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!
Din cykel och den här bruksanvisningen uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO 4210-2.
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33 Efter en vurpa
35 Anpassa Canyon barn-MTB till barnet
36 Ställa in rätt sadelhöjd
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Läs även den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok mountainbike på vår webbplats www.canyon.com
Viktigt: Monteringsanvisning sida 12. Läs sidorna 4 - 11 före första cykelturen.

BESKRIVNING AV DELARNA

1 Ram:
 a Överrör
 b Diagonalrör
 c Sadelrör
 d Kedjestag
 e Sadelstag
 

2 Sadel
3 Sadelstolpe
4 Sadelstolpens klämma
5 Bromsskiva, bak
6 Kassett
7 Bakväxel
8 Kedja
9 Klinga
10 Vevparti
11 Pedal

12 Styrstam
13 Styre
14 Bromsreglage
15 Växelreglage
16 Styrlager

17 Dämpad gaffel:
 I Gaffelkrona
 II Innerben
 III Ytterben
 IV Gaffelände

18 Broms, fram
19 Bromsskiva

 Hjul:
20 Snabbkoppling/genomgående axel
21 Fälg
22 Eker
23 Däck
24 Nav
25 Ventil

Denna symbol innebär en möjlig livsfara 
eller fara för liv och hälsa om uppmaning-

arna inte följs eller försiktighetsåtgärderna inte 
vidtas.

i
Denna symbol informerar om hanteringen 
av produkten eller om en del i handboken 

som är extra viktig.

!
Denna symbol varnar för felaktigheter som 
kan leda till materiell skada eller skador 

på miljön.

Eventuella konsekvenser som beskrivs upprepas inte 
alltid i handboken när dessa symboler förekommer 
i texten! 

INFORMATION OM HANDBOKEN

FÖLJANDE SYMBOLER ÄR EXTRA VIKTIGA:
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i
Besök gärna vår webbplats 
www.canyon.com. Där finns nyheter, infor-

mation och nyttiga tips samt adresser till våra 
försäljningsställen. 

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

Servicehotline: 08 - 684 414 40
Faxnr för beställning: +49 261 40400-50
E-post: sverige@canyon.com

När cykeln levereras måste tillverkaren bifoga kom-
pletterande bruksanvisningar. Se www.canyon.com 
för kompletterande bruksanvisningar.

Text, koncept, fotografi och grafisk gestaltning: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Utgåva: December 2016, upplaga 1

© Publicering, kopiering, översättning och mångfaldi-
gande, även delvis och på elektroniska medier, samt 
annan icke ändamålsenlig användning är förbjudet 
utan skriftligt tillstånd från författaren. 

VÄLKOMMEN

!
Denna handbok och den kompletta versio-
nen av Canyons cykelhandbok mountain-

bike är en enhet. Läs därför alltid den kompletta 
versionen av Canyons cykelhandbok mountain-
bike, som finns på vår webbplats www.canyon.com. 
Tänk alltid på att cykeln är en barn-MTB, som är 
avsedd för annan användning är Canyons vanliga 
MTB-modeller.

i
Handboken innehåller ingen information 
om hur en cykel monteras ihop av enskil-

da delarna eller hur en cykel repareras! Med re-
servation för ändringar av tekniska detaljer jäm-
fört med handbokens text och bilder. Din cykel 
och den här handboken uppfyller kraven i stan-
darden SS-EN  ISO 4210-2. Den här handboken 
gäller under europeisk lag. 

För barnets säkerhet är det viktigt att du 
inte överskattar din förmåga vid monte-

rings- och inställningsarbeten. Du är välkommen 
att ringa vår servicehotline 08 - 684 414 40 om 
du är osäker. E-post: sverige@canyon.com

Canyon barn-MTB:n är ett exklusivt 
sportredskap med högkvalitativa lätt-

viktskonstruktioner. Var professionell i hantering-
en av materialet. Felaktig användning, felaktig 
montering eller bristande underhåll kan göra cy-
keln osäker. Olycksrisk!

Tänk på att anvisningarna och tipsen kan behöva 
förtydligas beroende på den personliga erfarenheten 
och på hur skicklig personen som utför arbetet är. 
Dessutom kan eventuellt andra (special-)verktyg och 
ytterligare åtgärder krävas.

På vår webbplats www.canyon.com finns det dess-
utom flera servicefilmer som hjälper dig vid mindre 
reparations- och underhållsarbeten.
För din egen säkerhet är det viktigt att du inte över-
skattar dig själv. Om du är osäker eller har frågor är 
du välkommen att vända dig till vår servicehotline 
08 - 684 414 40!

Tänk på att den här handboken kan inte förmedla all 
kunskap som en cykelmekaniker har till dig och bar-
net. Alla kombinationsmöjligheter av däck och andra 
delar skulle inte få plats även om handboken vore 
lika tjock som ett lexikon. Därför är den här hand-
boken inriktad på den nya cykeln och de vanligaste 
delarna, och presenterar den viktigaste informatio-
nen och varningarna. Den är heller inte lämplig som 
grund för montering av en komplett cykel utifrån ett 
Canyonramset!

Den kan inte heller lära barnet hur man cyklar eller 
trafikreglerna. Därför koncentrerar sig den här hand-
boken på den nya cykeln och den viktigaste informa-
tionen och de viktigaste varningarna.
Precis som i andra sporter kan man skada sig när 
man cyklar. När du låter barnet cykla måste du vara 
medveten om och acceptera detta. Tänk på att en cy-
kel inte har samma säkerhetsutrustning som en bil, 
som t.ex. kaross och krockkuddar. Se till att barnet 
alltid använder lämplig och passande skyddsutrust-
ning (hjälm, glasögon, ordentliga skor och tättsittan-
de byxor).

Canyon önskar ditt barn mycket nöje med Canyon 
barn-MTB:n! 

KÄRA CANYONKUND,

I den här handboken har vi sammanställt en mängd 
tips för användningen av Canyon barn-MTB och vär-
defull kunskap om cykelteknik, underhåll och skötsel. 
Läs handboken noga. Det lönar sig även om du har 
cyklat hela livet och ”känner dig hemma” på cyklar. 
Cykeltekniken har genomgått en snabb utveckling de 
senaste åren. Förmedla din kunskap till barnet. 

För att barnet alltid ska ha det roligt när det cyklar 
på sin Canyon och för dess säkerhet ska du alltid läsa 
hela handboken noga tillsammans med barnet och då 
särskilt kapitlet ”Information till föräldrarna" samt,

	 följa monteringsanvisningen i kapitlet ”Packa upp 
cykeln ur BikeGuard och montera den” exakt,

	 gå igenom, beakta och följa informationen i kapitlet 
”Före första cykelturen” tillsammans med barnet,

	 läsa kapitlet ”Korrekt användning” för att ta reda 
på användningsområdet för barnets cykel och den 
maximala totalvikten (cyklist, kläder och packning) 

	 samt genomföra vissa funktionskontroller före varje 
cykeltur tillsammans med barnet. I kapitlet ”Före 
varje cykeltur” i handboken finns information om 
dessa kontroller. Låt inte barnet cykla på cykeln om 
inte kontrollresultaten är ok till hundra procent!

Denna handbok och den kompletta versionen av 
Canyons cykelhandbok mountainbike är en enhet. 
Läs därför alltid den kompletta versionen av Canyons 
cykelhandbok mountainbike, som finns på vår webb-
plats www.canyon.com. Beakta även de bifogade 
bruksanvisningarna från tillverkarna av delarna.

I denna handbok beskrivs en lång rad underhålls- 
och reparationsarbeten. När du utför arbetena till-
sammans med barnet är det viktigt att du tänker på 
att anvisningarna och informationen endast gäller för 
Canyon barn-MTB:n och inte för andra cyklar. 

På grund av det stora antalet modeller och ändringar 
kan de beskrivna arbetsmomenten vara ofullständiga. 
Följ därför alltid bruksanvisningarna från tillverkarna 
av delarna som är bifogade BikeGuard.

VÄLKOMMEN
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Eftersom barn inte är lika uppmärksamma som vuxna 
bör du göra det till en vana att regelbundet kontroll-
era Canyon barn-MTB:n och vid behov ställa in och 
underhålla den. Om du är osäker eller har frågor är 
du välkommen att vända dig till vår servicehotline 
08 - 684 414 40!

Tänk på att du åtminstone vid den första cykelturen 
måste uppfylla din tillsynsplikt – och ställ inte för 
höga krav på barnet! Ta reda på vad som gäller i 
trafiken i det aktuella landet. 

Det är viktigt att barnet behärskar sin Canyon barn-
MTB innan det cyklar på egen hand. Som ett första 
steg rekommenderar vi att börja med en sparkcykel 
eller liknande så att barnet får öva balans och jäm-
vikt.

När barnet kan detta, är det dags att förklara hur 
bromsar och växlar fungerar innan barnet får börja 
använda Canyon barn-MTB:n. Öva med barnet hur 
reglagen fungerar på en plats utan trafik eller avskild 
sträcka.

När barnets teknik är tillräckligt bra för att det ska 
kunna cykla i mer trafikerade områden, måste du gå 
igenom hur man cyklar över kantstenar och järnvägs-
spår, d.v.s. att hindren ska tas med en så trubbig 
vinkel som möjligt. Först ska barnet kontrollera att 
det inte finns någon fara bak- eller framtill.

Var en förebild och använd cykelhjälm och cykla på 
cykelvägar. Vi rekommenderar också att barnet går 
en trafikkurs, som ibland hålls på skolor eller av tra-
fikorganisationer.

!
Även barn kan vara fåfänga. Köp därför en 
cykelhjälm som barnet tycker om. Låt där-

för barnet följa med när du köper hjälmen och så 
att hjälmen också passar. Om barnet tycker om 
hjälmen och den passar, ökar chansen för att det 
här livsviktiga skyddet också används. Kontrollera 
att barnet alltid knäpper remmarna!

!
Be försäljaren att förklara hur remmarna 
på hjälmen ska ställas in för huvudet. En-

dast om hjälmen sitter korrekt, ger den fullt 
skydd vid en olycka!

Se till att barnet endast använder cykel-
hjälmen när det cyklar. Under olyckliga 

omständigheter kan cykelhjälmen fastna, t.ex. när 
barnet leker på lekplatser, så att barnet kvävs av 
remmarna.

Barn bör inte cykla i närheten av branter, 
trappor eller simbassänger samt vägar 

med motorfordon.

INFORMATION TILL FÖRÄLDRARNA

INFORMATION TILL  
FÖRÄLDRARNA
Barn hör till de mest utsatta i trafiken. Detta beror 
främst på bristande erfarenhet och övning, men ock-
så på att de är så små, vilket gör att det är svårare 
för barn att få överblick och också att de syns sämre.

Canyon barn-MTB:n får endast användas på anlagda 
vägar i terräng, där hjulen endast får lämna marken 
för mindre hinder eller avsatser. Canyon barn-MTB:er 
är inte dimensionerade för cykling i cykelparker. Detta 
kan leda till överbelastning på materialet, vilket i sin 
tur leder till att hjulen går sönder och farliga olyckor. 
En Canyon barn-MTB uppfyller normalt inte kraven 
för cykling på allmän väg, vilka ofta föreskriver att 
cyklar måste ha reflexer eller aktiv belysning. Kont-
rollera om cykling på allmän väg är tillåtet utan den 
här utrustningen i det land som Canyon barn-MTB:n 
ska användas.

Innan du låter barnet cykla på den nya Canyon 
barn-MTB:n bör du för barnets säkerhet investera i 
träning så att barnet lär sig trafikregler och att be-
härska cykeln. Eftersom barn inte är lika uppmärk-
samma som vuxna bör du göra det till en vana att 
regelbundet kontrollera Canyon barn-MTB:n och vid 
behov ställa in och underhålla den. Om du är osäker 
eller har frågor är du välkommen att vända dig till vår 
servicehotline 08 - 684 414 40!

Canyon barn-MTB:n är på grund av sin uppbygg-
nad och utrustning inte avsedd för att användas på 
allmän väg. Om du låter barnet cykla med Canyon 
barn-MTB:n på allmän väg måste den ha föreskriven 
utrustning. Mer information finns i kapitlet ”Lagstad-
gade krav för cykling på allmän väg” i den kompletta 
versionen av Canyons cykelhandbok mountainbike 
som finns på vår webbplats www.canyon.com

!
Se alltid till att barnet använder en pas-
sande cykelhjälm och väl synliga, d.v.s. 

ljusa kläder. Vi rekommenderar att kläderna har 
reflexremsor som ökar synligheten.

!
Kontrollera att cykelhjälmen uppfyller kra-
ven i standarden SS-EN 1078.

