer 
kan du finde i kapitlet „Fjedergaffel“.

!
Yderligere tekniske informationer om din 
Canyon Kid’s MTB kan du finde i den hele 

version af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på 
vores website www.canyon.com. Vær i den for-
bindelse altid opmærksom på, at det her drejer 
sig om en Kid’s MTB, som er beregnet til en anden 
forskriftsmæssig brug en de øvrige Canyon 
MTB-modeller.

INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG

!
Vær opmærksom på, at tilhørsforholdene 
for bremsegrebene kan variere fra land til 

land! Kontroller, hvilken bremse der hører til hvil-
ket greb. Hvis det ikke stemmer overens med dit 
barns vaner, kan du eventuelt få det ændret! 

INDEN DU KØRER 
PÅ CYKLEN FØRSTE 
GANG
FØR DU LADER DIT BARN KØRE ATSTED, SKAL DU 
SAMMEN MED DIT BARN KONTROLLERE FØLGENDE 
PUNKTER:

1. Har dit barn nogensinde kørt på en mountainbike? 
Vær opmærksom på, at kørsel ude i terrænnet kræ-
ver speciel koncentration, fitness og øvelse. Gør dit 
barn fortrolig med den nye MTB på et roligt sted. 
Kør langsomt med dit barn i forskelligt terræn, så 
det kan vænne sig til biken. Tilmeld dit barn til et 
teknikkursus. Flere Infos på www.canyon.com

2. Er dit barn fortrolig med bremsesystemet? Som 
regel leveres Canyon Kid’s MTB’er således, at for-
hjulsbremsen betjenes med det venstre bremse-
greb. Kontroller, om dit barn kan betjene forhjuls-
bremsen med det samme håndbremsegreb, som 
det plejer at gøre. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
du ligefrem træne den nye placering med dit barn, 
da en uovervejet betjening af forhjulsbremsen kan 
føre til styr. Få eventuelt en fagmand til at ændre 
bremsegrebenes tilhørsforhold.

 
Moderne bremser har muligvis en meget stærkere 
bremsevirkning, end bremsen på dit barns hidtidi-
ge cykel havde! 

 
Øv med dit barn, idet du lader det foretage nog-
le prøvebremsninger under opsyn! På den måde 
kan dit barn langsomt finde frem til den maksi-
malt mulige nedbremsning. Du kan finde mere om 
bremser i kapitlet „Bremsesystem“. 

3. Er dit barn fortrolig med gearsystemet og dets 
funktionsmåde? Gør dit barn fortrolig med gearsy-
stemet på et sted uden trafik. Forklar dit barn, at 
det ikke må skifte gear for og bag samtidig og at 
det ikke skal træde for kraftigt i pedalerne, når det 
skifter gear. Du kan finde mere om gearsystemet i 
kapitlet „Gearsystem“. 

Canyon Kid’s MTB’er er High End sportsud-
styr, fremstillet i letvægtskonstruktion af 

fineste ingeniørkunst. Du og dit barn bør ligeledes 
opføre jer professionelt i omgangen med materi-
alet. Forkert brug, ikke forskriftsmæssig monte-
ring eller utilstrækkelig vedligeholdelse kan gøre 
biken usikker. Fare for uheld!
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6. Det vigtigste tilbehør til en vellykket cykeltur er 
en lille værktøjstaske, som dit barn kan have med 
inde under sadlen. Deri skal der være to dækjern 
af kunststof, de gængse unbrakonøgler, en reser-
veslange, lappegrej, lidt penge og eventuelt en mo-
biltelefon. Sæt også en luftpumpe på rammen.

7. Giv dit barn en solid lås med, hvis det vil stille 
sin Canyon fra sig. Kun en Canyon, som er låst 
fast til en ubevægelig genstand, er sikret mod, at 
uvedkommende kan tage den.

!
For at undgå skader på Canyon Kid’s 
MTB’en skal du være opmærksom på den 

maksimale totalvægt og forskrifterne vedrørende 
transport af bagage i kapitlet „Forskriftsmæssig 
brug“. Derudover bør du før transporten af biken 
med bil elle fly læse kapitlet „Transport af din 
Canyon Bike“ i den hele version af Canyon cykel-
håndbog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com

Canyon Kid’s MTB’en belastes stærkt af 
indflydelser fra jorden og af kræfter, som 

dit barn overfører til cyklen. De forskellige kompo-
nenter reagerer på disse dynamiske belastninger 
med slid og træthed. Kontroller sammen med dit 
barn Canyon Kid’s MTB ’en regelmæssigt for slid 
og også ridser, deformationer, misfarvninger eller 
begyndende revner. Komponenter, hvis levetid er 
overskredet, kan pludselig svigte. Bring Canyon 
Kid’s MTB’en regelmæssigt til inspektion, så de 
pågældende dele eventuelt kan blive udskiftet. 
Mere information om vedligeholdelse og driftssik-
kerhed kan du finde i kapitlerne „Generelle pleje-
henvisninger og inspektioner“, „Anbefalede skru-
etilspændingsmomenter“ og „Service- og 
vedligeholdelsesintervaller“.

!
Væn dig til at udføre kontrollen i kapitlet 
”Hver gang inden du starter” sammen med 

dit barn. På den måde lærer dit barn den rigtige 
omgang med cyklen og du kan eventuelt finde 
mangler, som er opstået undervejs.

!
Du skal også opmuntre dit barn til at for-
tælle dig, hvis der noget som ikke fungerer 

på dets cykel. Afhjælp omgående manglerne eller 
tag kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.

!
Denne håndbog udgør sammen med hele 
versionen af Canyon cykelhåndbog Moun-

tainbike et system. Læs derfor i hvert fald hele 
versionen af Canyon cykelhåndbog Mountainbike, 
som du kan finde på vores website 
www.canyon.com. Vær i den forbindelse altid op-
mærksom på, at det her drejer sig om en Kid’s 
MTB, som er beregnet til en anden forskriftsmæs-
sig brug en de øvrige Canyon MTB-modeller.

HVER GANG INDEN DU STARTER 

HVER GANG INDEN DU 
STARTER 
HVER GANG INDEN I STARTER, SKAL DU SAMMEN 
MED DIT BARN KONTROLLERE FØLGENDE PUNKTER: 

1. Er quick release-spænderne på sadelpinden samt 
stikakslerne og akselmøtrikkerne på hjulene lukket 
korrekt? Mere information i kapitlet „Håndtering 
med quick release-spændere og stikaksler“. 

2. Er dækkene i god stand og har de et tilstrækkelig 
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. Flere informatio-
ner i kaplet „Hjul – dæk, slanger og dæktryk“ i den 
hele version af Canyon cykelhåndbog Mountainbike 
på vores website www.canyon.com

3. Foretag en bremseprøve, mens cyklen står stille, 
ved at du med fuld kraft trækker bremsegrebe-
ne hen mod styret. Der skal hurtigt opbygges et 
trykpunkt, når du trykker på grebet; men grebet 
må ikke kunne trækkes helt hen til styret! På hy-
drauliske skivebremser må der ikke komme væske 
ud. Flere henvisninger om emnet „Bremser“ kan du 
finde i kapitlet „Bremsesystem“ i den hele version 
af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på vores 
website www.canyon.com

4. Kontroller lyssystemet, hvis dit barn vil køre i den 
offentlige trafik eller om natten. Se kapitlet „Lov-
krav for deltagelse i færdsel på gader og veje“ i den 
hele version af Canyon cykelhåndbog Mountainbi-
ke på vores website www.canyon.com 

5. Lad din Canyon Kid’s MTB hoppe ned på jorden fra 
en ringe højde. Undersøg sagen, hvis der opstår 
klaprende lyde ved det. Kontroller eventuelt lejer 
og skrueforbindelser. 

Hvis quick release-spænderne, stikaksler-
ne og akselmøtrikkerne ikke er lukket for-

skriftsmæssigt, kan dele af cyklen løsne sig.  
Fare for styrt!

Lad ikke dit barn køre, hvis Canyon Kid’s 
MTB’en har fejl på et af disse punkter! 
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MONTERING FRA  
BIKEGUARD
Udfør monteringen fra BikeGuard sammen med dit 
barn. På den måde lærer dit barn den rigtige omgang 
med cyklen.

Monteringen fra BikeGuard er ikke hekseri, men du 
skal gå frem med omtanke og omhu. Ikke-forskrifts-
mæssig montering kan medføre, at cyklen bliver 
usikker.

Først vil vi gøre dig fortrolig med den nye Canyon 
Kid’s MTB’s enkelte komponenter.

Klap den forreste side af omslaget på cykelhåndbo-
gen Kid’s MTB ud. Her finder du en Canyon Kid’s MTB 
med alle vigtige komponenter. Lad denne side være 
klappet ud, mens du læser videre. På den måde kan 
du hurtigt finde de komponenter, som omtales i tek-
sten.

Illustrationerne viser en tilfældig Canyon Kid’s MTB - 
de ser ikke alle sammen sådan ud.

Åbn først din BikeGuard.

Åbn BikeGuard i den ene side, træk den indvendige 
emballage forsigtigt ud af den ydre emballage og stil 
den ydre emballage til side.

KONTROL AF INDHOLDET I BIKEGUARD GENERELT OM MONTERING AF EN CANYON KID’S MTB

Canyon Kid’s MTB’en er komplet monteret og prø-
vekørt på fabrikken. Cyklen er efter de nedenfor be-
skrevne monteringsskridt fuldt funktionsdygtig uden 
indstillingsarbejder. Lad dit barn under opsyn fra dig 
foretage en prøvekørsel på et roligt sted eller en en-
som vej.

I det følgende beskrives monteringen kun ganske 
kort. Hvis du ikke er uddannet til det eller ikke har 
tilstrækkelig erfaring, bedes du læse de udvidede 
kapitler i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com. 
Vær også opmærksom på vejledningerne fra kompo-
nentproducenterne.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 

I BikeGuard findes det formonterede rammesæt, hvor 
sadel og sadelpind samt baghjul allerede er monteret, 
separat findes forhjulet.