En Canyon barn-MTB uppfyller normalt 
inte kraven för cykling på allmän väg, vilka 

ofta föreskriver att cyklar alltid måste ha reflexer 
eller aktiv belysning. Kontrollera om cykling på 
allmän väg är tillåtet utan den här utrustningen i 
det land som Canyon barn-MTB:n ska användas.

När ni övar på att bromsa är det viktigt att 
du påpekar för barnet att bromsverkan 

och däckgreppet blir sämre när det är blött utan 
och att man därför ska cykla långsammare och 
bromsa försiktigare.
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i Se även vår ständigt uppdaterade webb-
plats www.canyon.com. Där visas model-

lernas användningsområde grafiskt.

Det är inte tillåtet att montera en paket-
hållare på cykeln. Om barnet ska ha med 

sig packning måste den förvaras i en speciell cy-
kelryggsäck.

!
Det är inte tillåtet att använda barnstolar.

!
Det är inte tillåtet att dra cykelkärror.

!
Använd inte Canyon barn-MTB:n på en 
trainer, där den måste spännas fast på nå-

got sätt.

KORREKT ANVÄNDNING

KORREKT ANVÄNDNING
För att definiera användningsområdet för olika cykeltyper har vi delat upp våra cyklar i olika kategorier. Skälet 
är att vi redan på utvecklingsstadiet arbetar utifrån olika testkrav för våra cyklar beroende på respektive kate-
gori för att på så sätt skapa största möjliga säkerhet vid användningen av våra cyklar.

Det är därför viktigt att cyklarna inte används på annat sätt än enligt korrekt användning eftersom cyklarnas 
belastningsgränser då kan överskridas och ramen eller andra delar skadas. Det skulle kunna leda till svåra 
olyckor. 

Max. vikten för Canyon barn-MTB:n och cyklisten inkl. packning får sammanlagt inte överskrida 40 kg resp.  
80 kg för cyklar med 24“-däck inkl. packning (ryggsäck, vätskesystem, etc.). 

Vilken kategori som din Canyon barn-MTB ingår i, kan du ta reda på med hjälp av rammärkningen och följande 
symboler. Om du är osäker på vilken kategori som cykeln ingår i, får du gärna kontakta vårt servicecenter.

KATEGORI YOUTH

Cyklar i kategorin ”Youth” är avsedda för barn. Cykeln får endast använ-
das på anlagda vägar i terräng, där hjulen endast får lämna marken för 
mindre hinder eller avsatser.

Max. totalvikt för cyklar i denna kategori får inte överskrida 40 kg för 
max. 20” hjul och 80 kg för cyklar med 24“ hjul inkl. cyklist med packning 
(ryggsäck, vätskesystem, etc.).

Låt aldrig barn cykla utan uppsikt. Tills de kan cykla säkert och själv-
ständigt, bör alltid en vuxen finnas i närheten för att instruera och hålla 
uppsikt. Se till att barnet undviker farliga platser som branta stup, vägar, 
trappor och vattendrag. Canyon barn-MTB:er i denna kategori är inte di-
mensionerade för cykling i cykelparker. Detta kan leda till överbelastning 
på materialet, vilket i sin tur leder till att hjulen går sönder och farliga 
olyckor med olyckor med oanade konsekvenser.

Canyon barn-MTB:er är med grundutrustning inte dimensionerade för 
cykling på allmän väg. Se till att barnet alltid använder nödvändig och re-
kommenderad skyddsutrustning (som cykelhjälm, handskar, olika skydd, 
etc.).

KORREKT ANVÄNDNING
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4. Är sadeln och styret korrekt inställda? Ställ barnet 
med benen på olika sidor om cykelns överrör och 
kontrollera att det finns minst en handbredds luft i 
grenen. Om inte, se det utförligare kapitlet i hand-
boken nedan eller kontakta vår servicehotline på 
08 - 684 414 40. Barnet kan skada sig om det går 
av cykeln för snabbt om ramen är för stor!

 Sadeln ska vara inställd så att barnets häl precis 
når pedalen i nedersta läget. Kontrollera att barnet 
når marken med tåspetsen när det sitter på sa-
deln. Mer om positionen finns i kapitlet ”Anpassa 
Canyon barn-MTB till barnet”.

5. Se till att barnet endast använder cykeln på rätt 
sätt! Förklara för barnet att vissa trick som proff-
sen gör ser enkla ut, men kräver en stor mängd 
träning och erfarenhet. Se till att barnet inte 
överskattar sina förmågor. Normalt är Canyon 
barn-MTB:n avsedd för en totalvikt (cyklist, cykel 
och packning sammanlagt) på 40 kg resp. 80 kg 
(vid 24“-cyklar). Denna gräns får aldrig överskri-
das. Läs mer om användningsområdet i kapitlet 
”Korrekt användning”. 

6. Är delar av Canyon barn-MTB:n av kolfiber? Tänk 
på att detta material kräver särskild omsorg och 
försiktig användning. Det är viktigt att du läser ka-
pitlet ”Information om kolfiber”.

7. Kontrollera gaffelns lufttryck tillsammans med 
barnet om cykeln har fjädring. Om du behöver jus-
tera trycket ska pumpen som medföljer BikeGuard 
användas. En felaktig inställning kan ge en sämre 
funktion eller orsaka skador på den dämpade gaf-
feln. Det leder åtminstone till sämre köregenska-
per och säkerhet. Mer information finns i kapitlet 
”Dämpad gaffel”.

!
Ytterligare teknisk information om Canyon 
barn-MTB:n finns i den kompletta versio-

nen av Canyons cykelhandbok mountainbike på 
vår webbplats www.canyon.com. Tänk alltid på 
att cykeln är en barn-MTB, som är avsedd för 
annan användning är Canyons vanliga MTB-mo-
deller.

FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN

!
Tänk på att bromsreglagens placering kan 
variera mellan olika länder! Kontrollera vil-

ken broms som bromsas med vilket reglage. Låt 
en cykelmekaniker byta plats på reglagen om de 
inte sitter som barnet är vant vid! 

FÖRE FÖRSTA CYKEL-
TUREN
KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER TILLSAMMANS 
MED BARNET FÖRE CYKLING:

1. Har barnet cyklat på en mountainbike någon gång? 
Tänk på att cykling i terräng kräver god koncentra-
tion, kondition och övning. Låt barnet bekanta sig 
med den nya MTB:n på en plats utan trafik. Cykla 
med barnet långsamt på olika underlag, så att bar-
net vänjer sig. Anmäl barnet till en teknikkurs. Mer 
information finns på www.canyon.com

2. Kan barnet använda bromssystemet? Vanligtvis 
levereras Canyon barn-MTB:n så att man brom-
sar med frambromsen med vänster bromsreglage. 
Kontrollera att frambromsen är kopplad till sam-
ma bromsreglage som barnet är vant vid. Om inte, 
måste barnet träna på att använda frambromsen 
eftersom cykeln kan slå över om frambromsen 
trycks in för hårt. Låt en cykelverkstad byta plats 
på bromsreglagen vid behov.

 
Moderna bromsar har i vissa fall en mycket krafti-
gare bromsverkan än äldre bromsar! 

 
Öva med barnet genom att det får provbromsa 
några gånger under uppsikt! På så sätt vänjer sig 
barnet långsamt till max. möjlig inbromsning. Mer 
information om bromsar finns i kapitlet ”Broms-
system”. 

3. Vet barnet hur växeltypen och växlarna fungerar? 
Låt barnet bekanta sig med växlarna på en plats 
utan trafik. Förklara för barnet att det inte ska 
växla fram och bak samtidigt och att det inte ska 
trampa så häftigt på pedalerna vid växling. Mer 
information om växlarna finns i kapitlet ”Växlar”. 

Canyon barn-MTB:n är ett exklusivt 
sportredskap med högkvalitativa lätt-

viktskonstruktioner. Var professionell i hantering-
en av materialet. Felaktig användning, felaktig 
montering eller bristande underhåll kan göra cy-
keln osäker. Olycksrisk!
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6. Det viktigaste tillbehöret för en lyckad cykeltur är 
den lilla verktygsväskan som sitter under sadeln. 
Packa den med två däckjärn av plast, de vanligas-
te insexnycklarna, reservslang, lagningssats, lite 
pengar och eventuellt en mobiltelefon. Fäst också 
en pump på ramen.

7. Skicka med ett bra lås, om cykeln ska parkeras. 
Cykeln kan endast skyddas mot stöld om den ked-
jas fast i ett fast föremål.

!
För att undvika skador på Canyon barn-
MTB ska den maximala totalvikten och 

föreskrifterna om transport av packning och barn 
beaktas i kapitlet ”Korrekt användning”. Läs dess-
utom kapitlet ”Transportera din Canyoncykel” i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhand-
bok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com om cykeln ska transporteras 
med bil eller flyg.

Canyon barn-MTB:n utsätts för kraftiga 
påfrestningar från underlaget och de kraf-

ter som barnet överför till cykeln. På grund av de 
här dynamiska belastningarna utsätts de olika 
delarna för slitage och utmattning. Kontrollera 
regelbundet tillsammans med barnet om Canyon 
barn-MTB:n uppvisar tecken på slitage, eller har 
repor, skeva delar, missfärgningar eller små-
sprickor. Delar vars livslängd är överskriden kan 
gå sönder utan förvarning. Lämna regelbundet in 
Canyon barn-MTB:n på inspektion så att de delar 
som är slitna kan bytas ut. Mer information om 
underhåll och driftsäkerhet finns i kapitlen ”All-
män information om skötsel och kontroller”, ”Re-
kommenderade åtdragningsmoment för skruvar” 
och ”Service- och underhållsintervaller”.

!
Gör det till en vana att tillsammans med 
barnet göra kontrollen i kapitlet ”Före varje 

cykeltur”. På så sätt lär sig barnet rätt hantering 
av cykeln och ni upptäcker brister, som har upp-
stått.

!
Uppmuntra barnet att berätta om något på 
cykeln inte fungerar. Åtgärda felet direkt 

eller kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40.

!
Denna handbok och den kompletta versio-
nen av Canyons cykelhandbok mountain-

bike är en enhet. Läs därför alltid den kompletta 
versionen av Canyons cykelhandbok mountain-
bike, som finns på vår webbplats www.canyon.com. 
Tänk alltid på att cykeln är en barn-MTB, som är 
avsedd för annan användning är Canyons vanliga 
MTB-modeller.

FÖRE VARJE CYKELTUR 

FÖRE VARJE CYKELTUR 
FÖRE VARJE CYKELTUR MÅSTE DU TILLSAMMANS 
MED BARNET KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER: 

1. Är snabbkopplingen på sadelstolpen samt de ge-
nomgående axlarna och axelmuttrarna på hjulen 
korrekt åtdragna? Mer information finns i kapitlet 
”Snabbkopplingar och genomgående axlar”. 

2. Är däcken i gott skick och är trycket tillräckligt? 
Snurra på båda hjulen för att kontrollera om de 
är skeva. På så sätt kan du i rätt tid även upp-
täcka sprickor på däcksidan, om axeln har gått av 
och trasiga ekrar. Mer information finns i kapitlet 
”Hjul – däck, slangar och lufttryck” i den kompletta 
versionen av Canyons cykelhandbok mountainbike 
på vår webbplats www.canyon.com

3. Provbromsa när cykeln står stilla genom att trycka 
in bromsreglaget med kraft mot styret. Det måste 
byggas upp en tryckpunkt efter en kort reglageväg, 
men det ska inte gå att trycka in reglaget helt 
mot styret! Hydrauliska skivbromsar får inte läcka 
bromsvätska. Mer information om bromsarna finns 
i kapitlet ”Bromsar” i kapitlet ”Bromssystem” i den 
kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com

4. Kontrollera belysningen om barnet ska cykla på 
allmän väg eller på kvällen. Se kapitlet ”Lagstadga-
de krav för cykling på allmän väg” i den kompletta 
versionen av Canyons cykelhandbok mountainbike 
på vår webbplats www.canyon.com 

5. Släpp ner Canyon barn-MTB:n från låg höjd till 
marken. Undersök var eventuella klapprande ljud 
kommer ifrån. Kontrollera lager och skruvförband 
vid behov. 

Cykelns delar kan lossna om snabbkopp-
lingarna, genomgående axlar och axel-

muttrar inte är korrekt åtdragna. Olycksrisk!

Låt inte barnet använda cykeln om Canyon 
barn-MTB:n har några fel på någon av 

dessa punkter! 
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PACKA UPP CYKELN 
UR BIKEGUARD OCH 
MONTERA DEN
Packa upp cykeln ur BikeGuard och montera den till-
sammans med barnet. På så sätt lär sig barnet rätt 
hantering av cykeln.

Det är enkelt att packa upp cykeln ur BikeGuard och 
montera den men du måste vara noga och göra det 
genomtänkt. Felaktig montering kan leda till att cy-
keln blir osäker.

Först vill vi presentera de olika delarna på Canyon 
barn-MTB:n.

Fäll ut den främre fliken på cykelhandboken barn-
MTB. Där finns en bild på en Canyon barn-MTB med 
alla viktiga delar. Låt sidan vara framme när du läser. 
På så sätt hittar du snabbt delarna som nämns i 
texten.

Bilden visar endast ett exempel på en Canyon barn-
MTB – alla är inte likadana.

Börja med att öppna BikeGuard.

Öppna BikeGuard på ena sidan, dra ut innerförpack-
ningen försiktigt ur ytterförpackningen och ställ yt-
terförpackningen åt sidan.

KONTROLLERA INNEHÅLLET I BIKEGUARD ALLMÄNT OM MONTERING AV CANYON BARN-MTB

Canyon barn-MTB har monterats komplett på fabri-
ken och provkörts. Cykeln ska fungera korrekt efter 
monteringsstegen nedan utan att justeringar behöver 
utföras. Var med när barnet provcyklar på en plats 
utan trafik eller en avskild sträcka efter att arbetena 
slutförts.

Nedan beskrivs monteringen endast kort. Om du inte 
har någon utbildning för arbetet eller saknar liknan-
de erfarenheter ska du läsa de utförligare kapitlen i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com. 
Beakta även alltid de bifogade bruksanvisningarna 
från tillverkarna av delarna.

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 

I BikeGuard finns det förmonterade ramsetet med 
monterad sadel och sadelstolpe och monterat bak-
hjul medan framhjulet är separat förpackat.

I facket på ovansidan av bakhjulet finns ett Tool Kit. 
I Tool Kit finns alla smådelar (t.ex. snabbkopplingar 
eller genomgående axlar och eventuellt pedaler) och 
en Canyonmomentnyckel inkl. bits, en pedalnyckel, 
cykelhandboken barn-MTB och eventuellt en pump 
för dämpad gaffel, Canyonmonteringspasta samt en 
sats med lampor och reflexer och bruksanvisningarna 
från tillverkarna av delarna.

Använd endast en mattkniv eller liknande 
kniv med kort blad. Använd inte kniven på 

cykeln.

Använd aldrig mattkniv eller liknande di-
rekt på cykeln. Du kan skada delar eller dig 

själv. Använd alltid en sax, om du behöver klippa 
av något.

LISTA ÖVER VERKTYG SOM BEHÖVS

!
Vid monteringen av Canyon barn-MTB:n 
får den inte fästas i ramrör eller sadelstol-

pe av kolfiber utan i ett mekställ med en passan-
de sadelstolpe av aluminium. 

i Dela din glädje över Canyon barn-MTB:n 
och be en annan person hjälpa dig och 

barnet med uppackningen ur BikeGuard och mon-
teringen.

Utför de kontrollarbeten som beskrivs i kapitlet ”Före 
varje cykeltur” tillsammans med barnet före första 
cykelturen.

Bäst är att använda ett mekställ som spänner fast 
ramen vid tre punkter på insidan av ramen eller be 
en medhjälpare att hålla Canyon barn-MTB:n medan 
du tillsammans med barnet monterar den.

(1)

(2)

(4)

(3)

För montering av din nya Canyon barn-MTB behövs 
följande verktyg som finns i Tool Kit:
	 Canyonmomentnyckel inkl. bits (1)
	 Pedalnyckel (2)
	 Ev. Canyonmonteringspasta (3)
	 Ev. pump för dämpad gaffel (4)

Utförlig information:
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Vi rekommenderar att en momentnyckel alltid an-
vänds vid montering av delar.

Om max. åtdragningsmoment överskrids vid kläm-
skruvarna (t.ex. styrstammen eller sadelstolpens 
klämma) blir klämkraften för hög. Detta kan leda 
till att delen går sönder och ökar risken för olyckor. 
Dessutom omfattar inte produktgarantin detta. För 
löst eller för hårt åtdragna skruvar kan leda till att 
delarna går sönder och därigenom orsaka en olycka. 
Följ alltid information om åtdragningsmoment från 
Canyon.

Fäst en passande bit i fästet på Canyonmomentnyck-
eln.

För in insexbiten helt i skruvhuvudet.

Vrid långsamt med handtaget på momentnyckeln. 
När skruven stannar, flyttar sig visaren på skalan. 
Stoppa vridrörelsen när visaren står på angivet åt-
dragningsmoment.

ANVÄNDA CANYONMOMENTNYCKEL

Använd Canyonmomentnyckeln som ligger 
i BikeGuard vid monteringen.

Delar av kolfiber är framför allt känsliga för skador 
som orsakas av för hög klämkraft. Canyonmonte-
ringspasta ger extra fäste mellan två ytor så att den 
nödvändiga skruvkraften kan reduceras med upp till 
30 %.

Detta är särskilt viktigt i infästningsområdena för 
gaffelrör och styrstammar samt sadelstolpar och 
sadelrör – två infästningsområden där för hög kläm-
kraft kan förstöra delarna så att dessa går sönder 
vilket inte heller omfattas av garantin. 

Canyonmonteringspasta minskar risken för att kol-
fiberstrukturen förstörs genom att klämkraften kan 
reduceras. Dessutom stoppar det ofta förekommande 
knackningar vid infästningsområdena. 

Därutöver garanterar det maximalt skydd mot korro-
sion och förhindrar även effektivt korrosion vid fukti-
ga förhållanden. Canyonmonteringspasta kan använ-
das för alla kolfiber- och aluminiumförband. Den är 
perfekt för detta syfte eftersom den inte härdar.

ANVÄND CANYONMONTERINGSPASTA

i Använd alltid monteringspasta på sadel-
stolpar på mountainbiken, eftersom detta 

leder till en säkrare montering. När sadelstolpen 
ställs in, repas ytan lite grann. Detta är normalt 
slitage och utgör inte ett skäl för reklamation.

Ta bort smuts och smörjmedelsrester från de aktuel-
la ytorna innan du applicerar Canyonmonteringspas-
ta. Använd en pensel eller en lädertrasa och stryk ett 
tunt och jämnt lager av Canyonmonteringspasta på 
de rena ytorna. 

Montera därefter delarna enligt anvisningarna. 

Använd Canyonmomentnyckeln och överskrid aldrig 
föreskrivet max. åtdragningsmoment. Ta bort över-
flödig Canyonmonteringspasta och stäng påsen noga. 

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 
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PACKA UPP

Håll fast framhjulet. Lossa försiktigt bandet med 
kardborrband som fixerar framhjulet på överröret. 
Ställ framhjulet försiktigt åt sidan.

i
Förvara allt förpackningsmaterial och hela 
BikeGuard på en torr plats. Då har du allt 

till hands för en eventuell transport eller resa.

Lossa lådan med Tool Kit från facket ovanför bakhju-
let och lägg Tool Kit åt sidan.

Ta fram snabbkopplingen för framhjulet ur Tool Kit. 
Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från 
snabbkopplingen.

Skjut in snabbkopplingen i framhjulets ihåliga axel.

Det ska finnas en fjäder på var sida om navet. Kont-
rollera att den lilla öppningen på fjädern sitter mot 
navaxeln på snabbkopplingens båda sidor. Snabb-
kopplingens spak monteras på vänster sida (d.v.s. 
inte på samma sida som kedjan).

Framhjul med snabbkopplingMONTERA FRAMHJULET

Ta nu bort transportsäkringarna på framhjulsbrom-
sen. Mer information om bromsarna finns i kapitlet 
”Bromssystem” i den kompletta versionen av Canyons 
cykelhandbok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com. Beakta även bruksanvisningarna 
från tillverkarna av delarna.

Kontrollera att bromsbeläggen sitter exakt i fäste-
na på bromsoket innan du monterar hjulet på cyklar 
med skivbromsar. Slitsen mellan beläggen ska då 
vara parallell. 

Lyft nu försiktigt ramen ur hållaren på BikeGuard och 
ställ ner den säkert. Be din medhjälpare att hålla fast 
cykeln.

Felaktigt monterade hjul kan leda till all-
varliga vurpor och olyckor! Kontakta vår 

servicehotline på 08 - 684 414 40 vid minsta tvi-
vel eller frågor.

i Monteringen blir enklare och säkrare om 
du har ett mekställ eller en medhjälpare.

Utförlig information:

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 
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Vrid snabbkopplingens mutter med högst två varv. 
Mer information om snabbkopplingar finns i kapitlet 
”Snabbkopplingar och genomgående axlar”. Beakta 
även bruksanvisningarna från tillverkarna av delarna.

Ta försiktigt bort skyddskartongen som fixerar fram-
hjulet och styret. 

Kontrollera sedan att framhjulet sitter mitt emellan 
gaffelbenen. Kontrollera att snabbkopplingen och 
spärrarna på gaffeländarna sitter korrekt.

Tryck in bromsreglaget flera gånger efter att du har 
monterat hjulet och stängt snabbkopplingen. Snurra 
därefter hjulet. 

Montera framhjulet och kontrollera att bromsskivan 
hamnar mellan bromsbeläggen. Stäng snabbkopp-
lingen så att hjulet sitter fast säkert. Läs först kapit-
let ”Snabbkopplingar och genomgående axlar”.

Lyft hjulet och slå på det kraftigt uppifrån. Hjulet 
måste sitta korrekt och får inte slamra.

!
Nya bromsbelägg på skivbromsar måste 
köras in innan de når maximal bromsver-

kan. Mer information finns i kapitlet ”Bromssys-
tem” i den kompletta versionen av Canyons cyk-
elhandbok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com

Rikta framhjulet mellan gaffeländarna och skjut in 
den genomgående axeln genom gaffeländarna och 
navet från vänster.

Framhjul med genomgående axel

Tryck in bromsreglaget flera gånger för att göra 
bromsen driftklar. Bromsen måste ha en tryckpunkt 
vid max. en tredjedel av reglagevägen. Lyft hjulet och 
slå på det kraftigt uppifrån. Hjulet måste sitta korrekt 
och får inte slamra.

När axelns gänga griper tag i höger gaffelbens gänga 
ska den genomgående axeln dras åt enligt angivet 
åtdragningsmoment. Använd Canyonmomentnyckeln.

Ta fram den genomgående axeln för framhjulet ur 
Tool Kit.

Sätt i hjulet i gaffeln och för samtidigt in bromsski-
van i bromsoket.

Bromsskivan får inte ligga an mot bromsoket och 
normalt inte mot bromsbeläggen.

Felaktigt monterade hjul kan leda till all-
varliga vurpor och olyckor! Kontakta vår 

servicehotline på 08 - 684 414 40 vid minsta tvi-
vel eller frågor.

i
Tillverkaren av genomgående axlar bifogar 
i regel utförliga bruksanvisningar. Läs ige-

nom dem noga innan du demonterar hjulet eller 
underhåller cykeln.

Utförlig information:

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 



20 21

När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad 
det står på axlarna. Ett ”R” står för höger pedal och 
ett ”L” för vänster pedal. 

Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, d.v.s. den 
måste skruvas fast motsols, alltså inte åt det vanliga 
hållet.

Smörj in pedalens gänga med lite standardmonte-
ringsfett innan du skruvar på pedalen.

Växla igenom alla växlar och kontrollera att bakväxeln 
inte går emot ekrarna eller att kedjan inte hoppar 
av inåt mot ekrarna när kedjan ligger på det största 
drevet.

Lyft upp Canyon barn-MTB:n i sadeln och snurra på 
vevarmarna. Kontrollera växlarnas funktion. Mer in-
formation om växlarnas inställning finns i kapitlet 
”Växlar”.

Kontrollera att pedalerna sitter fast efter 
10 mil. Pedalerna kan lossna och förstöra 

gängan vilket eventuellt kan leda till en vurpa. 
Kontrollera även att övriga skruvar sitter fast med 
rätt åtdragningsmoment.

Testbromsa när cykeln står stilla efter att 
hjulen har monterats. Bromsen måste ha 

en tryckpunkt innan bromsreglaget ligger an mot 
styret. Pumpa flera gånger om bromsarna är hy-
drauliska tills bromsen har en tydlig tryckpunkt.

MONTERA PEDALERNA

Skruva i pedalerna för hand de första två till tre var-
ven i vevarmarna. Ta först därefter hjälp av en pedal-
nyckel och dra fast pedalerna.

Vissa pedaltyper måste monteras med en insexnyckel 
på insidan.

Mät innerbenlängden med hjälp av KidFit-systemet 
som är integrerat i förpackningen. 

Mer information om rätt sadelhöjd finns i den med-
följande snabbstartguiden. 

Läs kapitlet ”Anpassa Canyon barn-MTB till barnet” 
för det fortsatta förloppet.

STÄLLA IN SADELN OCH SADELSTOLPEN

!
Beakta informationen i kapitlet ”Ställa in 
rätt sadelhöjd” samt föreskrivna åtdrag-

ningsmoment för skruvar i kapitlet ”Allmän infor-
mation om skötsel och kontroller” och ta även 
hänsyn till uppgifterna på själva delarna.