På fladen oven over baghjulet findes Tool Kit. I Tool 
Kit findes alle smådele (f.eks. quick release-spænder 
eller stikaksel, eventuelt pedaler) og en Canyon mo-
mentnøgle inkl. bits, en pedalnøgle, cykelhåndbogen 
Kid’s MTB og eventuelt en fjedergaffelpumpe, Canyon 
montagepasta samt et sæt strålere og reflektorer og 
vejledningerne fra komponentproducenterne.

Brug kun en tæppekniv til det formål eller 
en lignende kniv med kort klinge. På selve 

cyklen må du ikke bruge kniv.

Brug aldrig en tæppekniv, når du arbejder 
med selve cyklen. Du kan komme til at be-

skadige komponenten eller selv komme til skade. 
Klip, hvor det er nødvendigt, med en saks.

LISTE OVER NØDVENDIGE VÆRKTØJER

!
Spænd ikke Canyon Kid’s MTB’en i monte-
ringsstativet i et rammerør eller en sadel-

pind af carbon, men i en passende aluminium-sa-
delpind. 

i Del din glæde over den nye Canyon Kid’s 
MTB og få en til at hjælpe dig med at pak-

ke cyklen ud af BikeGuard og ved monteringen. 

Udfør sammen med dit barn, inden det kører på cyk-
len første gang, de i kapitlet ”Hver gang inden du 
starter” beskrevne kontrolarbejder.

Anvend helst et monteringsstativ, som opspænder 
rammen indvendig på tre steder eller bed en hjælper 
om at holde Canyon Kid’s MTB’en, mens du sammen 
med dit barn monterer den.

(1)

(2)

(4)

(3)

Til montering af den nye Canyon Kid’s MTB har du 
brug for følgende værktøjer, som du kan finde i Tool 
Kit:
	 Canyon momentnøgle inkl. bits (1)
	 pedalnøgle (2)
	 eventuelt Canyon montagepasta (3)
	 eventuelt fjedergaffelpumpe (4)

Udførlige informationer:
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For at kunne fastgøre to komponenter så sikkert som 
muligt, anser vi fra Canyon det for at være nødven-
digt at bruge en momentnøgle.

Hvis det maksimale tilspændingsmoment på klem-
skruerne (f.eks. på sadelpinden eller sadelpinds-
fastklemningen) overskrides, fører det til en for høj 
klemmekraft. Det kan føre til, at komponenten svigter, 
og indeholder derfor en stor risiko for uheld. Desuden 
mister produktgarantien i et sådant tilfælde sin gyl-
dighed. For løse eller for stærkt fastskruede skruer 
kan føre til svigt og af den grund til et uheld. Hold 
dig nøjagtigt til angivelserne fra Canyon om tilspæn-
dingsmomenter.

Sæt den passende bit i optagelsen på Canyon mo-
mentnøglen.

Sæt unbrakonøglen helt ind i skruehovedet.

Drej langsomt i håndtaget på Canyon momentnøglen. 
Når skruen får fat, vandrer viseren hen over skalaen. 
Stands drejebevægelsen, så snart viseren står på tal-
let for det foreskrevne tilspændingsmoment.

BRUG AF CANYON MOMENTNØGLE

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

Komponenter af carbon er frem for alt modtagelige 
for skader, som er forårsaget af for stor klemkraft. 
Canyon montagepasta skaber ekstra vedhængning 
mellem to overflader og tillader dermed, at den nød-
vendige skruekraft reduceres op til 30 %.

Det er især hensigtsmæssigt i klemområderne for 
gaffelskaftrør og frempind samt sadelpind og sæ-
derør - to klemområder, hvor for høj klemkraft kan 
ødelægge komponenterne, hvorved disse kan svigte 
og garantien bortfalder. 

Med Canyon montagepasta forebygges en eventuel 
ødelæggelse af carbonstrukturen vha. reduktion af 
klemkraften. Desuden forhindres den knagen, som tit 
opstår ved klemstederne. 

Desuden garanterer den optimal beskyttelse mod 
korrosion og forhindrer en sådan også under våde 
forhold. Canyon montagepasta kan bruges til carbon- 
og aluminiumsforbindelser. Den er perfekt til dette 
formål, da den ikke hærder.

BRUG AF CANYON MONTAGEPASTA

i Anvend principielt montagepasta på sa-
delpinde på en mountainbike, det gør at 

den sidder bedre fast. Når sadelpinden forskydes 
i højden, bliver overfladen lidt ridset. Det er nor-
malt slid og ikke grund til reklamation.

Før du påfører Canyon montagepasta, skal du fjer-
ne smudspartikler og rester af smøremidler fra den 
flade, som skal behandles. Derefter smører du med 
en pensel eller en læderklud et tyndt og jævnt lag 
Canyon montagepasta på de rene flader. 

Monter derefter komponenten som foreskrevet. 

Benyt Canyon momentnøglen og overskrid aldrig det 
foreskrevne maksimale skruetilspændingsmoment. 
Fjern den overflødige Canyon montagepasta og luk 
posen omhyggeligt. 

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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UDPAKNING

Hold fast i forhjulet. Løsn forsigtigt båndet med vel-
krolukning, som forhjulet er fastgjort til overrøret 
med. Stil forhjulet forsigtigt til side.

i
Opbevar alle emballeringsdele og hele  
BikeGuard på et tørt sted. Så har du alt, 

hvad du har brug for, ved hånden, hvis cyklen skal 
sendes eller du skal ud at rejse med den.

Tag kassen med Tool Kit ned fra fladen oven over 
baghjulet og læg Tool Kit til side.

Tag quick release-spænderen til forhjulet ud af Tool 
Kit. Skru kontramøtrikken af og træk en af fjedrene 
af quick release-spænderen.

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

Der skal anbringes en fjeder på hver side af navet. 
Sørg for, at fjederen med den lille diameter på beg-
ge sider af quick release-spænderen vender mod 
navakslen. Quick release-spænderens betjeningsgreb 
monteres på venstre side (den modsatte side af kæ-
dedrevet).

Forhjul med quick release-spænderMONTERING AF FORHJULET

Fjern nu transportsikringerne på forhjulsbremsen. 
Flere informationer om bremser kan du finde i ka-
pitlet „Bremsesystem“ i den hele version af Canyon 
cykelhåndbog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com. Vær opmærksom på vejledningen 
fra komponentproducenten.

Kontroller skivebremserne, før de monteres på hjulet, 
for om bremsebelægningerne sidder præcist i brem-
seågets optagelser. Det kan man se på at slidserne 
mellem belægningerne forløber parallelt. 

Løft nu rammen forsigtigt ud af holderen på 
BikeGuard og stil den sikkert fra dig. Bed eventuel en 
hjælper om at holde cyklen.

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 70204011.

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

hjælper.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 

Udførlige informationer:
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Skru kun kontramøtrikken på quick release-spæn-
dere to omdrejninger i. Yderligere informationer 
om quick release-spændere kan du finde i kapitlet 
„Håndtering med quick release-spændere og stikaks-
ler“. Vær opmærksom på vejledningen fra kompo-
nentproducenten.

Fjern forsigtigt beskyttelseskartonen, som fastholder 
forhjul og styr. 

Kontroller derefter, om forhjulet sidder rigtigt midt 
imellem gaffelbenene. Vær opmærksom på, at quick 
release-spænderen og dropoutsikringerne sidder rig-
tigt.

Træk flere gange i bremsegrebet, når du har monte-
ret hjulet og lukket quick release-spænderen og drej 
derefter hjulet rundt. 

Monter forhjulet og sørg for, at du skubber brem-
seskiven ind mellem bremsebelægningerne. Luk 
quick release-spænderen, så at hjulet er gjort sik-
kert fast. Læs først kapitlet „Håndtering med quick  
release-spændere og stikaksler“.

Løft hjulet og giv det et stærkt klaps oppefra. Hjulet 
skal være sikkert fastgjort og må ikke klapre. !

Nye bremsebelægninger på skivebremser 
skal bremses til, så de kommer op på de 

optimale bremseværdier. Flere informationer kan 
du finde i kapitlet „Bremsesystem“ i den hele ver-
sion af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på 
vores website www.canyon.com

Juster forhjulet mellem hjulholderne og skub sti-
kakslen ind i hjulholder og nav fra venstre side.

Forhjul med stikaksel

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.

Skru stikakslen fast med det foreskrevne moment, 
når akslens gevind griber ind i gevindet på højre gaf-
felben. Brug Canyon momentnøgle til det.

Tag stikakslen til forhjulet ud af Tool Kit.

Sæt hjulet i gaflen og sæt samtidig bremseskiven ind 
i bremseåget.

Bremseskiven må ikke slæbe mod bremseåget og 
som regel heller ikke mod bremsebelægningen.

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 70204011.

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

med. Læs dem omhyggeligt igennem, inden du 
afmonterer hjulet eller udfører vedligeholdelses-
arbejder.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 

Udførlige informationer:
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Kig, inden du monterer pedalerne, først på påskriften 
på akslerne. Et „R” står for højre pedal og et „L” for 
venstre. 

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

Fedt pedalgevindene lidt ind med gængs montage-
fedt, inden du skruer dem i.

Skift til alle gear og kontroller, at det er garanteret, at 
bagskifteren ikke kan komme i kontakt med egerne 
og at kæden ikke falder indad mod egerne, når kæden 
kører på det største tandhjul.

Løft Canyon Kid’s MTB’en op i sadlen og drej peda-
larmen. Kontroller gearskiftefunktionen. Yderligere 
informationer om indstilling af gearsystemet kan du 
finde i kapitlet „Gearsystem“.

Kontroller en gang til efter 100 km kørsel, 
om pedalerne sidder godt fast. Pedalerne 

kan løsne sig, ødelægge gevindet og muligvis føre 
til et styrt. Kontroller med momentnøglen, om de 
resterende skruer sidder fast.

Lav en bremseprøve, når hjulene er mon-
teret, 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 AF PEDALER

Skru pedalerne de første to til tre omdrejninger i pe-
dalarmenes gevind med hånden. Brug først derefter 
pedalnøglen som hjælp og skru pedalerne fast med 
den.

Nogle pedaltyper skal skrues på med en indvendig 
sekskantnøgle fra indersiden.

Find frem til benets længde på indersiden ved hjælp 
af KifFit-systemet, som er integreret i emballagen. 

Yderligere informationer om den rigtige siddehøjde 
kan du finde i den vedlagte quick start-guide.

Læs for den videre fremgangsmåde kapitlet „Tilpas-
ning af en Canyon Kid’s MTB til dit barn“.

INDSTILLING AF SADEL OG SADELPIND

!
Vær opmærksom på henvisningerne i ka-
pitlet „Indstilling af den rigtige siddehøjde“ 

samt de tilladte skruetilspændingsmomenter i 
kapitlet „Generelle plejehenvisninger og inspekti-
oner“ og tag ligeledes hensyn til angivelserne på 
selve komponenten.

!
Skub ikke sadelpinden længere ind i sæde-
røret end nødvendigt. Sadelpinden bliver 

lidt ridset af montagepastaen. Det er ikke grund 
til reklamation.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Juster sadlen og luk quick release-spænderen eller 
skrue ikke skruen i sadelrørsfastklemningen for fast, 
dvs. ikke ud over det maksimalt tilladte moment. 
Brug eventuelt Canyon momentnøgle til det. Hen-
visninger om quick release-spændere kan du finde 
i kapitlet „Håndtering med quick release-spændere 
og stikaksler“.

Fjern eventuelt beskyttelsesfolien fra sadlen.

Sigt hen over sadelspidsen og fremad. Sidder sadlen 
lige?

Kom ikke fedt eller olie på klemmeområ-
der af carbon!

INDSTILLING AF STYRET

Indstil styret, når forhjulet er monteret og dæktryk-
ket tilpasset. Bremsegrebene peger lidt nedad, når 
mountainbiken er klar til brug. Når dit barn sidder 
på sadlen, skal den strakte arm og fingrene danne en 
lige linje, når fingrene ligger på bremsegrebet.

Styrets ender på mountainbikes er for det meste lidt 
afvinklede. Dit barns håndled er så automatisk af-
slappet og ikke drejet for meget udad. 

i Yderligere informationer om indstilling af 
styret kan du finde i kapitlet „Tilpasning af 

en Canyon Kid’s MTB til dit barn“.

OPPUMPNING AF FJEDERGAFFEL

Lad aldrig dit barn køre med sin Canyon 
Kid’s MTB, hvis MIN-/MAX-markeringen på 

sadelpinden kan ses.

i
Det i emballagen vedlagte KidFit system 
hjælper dig og dit barn ved indstillingen af 

den rigtige siddehøjde. Supplerende informationer 
kan du finde i den vedlagte quick start-guide.

Nogle Canyon Kid’s MTB’er udstyret med en fjeder-
gaffel.

Til transporten er fjedergaflen helt tømt for luft. Du 
skal fylde fjedergaflen på Canyon Kid’s MTB’en med 
det passende gaffellufttryk.

Flere henvisninger om fjedergaflen kan du finde i 
kapitlet „Fjedergaffel“ i den hele version af Canyon 
cykelhåndbog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com. Vær opmærksom på vejledningen 
fra komponentproducenten.

En ukorrekt indstilling af fjedergaflen kan 
føre til fejlfunktion eller skader på fjeder-

gaflen.

i
Læs før oppumpningen og inden du kører 
på cyklen første gang kapitlet „Fjedergaf-

fel” i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com!

Åbn dækslet på fjedergaflen.

Skru slangens omløbermøtrik på ventilen.

Pump fjedergaflen op med den specielle pumpe, som 
er vedlagt din BikeGuard, i henhold til anbefalingerne 
fra gaffelproducenten om indstilling af fjederhård-
hed. Hvis du ikke er helt sikker eller har spørgsmål, 
bedes du henvende dig til vores service-hotline +45 
70204011.

Eller mål siddehøjden på barnets hidtidige cykel fra 
midten af kranken til sadeloverkanten midt på sad-
len. Overtag derefter denne siddehøjde til den nye 
Canyon Kid’s MTB.

Skub sadelpinden ind i sæderøret til den ønskede 
siddehøjde.

UDSTYR TIL DELTAGELSE I OFFENTLIG TRAFIK

Hvis du vil udstyre Canyon Kid’s MTB’en til deltagelse 
i den offentlige trafik, skal du tage hensyn til regler 
for deltagelse i offentlig trafik i det land, hvor du bru-
ger biken. Henvisninger herom kan du finde i kapitlet 
„Lovkrav for deltagelse i færdsel på gader og veje“ i 
den hele version af Canyon cykelhåndbog Mountain-
bike på vores website www.canyon.com

En Canyon Kid’s MTB er som regel ikke i 
overensstemmelse med kravene i færd-

selsloven hhv. lignende ordninger og reglementer, 
som kræver at cykler er udstyret med reflektorer 
og et aktivt lyssystem. Kontroller venligst, om del-
tagelse i den offentlige trafik uden konformt ud-
styr er tilladt i det land, i hvilket Canyon Kid’s 
MTB’en kører.

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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Lad ved skivebremser dit barn trække flere gange i 
bremsegrebet, når du har monteret hjulet og lukket 
stikakslen hhv. quick release-spænderen og drej der-
efter hjulet rundt.

Bremseskiven må ikke slæbe mod bremseåget og 
som regel heller ikke stærkt mod bremsebelægnin-
gen. Sæt begge hjul i omdrejninger og kontroller, om 
hjulene kører koncentrisk.

KONTROL OG INDSTILLINGER

Lav en bremseprøve sammen med dit barn, når hju-
lene er monteret, og mens cyklen står stille. Grebet 
skal have et trykpunkt og må ikke kunne trækkes 
helt hen til styret. Flere informationer kan du fin-
de i kapitlet „Bremsesystem“ i den hele version af 
Canyon cykelhåndbog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com

Kontroller sammen med dit barn gearsystemets 
funktion. Skift på en Canyon Kid’s MTB med kæde-
gearsystem til alle gear og kontroller, at det er garan-
teret, at bagskifteren ikke kan komme i kontakt med 
egerne eller at kæden ikke kan falde indad,når den 
kører på det største tandhjul.

Flere informationer om indstilling af gearsystemer 
kan du finde i kapitlet „Gearsystem“ i den hele ver-
sion af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på vores 
website www.canyon.com

Udfør sammen med dit barn tilpasningerne af sidde-
positionen, grebspositionen samt kontrol af, at styret, 
grebene og sadelpinden sidder rigtigt fast, som be-
skrevet i kapitlet „Tilpasning af en Canyon Kid’s MTB 
til dit barn”.

Sadelpinden skal sidde i rammen mindst til under 
overrøret hhv. til MIN-/MAX-markeringen på pinden. 

Lad aldrig dit barn køre med sin Canyon 
Kid’s MTB, hvis MIN-/MAX-markeringen på 

sadelpinden kan ses.
!

Nye bremsebelægninger på skivebremser 
skal bremses til.

Pump begge dæk op med det maksimale dæktryk, 
som står på dækkets flanke. Mere om emnet dæk og 
slanger kan du finde i kaplet „Hjul – dæk, slanger og 
dæktryk“ i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com

Udfør, når monteringen er afsluttet, omhyggeligt de 
kontroller, som er beskrevet i kapitlet „Inden du kører 
på cyklen første gang“og „Hver gang inden du starter“.

Kontroller i henhold til momentangivelser-
ne efter 100 til 300 km igen, om alle skru-

er sidder fast. Mere om det i kapitlerne „Generel-
le plejehenvisninger og inspektioner“, „Anbefalede 
skruetilspændingsmomenter“ og „Service- og 
vedligeholdelsesintervaller“.

Lav efter monterings- og kontrolarbejder 
sammen med dit barn en prøvekørsel på 

et sted uden trafik eller på en ensom vej! Hvis der 
opstår fejl i monteringen eller indstillingen under 
kørsel ude i terrænet, kan det medføre tab af 
kontrol over cyklen!

MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 
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EMBALLERING AF EN 
CANYON KID’S MTB
Når du emballerer Canyon Kid’s MTB’en, f.eks. for at 
sende den til inspektion på vores specialværksted 
eller hvis du skal ud at rejse, skal du være opmærk-
som på nogle ting, så Canyon Kid’s MTB’en kommer 
velbeholden frem.

Tag ved emballeringen altid hensyn til instruktioner-
ne i kapitlet „Montering fra BikeGuard“. Som Canyon 
Kid’s MTB’en ankom, skal den sendes igen.

Emballeringsvejledningen, som skridt for skridt for-
klarer, hvordan Canyon Kid’s MTB’en skal emballeres, 
kan du finde på vores website www.canyon.com!

Hvis du vil rejse med fly, skal du enten pakke Canyon 
Kid’s MTB’en i 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, bedes du henvende dig til vores ser-
vice-hotline +45 70204011.

Sørg ved transport af cyklen på en person-
bil for, at der på cyklen ikke findes dele 

(værktøj, cykeltasker osv.), som kan løsne sig. 
Fare for uheld!

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

til fare for sikkerheden.

!
Hvis Canyon Kid’s MTB’en ikke har været 
emballeret til forsendelse i henhold til den 

vedlagte 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 for-
retninger med biltilbehør.

EMBALLAGE QUICK RELEASE SPÆNDERE OG STIKAKSLER

HÅNDTERING MED 
QUICK RELEASE- 
SPÆNDERE OG  
STIKAKSLER
Selv om quick release-spændere er meget lette at 
betjene, 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 FÆSTNING AF HJULET

	 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 
grebet, 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 tommelfinge-
rens balle og træk til hjælp med fingrene i gaflen 
eller rammen, men ikke i bremseskiven.

	 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.

	 Kontroller, hvordan quick release-spænderen sidder, 
ved at du prøver på at dreje det lukkede greb.