!
Skjut inte in sadelstolpen längre än nöd-
vändigt i sadelröret. Sadelstolpen repas 

lite grann på grund av monteringspastan. Detta 
utgör inte skäl för reklamation.

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 
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Rikta sadeln och stäng snabbkopplingen eller dra åt 
skruven på sadelrörets klämma, d.v.s. inte högre än 
max. tillåtet åtdragningsmoment. Använd Canyonmo-
mentnyckeln vid behov. Mer information om snabb-
kopplingar finns i kapitlet ”Snabbkopplingar och ge-
nomgående axlar”.

Ta bort eventuell skyddsfolie på sadeln.

För blicken längs med sadelspetsen och framåt. Är 
sadeln rak?

Applicera aldrig fett eller olja på infäst-
ningsområden av kolfiber!

STÄLLA IN STYRET

Ställ in styret när framhjulet är monterat och luft-
trycket inställt. Bromsreglagen ska peka lite grann 
neråt när cykeln är klar för användning. När barnet 
sitter på sadeln ska den utsträckta armen och fing-
rarna ligga på en linje när barnet håller fingrarna på 
bromsreglaget.

Styrändarna på mountainbikes är för det mesta nå-
got vinklade. Barnets handleder blir på så sätt au-
tomatiskt avlastade och vrids inte utåt för mycket. 

i Mer information om inställningen av styret 
finns i kapitlet ”Anpassa Canyon barn-MTB 

till barnet”.

PUMPA EN DÄMPAD GAFFEL

Låt aldrig barnet cykla med Canyon 
barn-MTB:n om MIN.- och MAX.-marke-

ringen på sadelstolpen syns.

i
KidFit-systemet som är integrerat i för-
packningen underlättar för dig och barnet 

att ställa in rätt sadelhöjd. Mer information finns 
i den medföljande snabbstartguiden.

Vissa Canyon barn-MTB:er har dämpade gafflar.

Inför transporten har luften helt släppts ut ur den 
dämpade gaffeln. Den dämpade gaffeln på Canyon 
barn-MTB:n måste pumpas till angivet lufttryck.

Mer information om den dämpade gaffeln finns i ka-
pitlet ”Dämpad gaffel” i den kompletta versionen av 
Canyons cykelhandbok mountainbike på vår webb-
plats www.canyon.com. Beakta även bruksanvisning-
arna från tillverkarna av delarna.

En felaktig inställning av den dämpade 
gaffeln kan leda till sämre funktion eller 

skador på den dämpade gaffeln.

i
Läs kapitlet ”Dämpad gaffel” i den kom-
pletta versionen av Canyons cykelhandbok 

mountainbike och bruksanvisningen från tillver-
karen av gaffeln före pumpning och före första 
cykelturen!

Öppna locket på den dämpade gaffeln.

Skruva fast slangens låsmutter på ventilen.

Pumpa den dämpade gaffeln med specialpumpen 
som medföljer BikeGuard. Följ rekommendationerna 
från tillverkaren av den dämpade gaffeln för att ställa 
in fjäderhårdheten. Om du är osäker eller har frågor 
är du välkommen att vända dig till vår servicehotline 
08 - 684 414 40.

Eller mät sadelhöjden på barnets gamla cykel från 
mitten av vevlagret till sadelns överkant i mitten 
av sadeln. Använd den här sadelhöjden för den nya 
Canyon barn-MTB:n.

Skjut in sadelstolpen till rätt sadelhöjd i sadelröret.

UTRUSTNING FÖR CYKLING PÅ ALLMÄN VÄG

Om Canyon barn-MTB:n ska utrustas så att den får 
användas för cykling på allmän väg måste du beak-
ta föreskrifterna i det land där cykeln ska användas. 
Mer information finns i kapitlet ”Lagstadgade krav för 
cykling på allmän väg” i den kompletta versionen av 
Canyons cykelhandbok mountainbike på vår webb-
plats www.canyon.com

En Canyon barn-MTB uppfyller normalt 
inte kraven för cykling på allmän väg, vilka 

ofta föreskriver att cyklar alltid måste ha reflexer 
eller aktiv belysning. Kontrollera om cykling på 
allmän väg är tillåtet utan den här utrustningen i 
det land som Canyon barn-MTB:n ska användas.

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 
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Låt barnet trycka in bromsreglaget flera gånger lera 
efter att hjulet monterats och den genomgående ax-
eln eller snabbkopplingen stängts. Snurra därefter 
hjulet.

Bromsskivan får inte ligga an mot bromsoket och 
normalt inte mot bromsbeläggen. Snurra på båda 
hjulen och kontrollera att de inte är skeva.

KONTROLLERA OCH STÄLLA IN

Låt barnet testbromsa när cykeln står stilla efter att 
hjulen har monterats. Bromsreglaget måste ha en 
tryckpunkt och får inte gå att trycka ända in till sty-
ret. Mer information finns i kapitlet ”Bromssystem” i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com

Kontrollera växlarnas funktion tillsammans med bar-
net. Växla igenom alla växlar på Canyon barn-MTB:er 
med kedjeväxlar och kontrollera att bakväxeln inte 
går emot ekrarna eller att kedjan inte hoppar av inåt 
mot ekrarna när kedjan ligger på det största drevet.

Mer information om inställning av växlarna finns i ka-
pitlet ”Växlar” i den kompletta versionen av Canyons 
cykelhandbok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com

Genomför tillsammans med barnet inställningen av 
sittpositionen och händernas position samt kont-
rollera att styre, handtag och sadelstolpe sitter fast 
ordentligt enligt anvisningarna i kapitlet ”Anpassa 
Canyon barn-MTB till barnet”.

Sadelstolpen måste vara instucken i ramen minst till 
nedanför överröret resp. till MIN- och MAX-marke-
ringen på sadelstolpen. 

Låt aldrig barnet cykla med Canyon 
barn-MTB:n om MIN.- och MAX.-marke-

ringen på sadelstolpen syns.
!

Nya bromsbelägg på skivbromsar måste 
köras in.

Pumpa båda däcken med det maximala lufttrycket 
som står på däcksidan. Mer information om däck 
och slangar finns i kapitlet ”Hjul – däck, slangar 
och lufttryck” i den kompletta versionen av Canyons 
cykelhandbok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com

Avsluta monteringen med att noga genomföra de 
kontroller som beskrivs i kapitlen ”Före den första 
cykelturen” och "Före varje cykeltur”.

Efter 10 till 30 mil ska du igen kontrollera 
att alla skruvar sitter fast enligt de angiv-

na åtdragningsmomenten. Mer information om 
detta finns i kapitlen ”Allmän information om 
skötsel och kontroller”, ”Rekommenderade åtdrag-
ningsmoment för skruvar” och ”Service- och un-
derhållsintervaller”.

Låt barnet provcykla efter monterings- och 
kontrollarbeten på en plats utan trafik eller 

avskild sträcka! Om fel uppstår i monteringen el-
ler inställningen i terrängen kan det leda till att 
barnet tappar kontrollen över cykeln!

PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 
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PACKA CANYON 
BARN-MTB:N
När du förpackar Canyon barn-MTB:n för att t.ex. 
skicka den till vår fackverkstad på inspektion eller 
när du reser bort, är det viktigt att du tänker på vissa 
punkter så att cykeln anländer hel till slutmålet.

Följ alltid anvisningarna i kapitlet ”Packa upp cykeln 
ur BikeGuard och montera den” vid packning av cy-
keln. På det sätt som Canyon barn-MTB:n kom, bör 
den också förpackas.

Förpackningsanvisningarna, som steg för steg förkla-
rar, hur Canyon barn-MTB:n ska packas, finns på vår 
webbplats www.canyon.com!

Om ni ska flyga med cykeln ska cykeln antingen för-
varas i Canyon BikeGuard eller en annan lämplig cy-
keltransportväska, t.ex. Canyon BikeShuttle. 

Vid transport med bil är det viktigt att cykeln fixe-
ras ordentligt. Om du är osäker eller har frågor är 
du välkommen att vända dig till vår servicehotline  
08 - 684 414 40.

Kontrollera att det inte finns några delar 
(verktyg, packväskor, barnstolar, o.s.v.) på 

cykeln som kan lossna vid transport med bil. 
Olycksrisk!

Lägg inte cykeln eller cykeldelar löst i bi-
lens kupé. Delarna kan orsaka olyckor.

!
Om Canyon barn-MTB:n inte har packats 
enligt de bifogade förpackningsanvisning-

arna före transporten har du inga anspråk på er-
sättning från Canyon Bicycle GmbH vid eventuella 
transportskador.

!
Överdimensionerade ramrör riskerar att få 
klämskador av de flesta klämmorna på cy-

kelhållare! Kolfiberramar kan därefter plötsligt ge 
vika och ramar av aluminium får lätt bucklor. Men 
det finns speciella passande modeller i biltillbe-
hörsbutiker.

FÖRPACKA SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR

SNABBKOPPLINGAR 
OCH GENOMGÅENDE 
AXLAR
Trots att snabbkopplingar är enkla att använda hän-
der det ofta olyckor p.g.a. felaktig hantering. 

I princip består snabbkopplingen av två delar: 
	 En spak på ena sidan av navet: Den omvandlar 

stängningsrörelsen till klämkraft med hjälp av en 
excenter.

	 En klämmutter på motsatt sida av navet: Använd 
den för att ställa in förspänningen på gängstången.

SÄKER MONTERING AV HJUL

	 Öppna snabbkopplingen. Nu ska texten ”OPEN” sy-
nas.

	 För spaken i riktning mot klämpositionen så att 
det går att läsa ordet ”CLOSE” utifrån på spaken. I 
början och fram till ca halva stängningsvägen ska 
det gå lätt att flytta spaken, d.v.s. det finns ingen 
klämkraft.

	 Under den andra hälften ska det gå mycket trö-
gare att flytta spaken. Den sista biten går spaken 
mycket trögt. Använd handflatans upphöjda del vid 
tummen och hjälp till genom att dra med fingrarna 
mot gaffeln eller ramen. Håll aldrig emot på broms-
skivan.

	 I ändläget ska spaken stå parallellt med hjulet. Den 
får inte sticka ut åt sidan. Spaken ska ligga an mot 
ramen så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

	 Kontrollera att kopplingen sitter fast genom att för-
söka vrida på den stängda spaken.

Felaktigt monterade hjul kan leda
till allvarliga vurpor och olyckor!

Låt aldrig barnet cykla på en cykel om du 
inte först har kontrollerat att hjulen sitter 

fast! Om ett hjul lossnar när barnet cyklar kom-
mer det att vurpa!

i
Lås ihop hjul som är monterade med 
snabbkopplingar tillsammans med ramen i 

ett fast föremål när du lämnar cykeln.
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	 Om snabbkopplingen kan vridas runt sitter inte 
hjulet fast ordentligt. Snabbkopplingen måste då 
öppnas igen och förspänningen höjas. Vrid för detta 
muttern på motsatt sida ett halvt varv medsols.

	 Stäng snabbkopplingen igen och kontrollera att den 
sitter fast korrekt. När snabbkopplingen inte går att 
vrida längre sitter den fast ordentligt.

	 Avsluta med att lyfta hjulet några centimeter från 
marken och slå till på det uppifrån på däcket. Ett 
säkert monterat hjul stannar kvar i ramens axelfäs-
ten.

Försök att vrida sadeln i ramen för att kontrollera 
sadelns snabbkoppling.

SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR

INFORMATION OM MONTERING AV HJUL MED  
GENOMGÅENDE AXLAR

Genomgående axlar används när cykeln utsätts för 
höga belastningar. De gör dämpade gafflar och bak-
partier styvare.

Lossa den genomgående axeln med en insexnyckel 
och dra ut den. Därefter kan bakhjulet lossas som 
vanligt.

Vid monteringen är det viktigt att den genomgående 
axeln inte sticks in i navet innan bakhjulet är mon-
terat.

Monteringen kan göras som vanligt. Men tack vare 
styrningen hamnar bakhjulet i rätt position med en 
gång och behöver inte justeras. Efter att bakhjulet 
har monterats kan axeln stickas in. Skruva in axeln 
i gängan på motsatt sida. Dra åt den med angivet 
åtdragningsmoment.

Om du är osäker eller har frågor är du välkommen 
att vända dig till vår servicehotline 08 - 684 414 40.

INFORMATION OM MONTERING AV BAKHJUL MED  
AXELMUTTRAR

Kontrollera på hjul med navväxel korrekt placering 
av delarna före demonteringen. Spänn kedjan innan 
hjulmuttrarna dras åt, genom att dra hjulet bakåt.

Kedjan får inte ha ett spel på mer än två centimeter 
uppåt eller nedåt i mitten mellan dreven och den 
främre klingan. Kedjan får inte vara slack!