Forkert monterede hjul kan føre til
alvorlige styrt og uheld!

Lad aldrig dit barn køre med en cykel, hvis 
hjulfæstning du ikke har kontrolleret, in-

den du startede! Hvis hjulet løsner sig under 
kørslen, er derfare for styrt!

i
Lås hjulene, som er fastgjort med quick 
release-spændere, fast til en fast gen-

stand sammen med rammen, når du stiller cyklen 
fra dig.
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	 Hvis spændegrebet kan drejes rundt, er det ikke 
garanteret, 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 
omdrejning i retning med uret.

	 Gentag lukkeproceduren og kontroller en gang til, 
hvordan grebet sidder. Hvis spændegrebet ikke læn-
gere 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.

QUICK RELEASE SPÆNDERE OG STIKAKSLER

HENVISNINGER OM MONTERING AF HJUL MED STI-
KAKSLER

Stikaksler bruges, når biken udsættes for høje be-
lastninger. De giver fjedergaflerne og bagstiveren den 
nødvendige stivhed.

Løsn stikakslen med en indvendig sekskantnøgle og 
træk den ud. Derefter kan du afmontere baghjulet 
som sædvanligt.

Sørg ved monteringen for, at du ikke stikker stikaks-
len i navet inden monteringen af baghjulet.

Monteringen kan foregå som sædvanlig. Baghjulet 
skal dog ikke justeres ved hjælp af indtrækningshjæl-
pen, da det automatisk sidder i den rigtige position. 
Efter monteringen af baghjulet kan du stikke akslen 
ind. Skru akslen ind i gevindet på den modsatte side. 
Spænd den fast med det foreskrevne tilspændings-
moment.

Hvis du ikke er helt sikker eller har spørgsmål, be-
des du henvende dig til vores service-hotline +45 
70204011.

HENVISNINGER VEDR. MONTERING AF BAGHJUL MED 
AKSELMØTRIKKER

Vær opmærksom på den korrekte placering af de en-
kelte dele før afmonteringen i forbindelse med cyk-
ler med navgear. Spænd kæden, før hjulmøtrikkerne 
skrues på, idet du trækker hjulet bagud.

Kæden må ikke kunne trækkes mere end to centime-
ter opad eller nedad midt mellem tandhjul og forre-
ste klinge. Kæden må under ingen omstændigheder 
hænge ned!

Hvis det hele passer og hjulet sidder i midten, skruer 
du akselmøtrikkerne fast. Kontroller, at momentstøt-
ten sidder korrekt.

! Brug aldrig andre værktøjer end de af pro-
ducenten anbefalede til at fastgøre akslen 

med. Brug altid en momentnøgle. Føl dig lang-
somt frem nedefra i små skridt (halve Newton-
meter), til du når det maksimale tilspændingsmo-
ment, og kontroller ind imellem, om komponenten 
sidder godt fast. Overskrid aldrig det af producen-
ten angivne maksimale tilspændingsmoment. 
Hvis akslen spændes for fast, kan aksel eller gaf-
felben blive beskadiget.

i
Læs eventuelt vejledningen fra navprodu-
centen på dennes website.

Forkert monterede sadelpinde kan føre til 
alvorlige styrt og uheld!

Lad aldrig dit barn køre med en cykel, hvis 
sadelpindsfastklemning du ikke har kon-

trolleret, inden du startede! Hvis sadelpinden løs-
ner sig under kørslen, er derfare for styrt!

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 ser-
vice-hotline +45 70204011.

Sørg for, at betjeningsgrebene på begge 
quick release-spændere altid er på venstre 

side af din Canyon (modsat side af kædesyste-
met) på Canyon Kid‘s MTB’en. På den måde und-
går du at montere forhjulet spejlvendt.
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HVAD SKAL JEG 
VÆRE OPMÆRKSOM 
PÅ VED MONTERING 
OG OMMONTERING?
Canyon cykler er sportsartikler, som er udstyret til 
at bruges til et bestemt formål. Vær opmærksom på, 
at monteringen af skærme og lignende kan have ne-
gativ indflydelse på funktionen og således også på 
sikkerheden under kørslen. Inden du køber og mon-
terer tilbehør, skal du kontrollere, om dette tilbehør er 
kompatibelt med din Canyon Kid’s MTB. 

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-/akkubelysning skal være kendeteg-
net med slangelinje og bogstavet „K” (se kapitel „Lov-
krav for deltagelse i færdsel på gader og veje“ i den 
hele version af Canyon cykelhåndbog Mountainbike 
på vores website www.canyon.com).

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 producenten 
af tilbehøret. Ved montering af andre komponenter 
og tilbehør er du altid selv ansvarlig for den fagligt 
rigtige montering af komponenterne. Send Canyon 
Kid’s MTB’en på vores specialværksted, hvis du har 
den mindste tvivl.

Monteringen af en bagagebærer eller en 
anhænger er ikke tilladt. Hvis dit barn vil 

have bagage med, bør det altid komme det i en 
speciel cykelrygsæk.

Senere anbragt tilbehør, f.eks. skærme, 
etc., kan have negativ indflydelse på 

Canyon Kid’s MTB’en: benyt derfor først og frem-
mest tilbehør fra vores sortiment. På den måde er 
det sikret, at der er brugt passende komponenter.

i
Læs ved alle spørgsmål vedr. montering af 
tilbehør, kompatibilitet af komponenter el-

ler ved ommonteringer de udvidede kapitler læn-
gere fremme i vejledningen eller i den hele versi-
on af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på 
vores website www.canyon.com. Tag til det for-
mål kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.

MATERIALE CARBON

SÆRLIGE EGENSKA-
BER VED MATERIALET 
CARBON
Materialet carbon, rigtigt: kulfiberforstærket kunst-
stof eller kort sagt CFK har nogle særlige egenskaber 
i forhold til andre, gængse letvægtsmaterialer. Kend-
skabet til disse egenskaber er uhyre vigtigt, så du 
længe kan have glæde af den førsteklasses Canyon 
Kid’s MTB 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 in-
dre struktur allerede kan være beskadiget. Fibrene 
kan i ekstreme tilfælde løsne sig fra hinanden, den 
såkaldte delamination finder sted, hvorved kompo-
nentens fasthed aftager stærkt. Den overbelastning, 
som eventuelt har fundet sted og som allerede har 
beskadiget de indre fibre, kan ikke ses ved deforma-
tioner som på stål eller aluminium. Af den grund kan 
en carbondel efter en overbelastning svigte i senere 
brug, hvad der kan have uforudselige følger. Vi op-
fordrer dig til efter et uheld eller lignende at lade 
komponenten eller endnu bedre hele Canyon Kid’s 
MTB’en efterse på vores specialværksted! 

Forklar dit barn, at det altid skal stille sin Canyon 
omhyggeligt til side, så den ikke kan vælte. Karbon-
rammer og –dele kan blive beskadiget bare ved at 
cyklen vælter.

Du skal også opfordre dit barn til at være 
opmærksom under kørslen. Hvis en 

CFK-komponent giver knagelyde fra sig, kan det 
være et fingerpeg om en truende materialedefekt. 
Lad ikke dit barn bruge cyklen mere, men ring til 
vores værksteds-hotline og tal med dem om, hvad 
der skal gøres. Lad for dit barns sikkerheds skyld 
aldrig dele af CFK reparere! Udskift omgående en 
beskadiget komponent og sørg for, at delen ikke 
bruges igen. 

Komponenter af carbon må aldrig komme 
berøring med høje temperaturer, som f.

eks. er nødvendige ved pulvercoating eller ovnla-
kering. Den dertil nødvendige varme kan ødelæg-
ge komponenten. Undgå også opbevaring i en bil 
ved stærk solindstråling samt lagring i nærheden 
af varmekilder.

!
For rammerørene med stort volumen er 
der ved de fleste klemmer på cykelbaga-

gebærere fare for, at de kan blive mast! Karbon-
rammer kan derefter pludselig svigte i brug. Der 
findes specielle, passende modeller i forretninger 
med biltilbehør.

i
Den maksimale samlede vægt for rytter, 
bagage (rygsæk) og cykel må ikke ligge 

over 40 kg hhv. i forbindelse med vores bikes med 
24“ hjul ikke over 80 kg . Anhænger og bagagebæ-
rer er principielt ikke tilladt!

I tilfælde af en fejlagtig montering kan 
komponenter, som løser sig eller brækker 

af, føre til alvorlige styrt. Skru sikkerhedsrelevante 
skrueforbindelser fast med det foreskrevne til-
spændingsmoment.
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PLEJEHENVISNINGER 

Udfør plejen af carboncyklen sammen med dit barn, 
så det lærer omgangen med materialet carbon.

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 petroleums-
basis. Brug aldrig affedtningsmidler, som indeholder 
acetone, trichlorethylen, methylchlorid etc., eller op-
løsningsmidler 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 
indeholder faste bestanddele, som kan angribe over-
fladen. 

Komponenter af CFK har som alle meget 
let konstruerede dele kun en begrænset 

levetid. Udskift derfor styr, sadelpinde, carbonhjul 
og frempinde med jævne mellemrum, alt efter 
brug og belastning f.eks hvert 3. år eller efter 
15.000 km, også selv om du ikke har haft uheld 
eller lignende hændelser med delene.

!
Beskyt de udsatte steder på carbonram-
men, 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 in-
den for de tilladte skruetilspændingsmomenter. 
Carbonkomponenter, som en gang har været fed-
tet ind, kan muligvis aldrig mere klemmes sikkert 
fast!

Kontroller med jævne mellemrum, f.eks. 
når du pudser cyklen, om carbonkompo-

nenten har udvendige skader som hak, revner, 
buler, misfarvningen etc. Hvis kluden bliver hæn-
gende et sted, skal du undersøge stedet. Lad ikke 
dit barn bruge Canyon cyklen mere. Tag omgåen-
de kontakt med vores service-hotline +45 
70204011. 

!
Klem ikke CFK-rammer eller sadelpinde 
fast i monteringsstativer! Det kan beskadi-

ge dem. Monter 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.

Kombiner aldrig carbonstyr med styrhorn, 
medmindre de er specielt godkendt til det. 

Afkort ikke carbonstyr og fastgør ikke bremse- og 
gearskiftegreb længere inde på styret end angivet 
eller nødvendigt. Fare for brud!

EFTER ET STYRT

EFTER ET STYRT
EFTER ET STYRT SKAL DU SAMMEN MED DIT BARN 
KONTROLLERE FØLGENDE PUNKTER:

1. Kontroller, om hjulene stadig sidder godt fastklemt 
i hjulholderne (dropouts) og om fælgene sidder 
rigtigt centreret i rammen hhv. i gaflen. Lad hju-
lene dreje rundt. På den måde kan du kontrol-
lere, om hjulene kører koncentrisk. Hvis hjulet 
har fået et synligt slag, skal det centreres. Fle-
re informationer i kapitlerne ”Bremsesystem” og 
„Hjul“ i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com  

2. Kontroller, om styret og frempinden ikke er bøjet 
eller brækket, og se efter, om de stadig sidder lige. 
Kontroller, om frempinden sidder fast på gaflen, 
ved at du forøger at dreje styret i forhold til for-
hjulet. Støt dig også lidt på bremsegrebene for at 
kontrollere, at styret sidder godt fast i frempinden. 
Yderligere informationer i kapitlerne „Tilpasning af 
en Canyon Kid’s MTB til dit barn“ og „Headset“ i 
den hele version af Canyon cykelhåndbog Moun-
tainbike på vores website www.canyon.com. Tag til 
det formål kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.

3. Se efter, om kæden stadig ligger rigtigt på klin-
gerne og tandhjulene. Hvis cyklen er væltet ned 
på gearsystemsiden, skal du kontrollere gearskif-
tefunktionerne. Bed en hjælper om at løfte cyklen 
i sadlen og skift så forsigtigt med bagskifteren til 
alle gear. Især i retning af de små gear, når kæden 
springer over på de større tandhjul, skal du være 
opmærksom på, hvor meget bagskifteren nærmer 
sig til egerne. En bøjet bagskifter eller et bøjet 
droppout kan føre til, at gearsystemet kommer 
ind i egerne – Fare for styrt! Bagskifter, baghjul og 
ramme kan blive beskadiget. 

i
Vær også opmærksom på kapitlet „Særlige 
egenskaber ved materialet carbon”.
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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 holde 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 sammen med dit barn meget forsigtigt tilbage og 
det kun, hvis cyklen har bestået kontrollen uden fejl. 
Undgå stærk acceleration og bremsning og sørg for, 
at dit barn ikke står op i pedalerne, mens det kører.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt man kan køre på cyk-
len, 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. Beskadi-
gede dele skal repareres eller udskiftes. Læs de ud-
videde kapitler længere fremme i vejledningen eller 
i den hele version af Canyon cykelhåndbog Moun-
tainbike på vores website www.canyon.com. Vær 
i den forbindelse altid opmærksom på, at det her 
drejer sig om en Kid’s MTB, som er beregnet til en 
anden forskriftsmæssig brug end de øvrige Canyon 
MTB-modeller. Eller ring i tvivlstilfælde til vores ser-
vice-hotline +45 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 i særdeleshed for gaflen, 
styret, frempinden, pedalsystemet, sadelpinden 
og pedalerne. I tvivlstilfælde er en udskiftning af 
disse dele altid det bedste valg, for dit barns sik-
kerhed har forrang. 

TILPASNING TIL DIT BARN

TILPASNING AF EN 
CANYON KID’S MTB  
TIL DIT BARN
Vær ved valget hhv. kontrollen af rammestørrelse op-
mærksom på, at dit barn har tilstrækkelig stor plads 
i skridtet, så det ikke kan komme til at havne smer-
tefuldt på overrøret.

Endnu vigtigere end hos voksne er det, at cyklen ind-
stilles efter dit barns proportioner. Ved siddehøjden 
må du finde et kompromis, så dit barn kan nå jorden 
med begge fødder, når det sidder på sadlen og alli-
gevel kan træde fornuftigt. At barnet står sikkert (når 
det standser), har i hvert fald første prioritet!

Til alle arbejder, som beskrives nedenfor, 
hører erfaring, egnet værktøj og hånd-

værksmæssig fingerfærdighed. Lav i hvert fald 
sammen med dit barn et kort tjek af cyklen efter 
monteringen (Kapitlet „Hver gang inden du star-
ter“) og lad dit barn foretage 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 kun at udføre 
positionskontrollen. Bed eventuelt en fagmand 
om at se på din Canyon Kid’s MTB.

i
Det i emballagen vedlagte KidFit system 
hjælper dig og dit barn ved indstillingen af 

den rigtige siddehøjde. Yderligere informationer i 
den vedlagte quick start-guide.
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INDSTILLING AF DEN 
RIGTIGE SIDDEHØJDE
Den nødvendige siddehøjde retter sig efter, hvordan 
du træder.

Vigtigt: Når du træder skal storetæernes balder be-
finde sig over pedalakslens midte. Dit barns ben 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 pedalerne. Hvis sadlen er for lav, får man ondt i 
knæene. Kontroller derfor siddehøjden ved hjælp af 
følgende metode, som er let at udføre. Sørg for, at dit 
barn har sko med flade såler på.

	 Sæt dit barn op på sadlen og stil dets hæl på den 
pedal, som befinder sig i den nederste position. I 
denne stilling skal benet være helt strakt. Vær op-
mærksom på, at hoften stadig er lige.

For at indstille siddehøjden skal du løsne sadelklem-
mebolten 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 for-
håndenværende maks.-markering. På rammer med 
længere sæderør, som rager ud over overrøret, skal 
sadelpinden mindst skubbes ind til under overrøret! 
Det kan føre til en mindste indstiksdybde på 10 cen-
timeter og mere. 

!
Sadelpind og ramme kan kræve forskellige 
mindste indstiksdybder. Vælg altid den 

største foreskrevne indstiksdybde.

i
Kontroller dit barns siddeposition med 
jævne mellemrum hver 2.-3. måned.

Smør aldrig sæderøret på en ramme af 
carbon med fedt. Hvis du bruger en car-

bonsadelpind, må du heller ikke smøre rammen 
af metal med fedt. Carbonkomponenter, som en 
gang har været fedtet ind, kan muligvis aldrig 
mere klemmes sikkert fast!

SIDDEHØJDE TILPASNING TIL DIT BARN

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 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. Luk quick release-spænde-
ren eller skru skruen fast. En tilstrækkelig klemvirk-
ning skal kunne opnås uden de store håndkræfter. 
Ellers passer sadelpinden eventuelt ikke godt til 
rammen. Tag i tvivlstilfælde kontakt med vores ser-
vice-hotline +45 70204011.

	 Kontroller, 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 dit barns ben ved en ny 
kontrol? Kontroller det ved at sætte din barns fod 
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 sa-
delhøjden rigtigt.

	 Kontroller, om dit barn stadig kan komme til at 
støtte sikkert på jorden. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal du igen stille sadlen lidt lavere. !

Føl dig langsomt frem nedefra i små skridt 
(halve Newtonmeter), til du når det mak-

simale tilspændingsmoment, og kontroller ind 
imellem, om komponenten sidder godt fast. Over-
skrid aldrig det af producenten angivne maksima-
le tilspændingsmoment.

Vær opmærksom på, at du ikke skruer 
skruen i sæderørsfastklemningen for fast 

i. En overskruning kan beskadige sadelpinden el-
ler rammen. Fare for uheld!

Sørg for, at dit barn aldrig kører, hvis pin-
den er trukket ud over slut-, minimum-, 

maksimum-, limit- eller stopmarkeringen! Den 
kan knække eller rammen kan tage skade. På 
rammer med længere sæderør, som rager ud over 
overrøret, skal sadelpinden mindst skubbes ind til 
under overrøret hhv. sædestiveren!
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SIDDELÆNGDE OG  
SADELINDSTILLING
Via sadelpindens slæde kan afstanden mellem gre-
bene på styret og sadlen ændres en smule. Men hvis 
sadelstellet forskydes i sadelpinden, har det også 
indflydelse på, hvordan man træder. Alt efter om sad-
len er anbragt længere fremme eller længere tilbage, 
træder dit barn mere eller mindre bagfra i pedalerne. 

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

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

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 kab-
lernes 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 
vores service-hotline +45 70204011.

Vær opmærksom på, at sammenskrunin-
gerne på sadelpinden skal spændes fast 

med de foreskrevne tilspændingsmomenter. Brug 
en momentnøgle og overskrid ikke de maksimale 
skruetilspændingsmomenter! Du kan finde dem i 
kapitlet ”Anbefalede skruetilspændingsmomen-
ter”, på selve komponenterne og/eller i kompo-
nentproducenternes vejledninger.

SIDDELÆNGDE OG SADEL TILPASNING TIL DIT BARN

FORSKYDNING AF SADLEN OG INDSTILLING AF SAD-
LENS HÆLDNING

Løsn de to skruer to til maksimalt tre omdrejninger, 
ellers kan hele mekanismen falde fra hinanden. For-
skyd sadlen vandret for at indstille siddelængden. Det 
er tit nødvendigt med et lille klaps på sadlen i den 
forbindelse. Vær opmærksom på markeringerne på 
sadlen og overskrid dem ikke.

Når du har fundet den ønskede position, skal du kon-
trollere, om begge halvdele af klemmekanismen lig-
ger til mod sadelstellet, inden du øger skruetilspæn-
dingsmomentet til den påtrykte værdi.

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 i 
urets retning. Måske skal du også løsne den bageste 
skrue lidt. For at få den lavere bagtil skal du skrue 
den bageste skrue i urets retning og om nødvendigt 
løsne den forreste.