Dra åt axelmuttrarna om allt är korrekt och hjulet 
är i mitten. Kontrollera att momentstödet är korrekt 
monterat.

!
Använd aldrig andra verktyg än de som 
tillverkaren rekommenderar för monte-

ringen av axeln. Använd alltid en momentnyckel. 
Dra åt långsamt i små steg (halva newtonmeter) 
till angivet max. åtdragningsmoment och kontroll-
era regelbundet att delen sitter fast. Överskrid 
inte tillverkarens angivna max. åtdragningsmo-
ment! Om axeln dras åt för hårt kan axeln eller 
gaffelbenen skadas.

i
Läs vid behov bruksanvisningen från till-
verkaren av navet på dennes webbplats.

Felaktigt monterade sadelstolpar kan leda 
till allvarliga vurpor och olyckor!

Låt aldrig barnet cykla på en cykel om du 
inte först har kontrollerat att sadelstolpen 

sitter fast! Olycksrisk om sadelstolpen lossnar när 
barnet cyklar!

i
Snabbkopplingarna kan bytas mot säker-
hetskopplingar. Dessa kräver en speciell 

nyckel eller insexnyckel. Om du är osäker eller har 
frågor är du välkommen att vända dig till vår ser-
vicehotline 08 - 684 414 40.

Det är viktigt att spakarna på båda snabb-
kopplingarna alltid sitter på vänster sida 

(dvs. inte på samma sida som kedjan). På så sätt 
undviker du att montera framhjulet åt fel håll.
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VAD MÅSTE JAG  
TÄNKA PÅ VID  
PÅBYGGNAD OCH 
ÄNDRINGAR?
Canyoncyklar är sportartiklar som är utrustade be-
roende på användningsområde. Tänk på att mon-
tering av stänkskärmar och liknade kan påverka 
cykelns funktion och därmed körsäkerhet negativt. 
Innan du köper och monterar tillbehör är det viktigt 
att du kontrollerar att tillbehören passar till Canyon 
barn-MTB:n. 

Kontrollera alltid innan du monterar extra ringklock-
or eller tutor samt belysning att de är godkända 
och testade och därmed tillåtna för cykling på all-
män väg. Batterilampor måste vara godkända som 
cykelbelysning (se kapitlet ”Lagstadgade krav för 
cykling på allmän väg” i den kompletta versionen av 
Canyons cykelhandbok mountainbike på vår webb-
plats www.canyon.com).

Utför endast arbeten som du behärskar till hundra 
procent.

Styren, styrstammar och gafflar bör alltid bytas av 
en cykelmekaniker. Läs alltid bruksanvisningen från 
tillbehörstillverkaren. Vid montering av andra delar 
och tillbehör är du alltid själv ansvarig för att monte-
ringen blir korrekt. Lämna in Canyon barn-MTB:n till 
vår fackverkstad vid minsta tvivel.

Det är inte tillåtet att montera pakethålla-
re eller släp på cykeln. Om barnet ska ha 

med sig packning måste den förvaras i en speciell 
cykelryggsäck.

Tillbehör, som t.ex. stänkskärmar, etc., som 
monteras i efterhand kan påverka funktio-

nen hos Canyon barn-MTB:n. Använd därför i för-
sta hand tillbehör från vårt sortiment. På så sätt 
är det säkerställt att du använder en passande 
produkt.

i
Läs de utförliga kapitlen längre bak i 
handboken eller i den kompletta versionen 

av Canyons cykelhandbok mountainbike på vår 
webbplats www.canyon.com vid frågor om mon-
tering av tillbehör, delars kompatibilitet eller vid 
förändringar. Eller kontakta vår servicehotline  
08 - 684 414 40.

KOLFIBER

INFORMATION OM 
KOLFIBER
Materialet kolfiber eller mer korrekt kolfiberförstärkt 
plast eller förkortat CFK, har en del speciella egen-
skaper jämfört med andra lättviktsmaterial. Det är 
viktigt att känna till dessa egenskaper för att du och 
barnet länge ska kunna glädjas åt den högkvalitativa 
Canyon barn-MTB:n och alltid kunna lita på materi-
alet. 

Kolfiberförstärkt plast har bevisat sin lämplighet 
inom cykelsporten med flertalet segrar. Materialet 
möjliggör extremt starka och belastningsbara delar 
med mycket låg vikt när det konstrueras, bearbetas 
och behandlas på rätt sätt.

En mycket speciell egenskap är dock materialets 
sprödhet. Denna nackdel medför att kolfibret inte 
deformeras under belastning trots att den inre 
strukturen redan kan ha tagit skada. I extremfall kan 
fibrernas förbindningar upplösas, det uppstår s.k. 
delaminering, vilket innebär att delarnas hållfasthet 
försämras markant. En eventuell överbelastning som 
redan har skadat de inre fibrerna leder inte till defor-
meringar som på stål eller aluminium. Därför kan en 
kolfiberdel gå sönder om den fortsätter användas ef-
ter en överbelastning, vilket kan medföra svåra olyck-
or. Vi rekommenderar att du låter vår fackverkstad 
undersöka delarna eller, ännu bättre, hela Canyon 
barn-MTB:n i ett sådant fall! 

Förklara för barnet att cykeln alltid måste ställas upp 
försiktigt så att den inte kan välta. Kolfiberramar och 
-delar kan skadas redan om cykeln välter.

Uppmuntra barnet att också vara upp-
märksamt vid cykling. Om en kolfiberdel 

knakar kan det vara ett tecken på att materialet 
har en defekt. Låt inte barnet använda cykeln 
utan kontakta vår servicehotline och rådgör om 
vad som bör göras. För barnets säkerhet bör du 
aldrig låta reparera delar av kolfiber! Byt en defekt 
del omgående och se till att den inte kan använ-
das av någon annan. 

Delar av kolfiber får aldrig utsättas för 
höga temperatur som t.ex. vid en pulver-

lackering eller brännlackering. Värmen som krävs 
kan förstöra delen. Undvik också att förvara cy-
keln i bilen vid stark sol samt att förvara den i 
närheten av värmekällor.

!
Överdimensionerade ramrör riskerar att få 
klämskador av de flesta klämmorna på cy-

kelhållare! Kolfiberramar kan då plötsligt gå sön-
der när de används. Det finns speciella passande 
modeller i biltillbehörsbutiker.

i
Max. totalvikt för cyklisten, packning 
(ryggsäck) och cykel får inte överskrida 

40 kg resp. 80 kg på cyklar med 24” hjul. Cykel-
kärra och pakethållare är inte tillåtet!

Vid felaktig montering kan delar som loss-
nar eller bryts av orsaka allvarliga vurpor. 

Dra åt säkerhetsrelevanta skruvförband med före-
skrivna åtdragningsmoment.



32 33KOLFIBER

INFORMATION OM SKÖTSEL 

Sköt kolfibercykeln tillsammans med barnet så att 
det lär sig hur man ska hantera kolfiberdelar.

Rengör delarna av kolfiber med en mjuk trasa och 
klart vatten. Om det behövs kan du använda lite disk-
medel i vattnet. Olja och fett som sitter hårt kan tas 
bort med ett rengöringsmedel baserat på petroleum. 
Använd aldrig avfettningsmedel som innehåller ace-
ton, trikloreten, metylklorid etc. eller icke-neutrala 
eller kemiska rengöringsmedel med lösningsmedel 
som angriper ytan! 

För att skydda ytan och få den att glänsa kan bil-
vax användas. Polermedel och lackrengöringsmedel 
innehåller fasta partiklar som kan angripa ytan. 

Delar av kolfiber har, som alla delar av 
lättviktsmaterial, endast en begränsad 

livslängd. Byt därför ut styre, sadelstolpe, kolfiber-
hjul och styrstam med jämna mellanrum beroen-
de på användning och belastning, t.ex. vart tredje 
år eller efter 1 500 mil, även om cykeln inte har 
varit inblandad i en olycka eller liknade händelse.

!
Skydda utsatta ställen på kolfiberramen, 
t.ex. diagonalrörets undersida, med speci-

ella klistermärken mot skavande vajrar och sten-
skott.

!
Fetta aldrig in delar av kolfiber. Fettet lag-
ras i ytan vilket leder till minskad friktion 

vilket i sin tur leder till att klämförband inte fäs-
ter ordentligt med tillåtna åtdragningsmoment för 
skruvar. Kolfiberdelar som har fettats in en gång 
kan eventuellt aldrig klämmas fast säkert igen!

Kontrollera regelbundet, t.ex. vid rengöring 
av cykeln, att kolfiberdelar inte har utvän-

diga skador som repor, sprickor, bucklor, miss-
färgningar etc. Om trasan fastnar vid någon del 
måste delen undersökas. Låt inte barnet använda 
cykeln. Kontakta omedelbart vår servicehotline  
08 - 684 414 40. 

!
Kläm inte fast ramar eller sadelstolpar av 
kolfiber i ett mekställ! De kan skadas. 

Montera en solid (aluminium-)sadelstolpe och 
kläm fast den eller använd ett ställ som spänner 
fast ramen på tre punkter på insidan eller håller 
fast gaffeln eller vevlagerhuset.

Montera aldrig barends på ett kolfiberstyre 
om de inte är särskilt godkända för detta. 

Kapa aldrig kolfiberstyren och fäst inte broms- 
och växelreglage längre in på styret än angivet 
eller nödvändigt. Risk för materialbrott!

EFTER EN VURPA

EFTER EN VURPA
EFTER EN VURPA MÅSTE DU TILLSAMMANS MED 
BARNET KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER:

1. Kontrollera att hjulen sitter fast i ramen (gaf-
feländarna) och att fälgarna sitter mitt i ramen 
och gaffeln. Snurra på hjulen. Så kan du kont-
rollera om hjulet är skevt. Om hjulet är skevt 
måste det riktas. Mer information finns i kapit-
let ”Bromssystem” och ”Hjul” i den komplet-
ta versionen av Canyons cykelhandbok moun-
tainbike på vår webbplats www.canyon.com  

2. Kontrollera att styret och styrstammen inte är 
deformerade eller brutna, och att de står rakt i 
förhållande till hjulet. Kontrollera att styrstammen 
sitter fast ordentligt i gaffeln genom att försöka 
vrida styret när du håller fast framhjulet. Tryck 
även in bromsreglagen och luta dig framåt för att 
kontrollera att styret sitter fast ordentligt i styr-
stammen. Mer information finns i kapitlen ”Anpas-
sa Canyon barn-MTB till barnet” och ”Styrlager” i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com. 
Eller kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40.

3. Kontrollera att kedjan fortfarande ligger på kling-
orna och dreven. Om cykeln har vält på växelsidan 
ska du kontrollera växlarnas funktion. Be en annan 
person lyfta upp cykeln i sadeln och växla försik-
tigt igenom alla växlar med bakväxeln. Kontrollera 
om bakväxeln ligger för nära ekrarna särskilt vid 
de lätta växlarna, när kedjan ligger på kassettens 
största drev. En skev bakväxel eller böjda gaffelän-
dar kan leda till att bakväxeln hamnar i ekrarna 
– olycksrisk! Bakväxeln, bakhjulet och ramen kan 
skadas. 

i
Se även informationen i kapitlet ”Informa-
tion om kolfiber”.
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4. För blicken längs med sadeln, överröret och vevla-
gerhuset för att kontrollera att sadeln sitter rakt.

5. Lyft upp cykeln några centimeter och släpp ner 
den. Leta efter lösa skruvförband om någonting 
låter konstigt.

6. Kontrollera cykeln en gång till i sin helhet för att 
leta efter skeva delar, missfärgningar och sprickor. 

Om du inte hittade några fel kan du och barnet till-
sammans cykla tillbaka försiktigt. Undvik att bromsa 
och accelerera kraftigt och låt inte barnet stå upp 
och cykla.

Om du är osäker på om cykeln är ok bör du be någon 
att hämta er med bil istället för att ta risker. Gå ige-
nom och kontrollera cykeln noga en gång till när ni 
är hemma. Trasiga delar måste repareras eller bytas. 
Läs det utförliga kapitlet längre bak eller i den kom-
pletta versionen av Canyons cykelhandbok mountain-
bike på vår webbplats www.canyon.com. Tänk alltid 
på att cykeln är en barn-MTB, som är avsedd för 
annan användning är Canyons vanliga MTB-modeller. 
Eller ring vår servicehotline 08 - 684 414 40 om du 
är osäker.

Delar av kolfiber som har utsatts för slag 
och böjda aluminiumdelar kan plötsligt gå 

av. De får heller inte riktas, d.v.s. rätas ut, efter-
som det leder till akut risk för materialbrott. Det-
ta gäller i synnerhet för gafflar, styren, styrstam-
mar, vevarmar, sadelstolpar och pedaler. Om du är 
osäker är det alltid bättre att byta ut dessa delar, 
för barnets säkerhet är det viktigaste. 