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

Skruerne på sadelfastklemningen hører til 
de mest følsomme på hele cyklen. Vær 

derfor yderst opmærksom på, at du ikke under-
skrider minimum skruetilspændingsmomentet og 
ikke overskrider maksimum skruetilspændings-
momentet. Du kan finde dem i kapitlet ”Anbefale-
de skruetilspændingsmomenter”, på selve kompo-
nenterne og/eller i komponentproducenternes 
vejledninger. Brug altid en momentnøgle.

Kontroller sammenskruningerne en gang 
om måneden med Canyon momentnøglen 

i henhold til de værdier, du kan finde i kapitlet 
„Anbefalede skruetilspændingsmomenter“, i de 
vedlagte vejledninger og/eller på selve kompo-
nenten.

Skruer, som ikke sidder helt fast eller er 
ved at gå løs, kan svigte. Fare for uheld!
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INDSTILLING AF 
GEARSKIFTE-  
OG BREMSEGREB
Styrets ender på Canyon Kid‘s MTB er som regel af-
vinklet lidt. Indstil styret således, at dit barns håndled 
er afslappede og ikke drejet for meget udad.

	 Løsn den indvendige sekskantskrue på gearskifte- 
og bremsegrebet.

	 Drej bremse- hhv. gearskiftegrebet på styret. Sæt 
dit barn op på sadlen og læg dets fingre omkring 
bremsegrebet. Kontroller, om hånden danner en lige 
linje med underarmen.

	 Skru bremse- hhv. gearskiftegrebet fast med det 
foreskrevne skruetilspændingsmoment.

	 Kontroller, at bremsegrebet sidder fast, ved at du 
stiller dig foran dit barns Canyon og tager fat i 
styret i begge bremsegreb. Bremsegrebet må ikke 
kunne drejes nedad, selv ved et kraftigt ryk. Spænd 
eventuelt klemskruen(erne) forsigtigt.

Vær opmærksom på, at sammenskrunin-
gerne mellem frempind, styr og bremser 

skal spændes fast med de foreskrevne tilspæn-
dingsmomenter. Værdierne kan du finde påtrykt 
på komponenten, i kapitlet „Generelle plejehen-
visninger og inspektioner“ eller i de vedlagte vej-
ledninger fra komponentproducenterne. Ellers er 
det muligt, at komponenterne kan løsne sig eller 
brække. Det kan føre til et alvorligt uheld.

REGULERING AF  
GRIBEBREDDEN I  
FORHOLD TIL  
BREMSEGREBENE
På mange bremsegreb kan man indstille grebets af-
stand til styret. Til børn med små hænder kan brem-
segrebet således bringes i en gunstig afstand til sty-
ret. Den grebsstilling, i hvilken bremsen begynder at 
virke, skal ligeledes indstilles efter fingernes længde. 

	 Kontroller sammen med dit barn, hvornår brem-
sebelægningerne berører bremsefladerne. Kommer 
dette trykpunkt allerede efter en kort grebsvan-
dring, skal bremsen indstilles. Læs, når du vil ind-
stille gribebredden, kapitlet ”Bremsesystem” læn-
gere fremme i vejledningen eller i den hele version 
af Canyon cykelhåndbog Mountainbike på vores 
website www.canyon.com. Eller tag til det formål 
kontakt med vores service-hotline +45 70204011. 
Ellers slæber bremsen muligvis efter indstillingen. 
Men hvis bremsen først tager fat efter den halve 
håndgrebsvandring, har du lidt spillerum til at ind-
stille grebets gribebredde.

	 Som regel findes der en lille skrue i nærheden af 
det sted, hvor bremsekabel eller bremseledning lø-
ber ind i grebsenheden. Skru skruen ind og iagttag, 
hvordan grebet vandrer.

	 På hydrauliske bremser findes der som regel en 
stilleskrue på grebet. Med den kan du ændre posi-
tionen.

	 Når den ønskede gribebredde er nået, skal du altid 
kontrollere, om der stadig findes tilstrækkelig tom-
vandring på grebet, inden belægningerne ligger til 
mod bremsefladerne.

Vær opmærksom på, at sammenskrunin-
gerne mellem frempind, styr og bremser 

skal spændes fast med de foreskrevne tilspæn-
dingsmomenter. Værdierne kan du finde i kapitlet 
„Generelle plejehenvisninger og inspektioner“ eller 
i de vedlagte vejledninger fra komponentprodu-
centerne. Ellers er det muligt, at komponenterne 
kan løsne sig eller brække. Det kan føre til et al-
vorligt uheld.

i
Se også de supplerende vejledninger fra 
bremseproducenten.

Bremsegrebet må ikke kunne trækkes helt 
hen til styret. Den fulde bremsekraft skal 

nås inden da!

Vær opmærksom på, at det tager længere 
tid at standse, når du kører med et styr 

med horn. Bremsegrebene sidder ikke i gunstig 
gribebredde i alle grebspositioner.



42 43BREMSESYSTEM

BREMSESYSTEM
Som regel skal bremserne på Canyon Kid’s MTB bru-
ges til at tilpasse kørehastigheden til omgivelses- 
hhv. terrænforholdene. Men hvis det er nødvendigt, 
skal bremserne tage godt fat for at standse Canyon 
Kid’s MTB så hurtigt som muligt. 

Øv med dit barn bremsning på en afspærret stræk-
ning og sørg for, at det lærer at bruge begge bremser 
samtidig, da den forreste bremse på grund af vægt-
forskydningen kan overføre langt de største kræfter.

På en løs undergrund hersker andre betingelser. Her 
kan en overbremsning af forhjulet medføre, at det 
skrider. Øv også her med dit barn at forskyde vægten 
bagud samt at bremse på forskellige undergrunde.

Vær opmærksom på, at bremserne ved lang kørsel 
ned ad bakke bliver meget varme. Følgen kan være 
fra et svigt i bremsekraft (fading) helt op til et total-
svigt af bremsen. Øv med dit barn at bremse kort og 
kraftigt og ind imellem igen at give slip på bremsen. 
I tvivlstilfælde er det bedre at standse et øjeblik og 
lade bremseskiverne køle af.

Vis dit barn, hvordan det ved en fuld opbremsning 
skal forsøge at forskyde vægten så langt som muligt 
bagud.

Flere informationer kan du finde i kapitlet „Bremse-
system“ i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com. El-
ler tag til det formål kontakt med vores service-hot-
line +45 70204011.

Bremsegrebenes tilhørsforhold til bremselegemerne, 
f.eks. venstre greb virker på forhjulsbremse, kan vari-
ere. Få bremserne ommonteret efter dit barn ønsker, 
inden det kører på cyklen første gang.

Sørg for, at dit barn langsomt gør sig for-
trolig med bremserne. Øv sammen med 

barnet katastrofeopbremsninger på et areal uden 
trafik, til det har sikker kontrol over sin cykel. Det 
kan forhindre uheld.

GEARSYSTEM

GEARSYSTEM
Gearsystemt på din Canyon Kid’s MTB er beregnet til 
at tilpasse dit barns præstationsevne til terrænets 
form og den ønskede hastighed.

Ved kædegearsystemer kan dit barn i et lavt gear, 
hvor kæden bagude løber over et stort tandhjul, køre 
op ad stejle bakker med moderat indsats af kræfter. 
Det skal til gengæld træde hurtigere hhv. med højere 
frekvens. Ned ad bakke bruges et stort udvekslings-
forhold (bagude lille tandhjul). Dit barn kan med en 
pedalomdrejning tilbagelægge mange meter, hastig-
heden er så tilsvarende stor.

Øv med dit barn, at det kun skal træde let i pedalerne, 
når det skifter gear. Det sørger for et præcist skift, 
forhindrer støj og mindsker sliddet.

Ved navgearsystemer står „1“ for første, letteste gear. 
Der skiftes mellem gearene et efter et, helst ved kort 
stilstand af pedalerne, i hvert fald med stærkt redu-
ceret tryk på pedalerne. Det højeste tal betyder det 
højeste gear.

Læs gearsystemproducentens vedlagte betjenings-
vejledninger. Hvis du har problemer med gearsyste-
met, skal du henvende dig til vores service-hotline 
+45 70204011.

!
Øv med dit barn at skifte gear i et område 
uden trafik. Gør dit barn fortrolig med de 

forskellige grebs eller drejegrebs funktionsmåde. I 
den offentlige trafik kan gearskifteøvelser aflede 
dit barns opmærksomhed for meget fra mulige 
farer.

!
Øv med de barn at skifte gear så vidt mu-
ligt uden støj og ryk. Det skåner materialet 

og forhindrer, at gearene ikke bliver fundet og at 
dit barn pludseligt træder i et tomrum.

i
Flere informationer kan du finde i kapitlet 
„Gearsystem“ i den hele version af Canyon 

cykelhåndbog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com. Eller tag til det formål kontakt 
med vores service-hotline +45 70204011.

Sørg for, at dit barn altid har snævre buk-
ser, cykelklemmer eller lignende på. På 

den måde er du sikker på, at bukserne ikke kom-
mer ind i kæden eller tandhjulene og forårsager 
et styrt.

!
Indstillingen af gearnav eller bagskifter er 
en opgave for en erfaren mekaniker.

På våde og glatte veje og på en løs under-
grund skal du med dit barn øve at bremse 

forsigtigt, for her kan dækkene meget let skride. 
Sørg for, at barnet under sådanne betingelser ge-
nerelt nedsætter kørehastigheden.

Sørg for, at bremsefladerne og bremsebe-
lægningerne er absolut voks-, fedt- og 

oliefri. Fare for uheld!

Brug kun kendetegnede og til bremsen 
passende originale bremsebelægninger 

ved udskiftning.
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FJEDERGAFFEL
Trenden inden for cykelkonstruktioner hen mod 
større kørekomfort og sikker håndtering er ikke til 
at overse. Derfor er nogle Canyon Kid’s MTB’er ud-
styret med fjedergafler. Således kan dit barn lettere 
kontrollere sin Canyon Kid’s MTB ude i terrænet eller 
på dårlige kørebaner, belastningen af cykel og barn 
aftager betydeligt. På din Canyon Kid’s MTB er der 
monteret en teleskopgaffel, på hvilken der bruges luft 
som fjedermateriale i et aflukket kammer. Dæmpet 
med olie.