ANPASSA TILL BARNET

ANPASSA CANYON 
BARN-MTB TILL 
BARNET
När du väljer resp. kontrollerar ramstorlek är det vik-
tigt att barnet har tillräckligt med plats vid grenen så 
att barnet inte slår i överröret.

Att ställa in cykeln för barnets kropp är ännu vikti-
gare än för vuxna. För sadelhöjden måste du hitta 
en kompromiss där barnet kan nå marken med båda 
fötterna sittande på sadeln och å andra sidan sam-
tidigt kan trampa ordentligt. Att kunna stå stadigt på 
marken (när barnet stannar) är alltid prioriterat!

För alla arbetsmoment som beskrivs ned-
an krävs erfarenhet, lämpliga verktyg och 

hantverkskunnande. Efter monteringen är det vik-
tigt att du tillsammans med barnet genomför en 
snabbkontroll (kapitlet ”Före varje cykeltur”) och 
låter barnet göra en provtur på en plats utan tra-
fik eller en avskild sträcka. På så sätt kan du risk-
fritt kontrollera att allt fungerar. Om du känner dig 
osäker är det bäst att du endast utför positions-
kontrollen. Lämna in Canyon barn-MTB:n till en 
cykelverkstad vid behov.

i
KidFit-systemet som är integrerat i för-
packningen underlättar för dig och barnet 

att ställa in rätt sadelhöjd. Mer information finns 
i den medföljande snabbstartguiden.
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STÄLLA IN RÄTT  
SADELHÖJD
Sadelhöjden rättar sig efter trampningen.

Viktigt: När man trampar ska den främre trampdynan 
stå mitt över pedalaxeln. Barnets ben får inte vara 
helt sträckt när pedalen är i det nedersta läget. Om 
sadeln är för hög är det svårt att övervinna denna 
lägsta punkt och rundtrampet blir ojämnt. Om sadeln 
är för låg kan det leda till smärtor i knäna. Kontrollera 
därför sadelhöjden med hjälp av följande enkla me-
tod. Se till att barnet har skor med plan sula.

	 Låt barnet sätta sig på sadeln och sätta hälen på 
pedalen som är i lägsta läget. I denna position ska 
benet vara helt sträckt. Kontrollera att höften är 
rak.

För att ställa in sadelhöjden måste sadelklämmans 
skruv eller snabbkoppling lossas (läs först kapitlet 
”Snabbkopplingar och genomgående axlar”). Lossa 
sadelstolpens skruv med ett lämpligt verktyg genom 
att skruva motsols.

Dra inte ut sadelstolpen över MAX.-markeringen på 
sadelstolpen. På ramar med längre sadelrör som 
sticker upp över överröret ska sadelstolpen vara in-
stucken minst till nedanför överröret! Det kan inne-
bära att den har en minimigräns för insticksdjup på 
10 centimeter eller mer. 

!
Sadelstolpen och ramen kan ha olika mi-
nimigränser för insticksdjup. Välj det 

största angivna insticksdjupet.

i
Kontrollera sittpositionen för barnet regel-
bundet varannan till var tredje månad.

Fetta aldrig in sadelröret på en ram av kol-
fiber. Om cykeln har en sadelstolpe av kol-

fiber får inte ens ramar av metall fettas in. Kolfi-
berdelar som har fettats in en gång kan eventuellt 
aldrig klämmas fast säkert igen!

SADELHÖJD ANPASSA TILL BARNET

Den lossade sadelstolpen kan nu förflyttas i höjdled. 
Kontrollera att den del av sadelstolpen som är inne i 
sadelröret är ordentligt infettad. (Undantag: ram och 
sadelstolpe av kolfiber). Även om sadelstolpen inte 
glider in lätt i sadelröret får du inte bruka våld. Kon-
takta vid behov vår servicehotline 08 - 684 414 40.

	 Rikta sadeln så att den står rakt genom att föra 
blicken längs sadelspetsen och vevlagret eller längs 
överröret.

	 Fäst sadelstolpen på nytt. Stäng snabbkopplingen 
eller dra åt skruven. Klämkraften ska vara tillräcklig 
utan att du behöver ta i med all kraft. Om du mås-
te ta i passar sadelstolpen eventuellt inte i ramen. 
Kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40 om du 
är osäker.

	 Kontrollera att sadelstolpen sitter fast ordentligt. 
Håll en hand fram på sadeln och en hand bak 
och försök vrida sadeln. Om sadeln inte vrids vid 
kontrollen sitter sadelstolpen fast.

	 Är barnets benlängd fortfarande korrekt? Kontroll-
era genom att sätta barnets fot i den ideala posi-
tionen på pedalen. När den främre trampdynan vilar 
på mitten av pedalen ska knäet vara lätt böjt. Om 
detta är fallet så är sadelns höjd korrekt.

	 Kontrollera att barnet fortfarande kan stå stadigt 
på marken. Om inte bör sadeln sänkas lite. 

!
Dra åt långsamt i små steg (halva newton-
meter) till angivet max. åtdragningsmo-

ment och kontrollera regelbundet att delen sitter 
fast. Överskrid inte tillverkarens angivna max. åt-
dragningsmoment!

Var försiktig så att du inte drar åt skruven 
på sadelklämman för hårt. Om du drar för 

hårt kan sadelstolpen eller ramen skadas.  
Olycksrisk!

Låt aldrig barnet använda cykeln om sa-
delstolpen är längre utdragen än till min.-, 

max.-, gräns- eller stoppmarkeringen! Sadelstol-
pen kan gå av eller ramen skadas. På ramar med 
sadelrör som sticker upp över överröret ska sa-
delstolpen vara instucken minst till nedanför 
överröret eller sadelstaget!
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SITTLÄNGD OCH 
SADELINSTÄLLNING
Avståndet mellan handtagen på styret och sadeln kan 
förändras något med hjälp av sadelstolpens klämma. 
Även trampmomentet påverkas när sadelrälsen flyt-
tas på sadelstolpen. Beroende på om sadeln är pla-
cerad långt fram eller bak trampar barnet mer eller 
mindre bakifrån på pedalerna. 

Om sadeln inte står vågrätt kan barnet inte trampa 
avslappnat på pedalerna. Barnet måste då hela tiden 
stödja sig mot styret för att inte glida av sadeln.

Fäst aldrig sadeln i böjen på sadelrälsen 
utan alltid i det raka området.

i
Sadelns inställningsområde är mycket li-
tet. Men med hjälp av olika storlekar på 

styrstammarna kan längdskillnader på upp till tio 
centimeter uppnås. För det mesta måste då vaj-
rarnas längd anpassas. Uppsök alltid en cykel-
verkstad för denna ändring. Ring vår servicehotli-
ne 08 - 684 414 40 vid frågor och för tidsbokning.

Tänk på att skruvförbanden på sadelstol-
pen måste dras åt med angivet åtdrag-

ningsmoment. Använd en momentnyckel och 
överskrid aldrig max. åtdragningsmoment för 
skruvarna! Åtdragningsmomentet finns i kapitlet 
”Rekommenderade åtdragningsmoment för skru-
var”, på delarna och/eller i bruksanvisningarna 
från tillverkarna av delarna.

SITTLÄNGD OCH SADEL ANPASSA TILL BARNET

FLYTTA SADELN FRAMÅT/BAKÅT OCH STÄLLA IN 
LUTNINGEN

Lossa båda skruvarna två till max. tre varv, eftersom 
det annars finns en risk att hela mekanismen lossnar. 
Flytta sadeln horisontalt för att ställa in sittlängden. 
Ibland är det nödvändigt att slå till lätt på sadeln. 
Kontrollera markeringarna på rälsen och överskrid 
dem inte.

När du har hittat önskad position ska du kontrollera 
om de båda halvorna på klämmekanismen ligger an 
mot sadelrälsen innan du drar fast skruvarna med 
angivet åtdragningsmoment.

Dra fast de två skruvarna jämnt så att inte sadelns 
vinkel ändras. Vrid den främre skruven medsols om 
sadelspetsen ska vara något lägre. Eventuellt kan den 
bakre skruven behöva lossas lite grann. För att ställa 
in den ännu lägre måste den bakre skruven vridas 
medsols och eventuellt den främre lossas.

Kontrollera att sadeln sitter fast ordentligt genom 
att belasta den omväxlande fram- och baktill med 
händerna.

Skruvarna på sadelklämman är bland de 
känsligaste på hela cykeln. Kontrollera 

noga att det rekommenderade min. åtdragnings-
moment för skruvar inte underskrids och att max. 
åtdragningsmoment för skruvar inte överskrids. 
Åtdragningsmomentet finns i kapitlet ”Rekom-
menderade åtdragningsmoment för skruvar”, på 
delarna och/eller i bruksanvisningarna från till-
verkarna av delarna. Använd alltid en moment-
nyckel.

Kontrollera skruvförbanden en gång i 
månaden med Canyonmomentnyckeln och 

de uppgifter som finns i kapitlet ”Rekommendera-
de åtdragningsmoment för skruvar”, i de bifogade 
bruksanvisningarna och/eller på delarna.

Lösa skruvar eller skruvar som lossnar kan 
gå sönder. Olycksrisk!
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JUSTERA VÄXEL- OCH 
BROMSREGLAGEN
Styrändarna på Canyon barn-MTB är för det mesta 
något vinklade. Ställ in styret så att barnets händer 
vilar avspänt i en naturlig vinkel på styret.

	 Lossa insexskruven på växel- resp. bromsreglaget.

	 Vrid broms- och växelreglaget på styret. Sätt barnet 
på sadeln och placera barnets fingrar på bromsreg-
laget. Kontrollera att handen bildar en rak linje med 
underarmen.

	 Dra åt broms- resp. växelreglaget med angivet åt-
dragningsmoment för skruvar.

	 Kontrollera att bromsreglaget sitter fast genom att 
du ställer dig framför Canyon barn-MTB:n och tar 
tag i styret i båda bromsreglagen. Även om du ryck-
er till kraftigt nedåt får bromsreglaget inte vridas. 
Dra åt klämskruven/-skruvarna försiktigt vid behov.

Tänk på att skruvförbanden på styrstam, 
styre och bromsar måste dras åt med an-

givet åtdragningsmoment. Rätt åtdragningsmo-
ment finns på den respektive delen, i kapitlet 
”Allmän information om skötsel och kontroller” 
eller i de bifogade bruksanvisningarna från tillver-
karna av delarna. Annars kan det hända att de-
larna lossnar eller går sönder. Det skulle kunna 
leda till en svår olycka.

JUSTERA AVSTÅNDET 
TILL BROMSREGLA-
GEN
På många bromsreglage kan avståndet mellan reg-
laget och styret justeras. Cyklister med små hän-
der kan på så sätt justera bromsreglaget så att det 
kommer närmare styret. Läget där bromsarna börjar 
verka måste också ställas in efter handens storlek. 

	 Kontrollera tillsammans med barnet när bromsbe-
läggen träffar bromsytorna. Om den här punkten 
nås tidigt måste bromsen justeras. Läs det utförliga 
kapitlet ”Bromssystem” längre bak eller i den kom-
pletta versionen av Canyons cykelhandbok moun-
tainbike på vår webbplats www.canyon.com. Eller 
kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40. An-
nars kan det hända att bromsen ligger mot fälgen 
efter inställningen. Men om bromsen tar först efter 
att reglaget har tryckts in till hälften har du ett för 
litet spelrum att minska avståndet.

	 Oftast finns det en liten skruv ungefär där bromsva-
jern eller bromsledningen går in i reglaget. Skruva 
in skruven och observera hur reglaget flyttas.

	 På hydrauliska bromsar sitter det oftast en inställ-
ningsskruv på reglaget. Med den kan positionen 
ändras.

	 När justeringen är klar är det viktigt att du kontrol-
lerar att beläggen inte tar emot fälgar eller broms-
skiva förrän du har tryckt in reglaget en bit.

Tänk på att skruvförbanden på styrstam, 
styre och bromsar måste dras åt med an-

givet åtdragningsmoment. Rätt åtdragningsmo-
ment finns i kapitlet ”Allmän information om 
skötsel och kontroller” eller i de bifogade bruks-
anvisningarna från tillverkarna av delarna. Annars 
kan det hända att delarna lossnar eller går sön-
der. Det skulle kunna leda till en svår olycka.

i
Läs dessutom bruksanvisningarna från 
tillverkaren av bromsarna.

Det ska inte gå att trycka in bromsreglaget 
helt mot styret. Bromsreglaget ska nå full 

bromskraft innan dess!

Tänk på att stoppsträckan blir längre om 
man cyklar med barends. Barnet måste då 

först flytta händerna till bromsreglaget.
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BROMSSYSTEM
För det mesta används bromsarna på Canyon 
barn-MTB:n för att anpassa hastigheten till om-
givningen och terrängen. I vissa situationer mås-
te bromsarna jobba extra hårt för att få stopp på 
Canyon barn-MTB:n så snabbt som möjligt. 

Öva på att bromsa med barnet på en avskild sträcka 
och se till att det lär sig att bromsa samtidigt med 
båda bromsarna eftersom frambromsen kan överföra 
betydligt mer kraft på grund av viktfördelningen.

På löst underlag är det annorlunda. Om man bromsar 
för mycket med framhjulet då kan det tappa greppet. 
Öva med barnet på att flytta vikten bakåt samt att 
bromsa på olika underlag.

Observera att bromsarna kan bli mycket varma i 
långa nerförsbackar. Följden kan bli att bromsverkan 
försämras (fading) eller i värsta fall att bromsen slu-
tar att fungera helt. Öva med barnet på att bromsa 
kort men kraftigt och helt släppa på bromsen då och 
då. Det är alltid säkrast att stanna ett ögonblick och 
låta bromsskivorna svalna.

Visa barnet hur det ska flytta vikten så långt bak som 
möjligt vid en tvärbromsning.

Mer information finns i kapitlet ”Bromssystem” i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com. 
Eller kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40.

Bromsreglagens placering i förhållande till bromsoken 
kan variera, t.ex. vänster reglage styr frambromsen. 
Byt plats på bromsarna före den första cykelturen 
efter barnets önskemål.

Se till att barnet lär sig hur bromsarna 
fungerar. Träna med barnet på att tvär-

bromsa på en plats utan trafik tills det har sin 
cykel helt under kontroll. Detta kan förhindra 
olyckor.

VÄXLAR

VÄXLAR
Med hjälp av växlarna på Canyon barn-MTB:n kan 
barnet anpassa cyklingen till terrängen och önskad 
hastighet.

På en cykel med kedjeväxlar kan man med en lätt 
växel, d.v.s. när kedjan ligger baktill på ett stort 
drev, cykla över branta kullar med en måttlig kraf-
tansträngning. Barnet måste emellertid då trampa 
snabbare eller med en högre frekvens. I nerförsback-
ar växlar man istället till de tyngre växlarna (baktill 
litet drev). Med ett varv på pedalerna kan barnet 
komma flera meter och hastigheten blir mycket hög.

Öva med barnet så att det lär sig att bara trampa 
lätt på pedalerna vid växling. Det gör växlingen exakt, 
förhindrar missljud och minskar slitaget.

På navväxlar står ”1” för den första, lättaste växeln. 
Växlarna väljs en i taget i ordningsföljd. Helst bör pe-
dalerna stå stilla men man måste åtminstone trampa 
med ett betydligt lägre tryck på pedalerna. Det högsta 
talet innebär den högsta växeln.

Läs de bifogade bruksanvisningarna från tillverkaren av 
växlarna. Kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40 
vid problem med växlarna.

!
Öva med barnet på att växla på en plats 
utan trafik. Lär barnet hur växlingen fung-

erar med de olika växelreglagen eller vridreglaget. 
Om barnet övar på hur växlarna fungerar direkt i 
trafiken kan det avleda barnets uppmärksamhet 
från möjliga farliga situationer.

!
Öva med barnet på att växla så tyst och 
mjukt som möjligt. Det skonar materialet 

och undviker att växlarna hoppar och barnet 
plötsligt trampar luft.

i
Mer information finns i kapitlet ”Växlar” i 
den kompletta versionen av Canyons cyk-

elhandbok mountainbike på vår webbplats 
www.canyon.com. Eller kontakta vår servicehot-
line 08 - 684 414 40.

Se till att barnet alltid bär tättsittande byx-
or, byxklämmor eller liknande. På så sätt 

kan du vara säker på att byxorna inte fastnar i 
kedjan eller klingorna vilket kan leda till en vurpa.

!
Inställning av växelnav eller framväxel är 
svårt och kräver en skicklig mekaniker.

Öva med barnet på att bromsa försiktigt 
på blöta och hala vägar samt på löst un-

derlag, eftersom däcken här lättare tappar grep-
pet. Uppmana det därför att sänka hastigheten 
under de här omständigheterna.

Kontrollera att det inte finns vax, fett eller 
olja på bromsytorna och bromsbeläggen. 

Olycksrisk!

Använd endast märkta originalreservdelar 
som passar bromsen vid byte.
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DÄMPAD GAFFEL
Trenden inom cykelkonstruktionen mot mer körkom-
fort och säker hantering är tydlig. Därför är Canyon 
barn-MTB:er utrustade med dämpade gafflar. Barnet 
kan på så sätt bättre kontrollera Canyon barn-MTB:n i 
terrängen och på dåliga vägsträckor, och påfrestning-
arna på cykel och barn på grund av stötar minskar 
märkbart. Canyon barn-MTB har en teleskopgaffel, 
som fungerar med hjälp av luft i en sluten kammare. 
Dämpningen sker med olja.

Mer information finns i kapitlet ”Dämpad gaffel” i 
den kompletta versionen av Canyons cykelhandbok 
mountainbike på vår webbplats www.canyon.com. 
Eller kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40.

Alla våra Canyon barn-MTB:er får endast 
användas med den standardmonterade 

dämpade gaffeln eller med dämpad gaffel med 
jämförbart utförande. Dubbelkronade gafflar och 
gafflar med annan monteringslängd får inte an-
vändas. I sådana fall gäller inte garantin och 
dessutom kan detta leda till allvarliga skador eller 
materialbrott på Canyon barn-MTB:n. Olycksrisk!

i Tips om inställning och underhåll finns 
även på www.spinner-usa.com

Dämpade gafflar är komplexa. Låt ett ser-
vicecenter som är auktoriserat av gaffel-

tillverkaren utföra underhålls- och reparationsar-
beten. När du kontrollerar skruvarna på den 
dämpade gaffeln måste du använda en lämplig 
momentnyckel och följa lämpliga åtdragningsmo-
ment!

När du köper ett nytt framdäck är det vik-
tigt att du tänker på att det inte får vara 

för högt eftersom det då berör gaffelkronan när 
gaffeln fjädrar in helt. Framhjulet kan då låsa sig. 
Olycksrisk!

!
Dämpade gafflar är konstruerade så att de 
kan och måste kompensera för slag. Om 

gaffeln är styv och blockerad överförs stötarna 
direkt till ramen som normalt sett inte är kon-
struerad för den här belastningen. Om gaffeln har 
lockout (en spärrmekanism på gaffeln) får denna 
funktion normalt sett bara användas på jämna 
underlag (t.ex. jämna skogsvägar) och inte i ter-
rängen.

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR
SYSTEM- RESP. KLICKPEDALER
Canyon Kid‘s MTB har standardpedaler. Beakta och 
läs medföljande bruksanvisningar från tillverkaren 
noga, om du monterar klick- eller systempedaler på 
Canyon barn-MTB:n.

Ställ in utlösningsmekanismen så att det går lätt att 
lossa fötterna.

BARENDS
Med barends kan händernas position varieras. De 
är ofta inställda så att barnet kan hålla händerna 
på dem bekvämt när det står upp och cyklar. Ba-
rends ska sitta nästan parallellt med marken eller  
uppåtvinklade med ca 25 grader. 

Om barnet inte har övat eller om system-
pedalerna är för hårt inställda kommer 

barnet eventuellt inte loss från pedalerna!  
Olycksrisk!

Om barnet håller händerna på barendsen 
på ett MTB-styre, kan det inte nå broms-

reglagen lika snabbt som i andra positioner. 
Stoppsträckan blir längre. Förklara för barnet att 
det alltid måste cykla förutseende och planera för 
längre stoppsträckor.

Användning av barends är inte möjligt 
med standardhandtagen på Canyon 

barn-MTB:n. Kontakta alltid vår servicehotline  
08 - 684 414 40 innan du monterar barends på 
Canyon barn-MTB:n.

Ställ inte barendsen så att de är lodräta 
eller pekar bakåt. Barnet kan skada sig om 

det skulle vurpa.

Tänk på att stoppsträckan blir längre om 
barnet cyklar med barends. Barnet måste 

då först flytta händerna till bromsreglaget.

i Mer information om tillbehör finns på vår 
webbplats www.canyon.com. Om du är 

osäker eller har frågor är du välkommen att vända 
dig till vår servicehotline 08 - 684 414 40!

i De flesta tillverkare bifogar en bra bruks-
anvisning med gaffeln. Läs noga igenom 

denna innan du ändrar gaffelns inställningar eller 
utför underhållsarbeten.

En för hårt dämpad gaffel kan leda till att 
gaffeln inte fjädrar ut mellan täta hinder. 

Olycksrisk!
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ALLMÄN INFORMATION 
OM SKÖTSEL OCH 
KONTROLLER
Canyon barn-MTB:n är en kvalitetsprodukt. Trots 
detta behöver Canyon barn-MTB:n, precis som alla 
fordon, regelbunden skötsel och den behöver läm-
nas in på service hos en cykelverkstad i regelbundna 
intervall.

På lätta cyklar behöver dessutom viktiga delar regel-
bundet bytas ut (se kapitlet ”Service- och underhåll-
sintervaller”). Endast så kan en lång och säker funk-
tion av alla delar garanteras. På så sätt kan barnet 
uppleva glädjen och säkerheten i många år.

TVÄTTA OCH SKÖTA CANYON BARN-MTB:N

Intorkad svett, smuts och salt från vintervägar och 
havsluft skadar Canyon barn-MTB:n. Därför ska du 
vänja dig och barnet vid att regelbundet tvätta och 
skydda alla delar på Canyon barn-MTB:n.

Tvätta inte Canyon barn-MTB:n med högtrycksspru-
ta. Denna snabbtvätt har stora nackdelar: Det höga 
trycket i den mycket hårda vattenstrålen kan tränga 
förbi tätningarna in i lagren. Smörjmedlet tunnas ut, 
friktionen ökar och korrosion uppstår. På sikt leder 
det till att lagerytorna förstörs och att lagret kärvar. 
Dessutom lossnar ofta dekaler av vattenstrålen.

SKÖTSEL OCH KONTROLLER

!
Utför endast arbeten som du vet att du 
klarar av och som du har rätt verktyg till.

!
Rengör aldrig Canyon barn-MTB:n på kort 
avstånd med en kraftig vattenstråle eller 

högtrycksspruta.

i Skydda kedjestagets översida och de ställ-
en där vajrar kan skava med folie eller 

liknande. Då undviker du fula repor och att färg 
skavs bort.

Det är betydligt skonsammare att använda en mjuk 
vattenstråle och/eller en hink med vatten och en 
svamp eller en grov pensel. Att tvätta för hand har 
ytterligare en positiv bieffekt: På så sätt upptäcker 
du tillsammans med barnet tidigt skador i lacken, 
utslitna delar och fel.

Efter att Canyon barn-MTB:n har torkat bör lacken 
och metallytor vaxas (undantag: bromsskivor). Skyd-
da även ekrarna, naven, skruvar och muttrar etc. med 
ett tunt lager vax. Mindre delar kan sprejas in med 
en sprutflaska. Polera de vaxade ytorna med en mjuk 
trasa så att de glänser och vattendropparna pärlar av.

Rengör kedjan, klingor och drev med en sugande 
bomullstrasa.

Kontrollera och smörj kedjan vid behov efter att ren-
göringen (se kapitlet ”Växlar” i den kompletta versio-
nen av Canyons cykelhandbok mountainbike på vår 
webbplats www.canyon.com). Ta kontakt med vår 
servicehotline 08 - 684 414 40 vid behov.

SKÖTSEL OCH KONTROLLER

Applicera aldrig rengöringsmedel eller 
kedjeolja på bromsbelägg och bromsski-

vor! Bromsarna kan sluta fungera (se kapitlet 
”Bromssystem” i den kompletta versionen av 
Canyons cykelhandbok mountainbike på vår 
webbplats www.canyon.com). Applicera aldrig 
fett eller olja på infästningsområden på kolfiber-
delar, t.ex. styre, styrstam, sadelstolpe och sadelrör.

!
Ta bort hårt sittande olja eller fett från 
lackerade ytor och kolfiber med ett rengö-

ringsmedel på petroleumbas. Undvik avfettnings-
medel som innehåller aceton eller metylklorid etc. 
eller icke-neutrala eller kemiska rengöringsmedel 
med lösningsmedel. De kan angripa lackytan!!

Innan du vaxar ramen bör du testa vaxet 
på ett dolt ställe!

Var uppmärksam på sprickor, repor, defor-
mationer eller missfärgningar på material-

et. Kontakta vår servicehotline 08 - 684 414 40 
om du är osäker. Byt genast ut skadade delar och 
bättra på skador i lacken.
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FÖRVARA CANYON BARN-MTB:N

Om du sköter Canyon barn-MTB:n regelbundet under 
säsongen, behöver du inte tänka på något speciellt 
om den inte ska användas på ett tag, förutom ett 
stöldskydd. Canyon barn-MTB:n bör förvaras i ett 
torrt och väl ventilerat utrymme.