Flere informationer kan du finde i kapitlet „Fjedergaf-
fel“ i den hele version af Canyon cykelhåndbog Moun-
tainbike på vores website www.canyon.com. Eller tag 
til det formål kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.

Alle vores Canyon Kid’s MTB’er er kun di-
mensioneret til brug med de seriemæssigt 

monterede eller lignende fjedergafler. Brugen af 
gafler med dobbelt bro eller gafler af differerende 
monteringslængder er ikke tilladt, bevirker bort-
fald af garanti og kan føre til en alvorlig beskadi-
gelse af eller brud på Canyon Kid’s MTB’en. Fare 
for uheld!

i Tips om indstilling og vedligeholdelse  
finder du på www.spinner-usa.com

Fjedergafler er kompliceret opbygget. Få 
vedligeholdelses- og reparationsarbejder 

udført i et af gaffelproducenten autoriseret ser-
vicecenter. Når du kontrollerer skruerne på fjeder-
gaflen, skal du holde dig til gaffelproducentens 
angivelser om tilspændingsmomenter og altid 
bruge en egnet momentnøgle!

Sørg ved købet af et dæk til forhjulet for, 
at det ikke er så højt, at det kan komme til 

at strejfe gaffelkronen, når gaflen fjedrer helt ind. 
Ellers kan forhjulet blokere. Fare for styrt!

!
Fjedergafler er konstrueret således, at de 
kan hhv. skal udligne stød. Hvis gaflen er 

stiv og blokeret, går slagene ubremset over i ram-
men, som på de steder for det meste ikke er di-
mensioneret til det. Derfor må dit barn ved gafler 
med Lockout (fikseringsmekanisme for fjedergaf-
len) generelt kun aktivere denne funktion på glat 
undergrund (f.eks. jævne markveje) og ikke ude i 
terrænet.

TILBEHØR

TILBEHØR
SYSTEM- HHV. KLIKPEDALER
Canyon Kid‘s MTB’er er udstyret med standardpeda-
ler. Hvis du vil montere klik- hhv. systempedaler på 
Canyon Kid‘s MTB’en, skal du være opmærksom på 
de fra producenten medleverede vejledninger og læse 
dem grundigt igennem.

Indstil udløsningsmekanismen meget blødt.

STYRHORN
Styrhorn giver ekstra gribemuligheder. De indstilles 
som regel således, at hænderne ligger behageligt på 
dem, når dit barn står op og træder i pedalerne. „Bar 
Ends“, som hornene også kaldes, sidder så næsten 
parallelt i forhold til jorden hhv. i en vinkel på ca. 25 
grader opad. 

Hvis dit barn mangler øvelse og/eller hvis 
systempedalerne er indstillet for stramt, 

kan det eventuelt ikke gøre sig fri af pedalen! Fare 
for styrt!

Hvis dit barn kører med hænderne på hor-
nene med MTB-styr, kan det ikke nå brem-

segrebene så hurtigt som i andre grebspositioner. 
Det er længere om at standse. Forklar dit barn, at 
det skal køre meget opmærksomt og regne med 
længere strækninger ved standsning.

Det er ikke muligt at anvende styrhorn 
sammen med standardgrebene på Canyon 

Kid‘s MTB’en. Tag under alle omstændigheder 
kontakt med vores service-hotline +45 70204011, 
før du monterer horn på Canyon Kid‘s MTB’en.

Stil ikke hornene lodret eller bagud, det 
kan føre til styrt og tilskadekomst.

Vær opmærksom på, at det tager længere 
tid at standse, når dit barn kører med et 

styr med horn. Bremsegrebene sidder ikke i gun-
stig gribebredde i alle grebspositioner.

i Yderligere informationer om muligt tilbe-
hør kan du finde på vores website 

www.canyon.com. Hvis du ikke er helt sikker eller 
har spørgsmål, bedes du henvende dig til vores 
service-hotline +45 70204011!

i Næsten alle fjedergaffelproducenter leve-
rer godt lavede vejledninger med. Læs 

dem omhyggeligt igennem, inden du foretager 
ændringer på indstillingen af gaflen eller udfører 
vedligeholdelsesarbejder.

En for stærkt dæmpet gaffel kan også føre 
til, at gaflen ved hurtigt efter hinanden føl-

gende forhindringer ikke længere fjedrer ud. Fare 
for styrt!
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GENERELLE  
PLEJEHENVISNINGER  
OG INSPEKTIONER
Din Canyon Kid’s MTB er et kvalitetsprodukt. Derfor 
skal du sammen med dit barn pleje Canyon Kid’s 
MTB’en med jævne mellemrum, som du gør med an-
dre køretøjer, og lade en fagmand udføre de turnus-
mæssige 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 dit barn glæden ved at cykle og sik-
kerheden undervejs i mange år.

VASK OG PLEJE AF CANYON KID’S MTB’EN

Indtørret sved, snavs og salt fra vinterdrift eller fra 
havluft skader Canyon Kid’s MTB’en. Derfor bør re-
gelmæssig rengøring af og beskyttelse mod korrosion 
for alle komponenter på Canyon Kid’s MTB’en være 
en af dine obligatoriske foranstaltninger sammen 
med dit barn.

Rens ikke Canyon Kid’s MTB’en med en dampstrå-
ler. Denne ekspresrengøring 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 fortyn-
det, friktionen øges, korrosionen begynder. Med tiden 
fører dette til ødelæggelse af lejefladerne og lejernes 
bløde gang. Dampstrålere kan også få klæbemærker 
til at løsne sig.

PLEJE OG INSPEKTION

!
Giv dig kun af med arbejder, hvor du har 
den nødvendige faglige viden og det pas-

sende værktøj.

!
Rens ikke Canyon Kid’s MTB’en på kort af-
stand med en stærk vandstråle eller en 

dampstråler.

i Beskyt oversiden af kædestiveren og de 
steder, hvor kabler kan gnide imod med 

folie eller lignende. På den måde undgår du 
uskønne ridser og at farven går af.

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 håndkraft 
har en positiv bieffekt mere: På den måde kan du 
sammen med dit barn tidligt konstatere skader i lak-
ken, slidte dele eller defekter.

Når du har tørret Canyon Kid’s MTB’en af, bør du kon-
servere lakken og metaloverfladerne med hård voks 
(undtagelse: bremseskiver). Beskyt også eger, nav, 
skruer og møtrikker etc. med et tyndt lag voks. Min-
dre dele kan du let sprøjte ind med en håndforstøver. 
Poler de voksede flader efter med en blød klud, så de 
skinner fint og vandet perler af dem, når det regner.

Rens kæde og tandhjulene med en sugende bom-
uldsklud.

Når du er færdig med rengøringen, skal du kontrolle-
re kæden og eventuelt smøre den (se kapitel „Gear-
system“ i den hele version af Canyon cykelhåndbog 
Mountainbike på vores website www.canyon.com). 
Tag til det formål kontakt med vores service-hotline 
+45 70204011.

PLEJE OG INSPEKTION

Kom ikke plejemidler og kædeolie på 
bremsebelægningerne og bremseskiven! 

Bremsen kan blive uvirksom (se kapitlet „Bremse-
system“ i den hele version af Canyon cykelhånd-
bog Mountainbike på vores website 
www.canyon.com). Påfør ikke fedt eller olie på 
klemområder af carbon, f.eks. på styr, frempind, 
sadelpind og sæderør.

!
Fjern hårdnakket olie eller fedt fra lakover-
flader og carbon med et rengøringsmiddel 

på petroleumsbasis. Undgå affedtningsmidler, 
som indeholder acetone, metylklorid etc., eller op-
løsningsmiddelholdige, ikke neutrale eller kemiske 
rengøringsmidler. De kan angribe overfladen!

!
Inden du kommer hård voks på din 
Canyons ramme, skal du teste hårdvoksen 

på et mindre synligt sted!

Vær opmærksom på revner, ridser, materi-
aledeformeringer eller – misfarvninger, 

når du pudser cyklen. Tag i tvivlstilfælde kontakt 
med vores service-hotline +45 70204011. Få om-
gående beskadigede dele udskiftet og reparer be-
skadigede steder i lakken.



48 49

OPBEVARING OG LAGRING AF DIN CANYON

Hvis du plejer Canyon Kid’s MTB’en regelmæssigt i 
sæsonen, skal du ikke tage specielle forholdsregler, 
hvis du stiller cyklen til side i kort tid, bortset fra 
tyverisikring. Det anbefales, at du stiller Canyon Kid’s 
MTB’en fra dig i et tørt, godt ventileret rum.

Hvis det drejer sig om overvintring for Canyon Kid’s 
MTB’en, er der nogle ting at tage hensyn til:

	 Gør Canyon Kid’s MTB’en ren og beskyt den mod 
korrosion, som beskrevet ovenfor.

	 Afmonter sadlen og lad eventuel indtrængt fugt tør-
re. Sprøjt lidt fint forstøvet olie i sadelrøret. (Undta-
gelse: rammer af carbon)

	 Opbevar Canyon Kid’s MTB’en i et tørt rum.
	 Skift over på det mindste bageste tandhjul. På den 

måde er kabler og fjedre så afspændte som muligt.
	 Slangerne taber lidt efter lidt luft, når cyklen står 

i længere tid. Hvis Canyon Kid’s MTB’en står længe 
med flade dæk, kan stellet tage skade. Hæng derfor 
hjulene eller hele cyklen op eller kontroller dæk-
trykket med jævne mellemrum.

PLEJE OG INSPEKTION

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 
lader Canyon Kid’s MTB’en 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 sikkerhedstjek:
Hvis Canyon Kid’s MTB’en bruges betydeligt mindre 
end 1.000 km om året, er vedligeholdelsesbehovet 
tilsvarende mindre. Her er Canyon sikkerhedstjekket 
lige det rigtige. Vores specialister har hertil udviklet 
en behovsorienteret vedligeholdelsesplan, som er til-
svarende 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 dit barn kan starte ubekymret.