När det är dags för vinterförvaring av Canyon 
barn-MTB:n måste du tänka på vissa saker:

	 Tvätta Canyon barn-MTB:n och skydda den mot rost 
enligt beskrivningen ovan.

	 Demontera sadeln så att eventuell fukt som har 
trängt in kan torka. Spraya lite olja i sadelröret. (Un-
dantag: ramar av kolfiber)

	 Förvara Canyon barn-MTB:n i ett torrt rum.
	 Växla till det minsta drevet bak. På så sätt är vajrar 

och fjädrar avlastade.
	 Luften går ur slangarna om cykeln inte används en 

tid. Om Canyon barn-MTB:n står med tomma däck 
en längre tid kan däcken ta skada. Häng därför upp 
hjulen eller hela cykeln eller kontrollera regelbundet 
däcktrycket.

SKÖTSEL OCH KONTROLLER

UNDERHÅLL OCH KONTROLLER

Första inspektionen:
Våra erfarna tekniker har utarbetat en speciell ser-
viceplan. Under de första kilometerna kan det t.ex. 
hända att hjulen sätter sig något eller att växel- och 
bromsvajrarna töjs ut lite, så att växlarna inte fung-
erar problemfritt längre. Beroende på användningen 
kan det även vara dags för de första reparationerna 
på grund av slitage. I så fall tar en servicemedarbe-
tare kontakt med dig.

Regelbunden årlig service:
Efter en lång och anspråksfull säsong rekommen-
derar vi att du låter en verkstad kolla igenom hela 
Canyon barn-MTB:n. Och vem kan det bättre än de 
som har byggt cykeln? 

Den årliga kontrollen genomförs av vår fackperso-
nal enligt en serviceplan som är avstämd efter din 
cykeltyp. 

Canyons säkerhetskontroll:
Om Canyon barn-MTB:n har använts betydligt min-
dre än 100 mil per år innebär det även att servicen 
blir mindre omfattande. Då passar Canyons säker-
hetskontroll perfekt. Våra specialister har utarbetat 
en behovsorienterad serviceplan som är mindre om-
fattande än den årliga inspektionen, men som ändå 
täcker alla säkerhetsrelevanta punkter. Vi rekommen-
derar att denna kontroll görs i början av den nya 
säsongen eller före en cykelsemester, så att barnet 
kan starta bekymmersfritt.

För att Canyon barn-MTB:n ska vara så kort tid som 
möjligt hos oss ber vi dig avtala en tid.

SKÖTSEL OCH KONTROLLER

i När du förpackar Canyon barn-MTB:n för 
att skicka den till vår fackverkstad, ska 

den packas exakt enligt beskrivningen i början av 
denna handbok.

Mycket lätta delar kan ha en kortare livs-
längd. Låt därför kontrollera och vid behov 

byta ut de delar som anges i kapitlet ”Service- 
och underhållsintervaller” för barnets säkerhet.

!
För att barnet ska ha glädje av sin Canyon 
under lång tid, måste Canyon barn-MTB:n 

underhållas regelbundet. Tidsuppgifterna i tabel-
len i kapitlet ”Service- och underhållsintervaller” 
är tänkta som riktmärken för cyklister som cyklar 
mellan 75 och 150 mil (ca 50 till 100 timmar) om 
året.  Om barnet regelbundet cyklar mer eller väl-
digt mycket i terräng måste cykeln underhållas 
oftare. Det gäller även om barnet cyklar mycket i 
regn eller allmänt fuktigt klimat.

!
Använd endast originalreservdelar om nå-
gonting måste bytas. Under de första två 

åren (resp. under garantiperioden) tillhandahåller 
Canyon alla nödvändiga reservdelar. Om reservde-
larna inte är tillgängliga tillhandahåller Canyon 
reservdelar av motsvarande eller högre kvalitet.

i På vår webbplats www.canyon.com finns 
det dessutom stora mängder serviceinfor-

mation som hjälper dig vid mindre reparations- 
och underhållsarbeten. Överskatta inte din egen 
förmåga vid dessa arbeten! Om du är osäker eller 
har frågor är du välkommen att vända dig till vår 
servicehotline 08 - 684 414 40 eller per e-post till 
sverige@canyon.com



50 51SERVICE- OCH UNDERHÅLLSINTERVALLER

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSINTERVALLER
Efter inkörningsfasen måste du låta en cykelverkstad 
regelbundet underhålla Canyon barn-MTB:n. Tidsupp-
gifterna i tabellen nedan är tänkta som riktmärken 

för cyklister som cyklar mellan 75 och 150 mil (ca 
50 till 100 timmar) om året. Om barnet regelbundet 
cyklar mer måste cykeln underhållas oftare.

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSINTERVALLER

Del Arbete Före varje 
cykeltur

En gång i 
månaden

En gång 
om året

Andra 
intervaller

Belysning Kontrollera •

Däck Kontrollera lufttrycket •

Däck Kontrollera mönsterdjupet och 
däcksidorna

•

Bromsar  
(skivbromsar)

Mät beläggtjockleken •

Bromsvajrar/ 
-ledningar

Kontrollera visuellt • x

Dämpad gaffel Kontrollera skruvarna • x

Dämpad gaffel Byt olja, service x

Gaffel Kontrollera 
Byt

x  
x 
Efter vurpa 
eller olycka

Navväxlar Kontrollera, ställ in vid behov x

Vevlager Kontrollera om lagret glappar x

Vevlager Smörj med fett x

Kedja Kontrollera och smörj •

Kedja Kontrollera och byt x 
Från 75 mil 

Kedjespänning 
på navväxlar

Kontrollera, spänn vid behov • x

Vevarm Kontrollera och dra åt x

Kontrollerna som är markerade med ”•” kan du utföra själv tillsammans med barnet om du har visst 
hantverkskunnande, lite erfarenhet och lämpliga verktyg som t.ex. en momentnyckel. Om du hittar fel 
eller brister vid kontrollerna måste du genast åtgärda dem. Vid frågor kan du även vända dig till vår 
servicehotline 08 - 684 414 40.
Arbetena som är markerade med ”x” bör utföras av en cykelmekaniker med erfarenhet av modern cykel-
teknik. Kontakta gärna vår servicehotline 08 - 684 414 40.

Del Arbete Före varje 
cykeltur

En gång i 
månaden

En gång 
om året

Andra 
intervaller

Lack Konservera •
Minst 
varje halvår

Hjul/ekrar Kontrollera att de är raka och 
spända

•

Hjul/ekrar Rikta och spänn x 
Vid behov

Styre och styrstam, 
kolfiber och  
aluminium

Kontrollera

Byt

x
Minst  
vartannat år
x
Efter vurpa 
eller tre år

Styrlager Kontrollera om lagret glappar • 

Styrlager Smörj med fett x 

Metallytor Konservera  
(undantag: bromsskivor)

•
Minst
varje halvår

Nav Kontrollera om lagret glappar •

Nav Smörj med fett x

Pedaler Kontrollera om lagret glappar •

Pedaler  
(klickpedaler)

Rengör fästmekanismen •

Bakväxel Rengör och smörj •

Snabbkoppling/ 
genomgående axel

Kontrollera infästningen •

Skruvar och  
muttrar

Kontrollera och dra åt •

Ventiler Kontrollera infästningen •

Styrstam och  
sadelstolpe

Demontera och smörj med fett 
resp. ny monteringspasta vid kol-
fiber (OBS! aldrig fett på kolfiber)

x

Vajrar: växlar/ 
bromsar

Demontera och smörj med fett x

Kontrollerna som är markerade med ”•” kan du utföra själv tillsammans med barnet om du har visst 
hantverkskunnande, lite erfarenhet och lämpliga verktyg som t.ex. en momentnyckel. Om du hittar fel 
eller brister vid kontrollerna måste du genast åtgärda dem. Vid frågor kan du även vända dig till vår 
servicehotline 08 - 684 414 40.
Arbetena som är markerade med ”x” bör utföras av en cykelmekaniker med erfarenhet av modern cykel-
teknik. Kontakta gärna vår servicehotline 08 - 684 414 40.
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REKOMMENDERADE ÅTDRAGNINGSMOMENT 
FÖR SKRUVAR

REKOMMENDERADE ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVAR

i På vissa delar är åtdragningsmomentet för 
skruvar angivet direkt på delen. Följ värden 

på dekaler eller direkt på delen.

REKOMMENDERADE ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVAR

Canyonram: 
Skruvar för flaskhållare  5 Nm 
Utbytbart växelöra 1,5 Nm 

Canyonsadelklämma:  3 - 5 Nm 

Läs kapitlet ”Snabbkopplingar och genomgående  
axlar” om Canyon barn-MTB:n har snabbkopplingar. 

Följande åtdragningsmoment gäller om det inte 
finns några andra uppgifter från styrstams- resp.  
sadelstolpstillverkaren på delen eller i delens bruks-
anvisning.

Styrstam: 
Skruvar M5 4,5 - 5,5 Nm 
Skruvar M6 8 - 9,6 Nm
Justerskruv (i kåpan)  0,5 - 2 Nm
på Ahead-styrstammar 

Sadelstolpe: 
Sadelklämma på stolphuvudet
	 Stolpar med en skruv 20 - 24 Nm 
	 Stolpar med två skruvar 6 - 9 Nm
  i rad 
	 Stolpar med två skruvar tvärs mot 12 - 14 Nm
  körriktningen 

För att Canyon barn-MTB:n ska vara drift-
säker måste delarnas skruvförband dras åt 

noga och kontrolleras regelbundet. Bäst är att 
använda en momentnyckel som spärrar när man 
når önskat åtdragningsmoment för skruvarna. 

Börja alltid med det lägsta värdet och dra åt lång-
samt i små steg till det maximala åtdragningsmo-
mentet och kontrollera att delarna sitter fast or-
dentligt enligt anvisningarna i respektive kapitel. 

På delar där endast ett maximalt åtdragningsmo-
ment anges ska skruvarna dras fast lite i taget. 
Kontrollera under tiden regelbundet om delen 
sitter fast ordentligt enligt beskrivningen i res-
pektive kapitel. Överskrid aldrig maximalt åtdrag-
ningsmoment.

i
På vissa delar är åtdragningsmomentet för 
skruvar angivet direkt på delen. Följ värden 

på dekaler eller direkt på delen.

i
Beakta vid behov även de bifogade bruks-
anvisningarna från tillverkarna av delarna 

eller se vår webbplats www.canyon.com

Del Skruvförband Shimano* SRAM ** 

Bakväxel Fästskruv
Vajerklämskruv
Styrrullens skruv

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

8 - 10 Nm
4 - 5 Nm

Växelreglage Fästskruv på växelreglaget
Kåpa
Fästskruv för klämmor (insexskruv) 

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

2,5 - 4 Nm

Nav Låsmutter för lagerinställning 0 - 25 Nm 

Frihjulsnav Låsring för kassett 40 Nm

Vevparti Skruv för vevparti (fettfri fyrkant) 
Skruv för vevparti (Shimano Octalink) 
Skruv för vevparti (Shimano Hollowtech II) 
Skruv för vevparti (Isis)
Skruv för vevparti (Gigapipe)
Klingskruvar

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  
(aluminium)

Tätat  
cartridgelager

Hus Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35 - 50 Nm

50 - 70 Nm

34 - 41 Nm

Pedal Pedalaxel 35 Nm 31 - 34 Nm 

*  www.shimano.com
**  www.sram.com
Beakta värdena i de bifogade bruksanvisningarna från tillverkarna av delarna.
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SKIVBROMSAR

!
Beakta alltid bruksanvisningen från tillver-
karen av bromssystemet vid alla arbeten 

på bromssystemet.

Shimano Magura Avid Formula

Skruv på bromskoket på ram/gaffel 6 - 8 Nm 6 Nm 5 - 7 Nm  
(bakhjul)
9 - 10 Nm  
(framhjul)

9 Nm

Skruv på bromsreglagets klämma
Enskruvsklämma

Tvåskruvsklämma

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

2,5 Nm

Ledningens låsskruvar på reglaget
och normal ledning på bromsoket

5 - 7 Nm 4 Nm 5 Nm
Aluminiumkläm-
ma
7,8 Nm
Stålklämma

5 Nm

Ledningarnas stutsskruvar på bromsoket 
(skivbromsledning)

5 - 7 Nm 6 Nm

Lockskruv 0,3 - 0,5 Nm 0,6 Nm

Gängstift ventilationshål 4 - 6 Nm 2,5 Nm

Bromsskivan skruvar på navet 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Vajerfäste på bromsreglaget 8 Nm
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