Vi beder dig om at aftale tid i forvejen, så den tid, 
Canyon Kid’s MTB’en er i behandling, er så kort som 
mulig.

PLEJE OG INSPEKTION

i Hvis du skal emballere Canyon Kid’s 
MTB’en, så den kan sendes til vores spe-

cialværksted, skal du emballere den, sådan som 
det er beskrevet tidligere i denne vejledning.

Især letvægtskomponenter kan have en 
kortere levetid. Få derfor for dit barns sik-

kerheds skyld de i kapitlet „Service- og vedlige-
holdelsesintervaller“ opførte komponenter tur-
nusmæssigt kontrolleret og udskiftet om 
nødvendigt.

!
For at dit barn kan have glæde af sin 
Canyon i lang tid, har Canyon Kid’s MTB’en 

behov for regelmæssig vedligeholdelse. De i tabel-
len i kapitlet „Service- og vedligeholdelsesinter-
valler“ opførte tidsangivelser er tænkt som holde-
punkter for cyklister, som kører mellem 750 og 
1.500 km (ca. 50 til 100 timer) om året. Hvis dit 
barn regelmæssigt kører mere eller rigtig meget 
ude i terrænet, nedsættes inspektionsintervaller-
ne i overensstemmelse med den hårdere brug. 
Det gælder også, hvis det kører meget i regnvejr 
og generelt i et fugtigt klima.

!
Brug principielt kun originale reservedele, 
når noget skal udskiftes. For de 2 første år 

(hhv. garantiperioden) stiller Canyon alle nødven-
dige reservedele til rådighed. Hvis de ikke er dis-
ponible, tilbyder Canyon reservedele af samme 
kvalitet eller derover.

i På vores website www.canyon.com kan du 
finde talrige servicehenvisninger, som kan 

hjælpe dig ved mindre reparations- og vedligehol-
delsesarbejder. Forlang 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 70204011 eller pr. mail 
til danmark@canyon.com
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SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER
Efter tilkøringsperioden skal du få Canyon Kid’s 
MTB’en vedligeholdt af en fagmand med jævne mel-
lemrum. De nedenfor i tabellen angivne tidsinterval-
ler er tænkt som holdepunkter for cyklister, der kører 

mellem 750 og 1.500 km (ca. 50 til 100 timer) om 
året. Hvis dit barn regelmæssigt kører mere på cyk-
len, afkortes inspektionsintervallerne iht. den hårdere 
brug.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

Komponent Handling Hver gang  
inden du 
starter

Hver 
måned

Hvert år Andre 
intervaller

Lyssystem Kontrol •

Dæk Kontrol af dæktryk •

Dæk Kontrol af profilhøjde og 
sidevægge

•

Bremser (skive) Måling af belægningstykkelse •

Bremsekabler/ 
-ledninger

Visuel kontrol • x

Fjedergaffel Kontrol af skruer • x

Fjedergaffel Olieskift, service x

Gaffel Kontrol 
Udskiftning

x  
x 
Efter styrt 
eller uheld

Navgearsystem Kontrol, eventuel justering x

Indvendigt leje Kontrol af lejespillerum x

Indvendigt leje Ny indfedtning x

Kæde Kontrol hhv. smøring •

Kæde Kontrol hhv. udskiftning x 
Fra 750 km 

Kædespænding 
ved gearnav

Kontrol, eventuel spænding • x

Pedalarme Kontrol hhv. efterspænding x

De med „•“ markerede kontroller kan du selv udføre sammen med dit barn, 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 70204011.
De med „x“ markerede arbejder bør du få udført af en erfaren fagmand, som kender til moderne cykeltek-
nik (f.eks. i en specialforretning for cykler). Du må også gerne tage kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.

Komponent Handling Hver gang  
inden du 
starter

Hver 
måned

Hvert år Andre 
intervaller

Lak Konservering •
Mindst 
hvert halve år

Hjul /  
eger

Kontrol af koncentricitet og 
spænding

•

Hjul /  
eger

Centrering hhv. efterspænding x 
Efter behov

Styr og frempind, 
carbon og  
aluminium 

Kontrol

Udskiftning

x
Mindst hvert 
2. år
x
Efter et styrt 
hhv. efter 3 år

Headset Kontrol af lejespillerum • 

Headset Ny indfedtning x 

Metal-overflader Konservering 
(Undtagelse: bremseskiver)

•
Mindst
hvert halve år

Nav Kontrol af lejespillerum •

Nav Ny indfedtning x

Pedaler Kontrol af lejespillerum •

Pedaler (system-) Rengøring af låsemekanismen •

Bagskifter Rengøring, smøring •

Quick release- 
spænder/stikaksel

Kontrol af, at de sidder rigtigt •

Skruer og møtrikker Kontrol hhv. efterspænding •

Ventiler Kontrol af, at de sidder rigtigt •

Frempind /  
sadelpind

Afmontering og ny indfedtning 
hhv.  
ved carbon ny montagepasta  
(Bemærk: ingen fedt på carbon)

x

Kabler: Gearsystem / 
bremser

Afmontering og indfedtning x

De med „•“ markerede kontroller kan du selv udføre sammen med dit barn, 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 70204011.
De med „x“ markerede arbejder bør du få udført af en erfaren fagmand, som kender til moderne cykeltek-
nik (f.eks. i en specialforretning for cykler). Du må også gerne tage kontakt med vores service-hotline +45 
70204011.
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ANBEFALEDE SKRUETILSPÆNDINGSMOMENTER

ANBEFALEDE SKRUETILSPÆNDINGSMOMENTER

i På de øvrige komponenter står skruetil-
spændingsmomenterne direkte på kompo-

nenten. Hold dig til værdierne på klæbemærkerne 
eller påskrifterne.

ANBEFALEDE SKRUETILSPÆNDINGSMOMENTER

Canyon ramme: 
Flaskeholderskruer  5 Nm 
Udskifteligt bagskifterøje  1,5 Nm 

Canyon sadelpindsklemme:  3-5 Nm 

Hvis Canyon Kid’s MTB’en har en quick release-spæn-
der til fastgøring, skal du læse kapitlet „Håndtering 
med quick release-spændere og stikaksler“. 

De følgende tilspændingsmomenter gælder, hvis der 
ikke er angivet noget andet fra frempinds- hhv. sa-
delpindsproducenten på selve komponenten eller i 
deres monteringsvejledning.

Frempind: 
Skruer M5 4,5-5,5 Nm 
Skruer M6 8-9,6 Nm
Stilleskruer (i låget)  0,5-2 Nm
på Ahead-frempinde 

Sadelpind: 
Sadelklemme på pindens hoved
	 Pinde med en skrue 20-24 Nm 
	 Pinde med to bag hinanden  6-9 Nm
  liggende skruer 
	 Pinde med to på tværs af 12-14 Nm
  kørselsretningen liggende skruer 

For at garantere Canyon Kid’s MTB ’ens 
driftssikkerhed skal komponenternes 

skrueforbindelser spændes omhyggeligt og kon-
trolleres med jævne mellemrum. Mest velegnet er 
en momentnøgle, som frakobler, når det ønskede 
skruetilspændingsmoment er nået. 

Føl dig altid frem fra den nederste værdi til de 
maksimale tilspændingsmomenter og kontroller, 
at komponenterne sidder fast, som det beskrives 
i de pågældende kapitler. 

På dele, hvor der ikke foreligger noget moment-
område, spændes skruerne fast trinvis; kontroller 
ind imellem, om komponenten sidder fast, som 
beskrevet i de pågældende kapitler. Overskrid al-
drig det maksimale tilspændingsmoment.

i På mange komponenter står skruetilspæn-
dingsmomenterne direkte på komponen-

ten. Hold dig til værdierne på klæbemærkerne el-
ler påskrifterne.

i Vær om nødvendigt opmærksom på de 
vedlagte vejledninger fra komponentpro-

ducenten eller se efter på vores website 
www.canyon.com

Komponent Sammenskruning Shimano* SRAM ** 

Bagskifter Fastgøringsbolt
Kabelklemskrue
Styrerullebolt

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8-10 Nm
4-5 Nm

Gearskiftegreb Fastgøringsskrue på skiftegrebsenheden
Hulafdækning
Fastgøringsskrue spændebånd (indvendig sekskant) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Nav Kontramøtrik til lejeindstilling 0-25 Nm 

Friløbsnav Låsering kassette 40 Nm

Kranksæt Pedalarmsskrue (fedtfri firkant) 
Pedalarmsskrue (Shimano Octalink) 
Pedalarmsskrue (Shimano Hollowtech II) 
Pedalarmsskrue Isis
Pedalarmsskrue Gigapipe
Klingeskrue

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (stål)
8-9 Nm (alumi-
nium)

Tætnet car-
tridge  
indvendigt leje

Hus Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pedal Pedalaksel 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com 
**  www.sram.com
Vær opmærksom på værdierne i de eventuelt vedlagte vejledninger fra komponentproducenterne.
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SKIVEBREMSER

!
Tag ved alle arbejder på bremsesystemet  
hensyn til betjeningsvejledningen fra kom-

ponentproducenten.

Shimano Magura Avid Formula

Bremseågskrue på ramme/gaffel 6-8 Nm 6 Nm 5-7 Nm (baghjul)
9-10 Nm (forhjul)

9 Nm

Bolt på bremsegrebsspændebånd
En-skrue-fastklemning

To-skrue-fastklemning

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7/carbon)

2,5 Nm

Omløbermøtrik på kabel ved grebet
og almindeligt kabel på bremseåg

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Alu-fastklemning
7,8 Nm
Stål-fastklemning

5 Nm

Studsskruer på kablerne ved bremseåget 
(disc tube-kabel)

5-7 Nm 6 Nm

Dækselskrue 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Gevindtap udluftningsboring 4-6 Nm 2,5 Nm

Bremseskivens skruer på nav 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Ringtilslutning på bremsegrebet 8 Nm
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