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CANYON-STYRE OG STYRESTEM OG  
STYRE-STYRESTEMKOMBINASJONER

KJÆRE CANYON-KUNDE,

gratulerer med kjøpet av en CANYON-komponent. Du har gjort et godt valg. Vi hos 
CANYON utvikler våre produkter i Tyskland, tester og produserer dem med størst 
mulig omhu for å gi deg høyest mulig standard når det gjelder produksjon og 
sikkerhet.

Hvis du har spørsmål om dine CANYON-produkter, kan du henvende deg til 
CANYON Bicycles GmbH Tel.: +47 45 40 41 40
Karl-Tesche-Straße 12 NORGE@CANYON.COM
D-56073 Koblenz www.canyon.com

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER
Som alt høyverdig sportsutstyr må også komponentene på CANYON monteres 
omhyggelig, helst av CANYON Bicycle GmbH. Bare da kan en optimal funksjon og 
holdbarhet garanteres over lang tid. 

Denne håndboken kan ikke gi deg ferdighetene til en sykkelmekaniker. Selv en 
håndbok som er like tykk som et leksikon kan ikke dekke alle mulige kombinasjoner 
av de sykkelmodellene og komponentene som finnes. Derfor konsentrerer denne 
håndboken seg om dine nye komponenter, og inneholder de viktigste opplysningene 
og advarslene.

Vi hos CANYON anbefaler derfor sterkt at du får hjelp fra en erfaren mekaniker fra 
CANYON.

Kombiner og bruk om mulig utelukkende CANYON komponenter med hverandre. 
Bare da kan man oppnå optimal funksjon, belastbarhet og sikkerhet for produktet. 
Særlig ved styre og styrestem skal du ikke inngå noen kompromisser.

Ved kombinasjon med komponenter fra andre produsenter må du absolutt informere 
deg om deres anvisninger og kontrollere at målene og kompatibiliteten er overholdt 
etter det som er fastlagt i denne bruksveiledningen. Våre produksjonstoleranser 
for kombinasjon av komponenter blir omhyggelig overvåket under produksjon og 
kvalitetskontroll for å sikre en enkel og fagriktig montasje.

Denne bruksveiledningen inneholder viktige henvisninger om bruk, stell, 
vedlikehold og montering.

Les først de generelle opplysningene oppmerksomt og deretter kapittelet 
med opplysninger om det CANYON-styre, styrestem eller CANYON styre-
styrestemkombinasjon som du har kjøpt. Etter det er det ingen ting i veien for en 
knirkefri montering og feilfri bruk.

Oppbevar denne bruksveiledningen godt og gi den videre til den respektive 
brukeren, hvis du selger, låner bort eller på annen måte gir din CANYON sykkel hhv. 
komponent videre. 

Ved CANYON-komponenter må man – som ved alle deler av lett konstruksjon – være 
oppmerksom på noen særegenheter. Pass derfor på at monteringen blir omhyggelig 
gjennomført og at komponentene blir brukt til det de er bestemt for.

De materialer som brukes av CANYON – særlig karbon (også kalt CFK) – er usedvanlig 
sterke og holdbare, dvs. komponentene tåler mye og utmerker seg samtidig med en 
lav vekt. Man skal imidlertid være oppmerksom på at disse materialene er relativt 
sprø og at CANYON-komponenter ev. deformeres litt før et truende brudd.

En overbelastning av materialet kan forårsake skader som knapt kan oppdages, fordi 
det ikke er tegn på skader fra bøyde deler eller lignende, som man kjenner det fra 
andre metaller, f.eks. aluminium.

Etter en overbelastning, f.eks. fra en ulykke, kan andre CANYON-komponenter svikte 
ved videre bruk. Dette kan føre til et fall med muligens alvorlige helseskader. Derfor 
må kontrollanvisningene i kapittelet med opplysninger om den kjøpte CANYON-
komponenten følges. For å sikre en sikker bruk etter en mulig skadelig hendelse, må 
de respektive komponentene kontrolleres av CANYON Bicycle GmbH. Spør alltid i slike 
tilfeller om fagkyndig råd fra CANYON.

CANYON Team ønsker deg god tur og at du har mye glede av din CANYON og CANYON-
komponentene!

FØR FØRSTE SYKKELTUR – FORMÅLSMESSIG BRUK
CANYON-styre og styrestem (1) og styre-styrestemkombinasjoner (2) er bestemt 
for bruk på racer- og triatlonsykler (dvs. temposykling), cyclocrossykler eller 
terrengsykler og for den bruken som er typisk for dem. Bruk komponentene kun for 
det tillatte bruksområdet hhv. med de fastsatte vilkårene.

Racer- og triatlonsykler hhv. temposykler er utelukkende konstruert for bruk på 
veier og gater med asfalt hhv. tilstrekkelig fast veidekke med glatt overflate.

Cyclocrossykler er egnet for bruk i typisk terreng for off-roadsport, f.eks. på gårds- 
og skogsveier, men ikke for bruk til all-mountain, Enduro, utfor (DH), freeride, dual 
slalom, utfor/frikjørings-parker, hopp, drops osv.

Vilkår 1
CANYON-komponenter i denne kategorien er konstruert for sykling på veier med fast 
veidekke, hjulene må ha stadig kontakt med bakken. Dette er som regel racersykler 
med racerstyre eller rett styre, triatlon- eller temposykler. Syklistens maksimale vekt 
inkl. bagasje må ikke overskride 120 kg. Denne tillatte maksimalvekten kan muligens 
begrenses ytterligere av bruksanbefalinger fra komponentprodusentene.

Terrengsykler er bestemt for sykling i typisk terreng, som det f.eks. også forekommer 
i MTB-maraton og cross-country-renn. På grunn av konsept og utstyr er de imidlertid 
ikke bestemt for bruk på offentlig vei. Før bruk må foreskrevet utstyr finnes.

Vilkår 2
CANYON-komponenter i kategori 2 er for sykler i kategori 1 og dermed for fast grusvei 
og off-road-løyper med lett helning, der dekkene mister bakkekontakten en kort 
stund på grunn av små trinn. Dette omfatter urban- og citysykler og cyclocross-sykler 
med racerstyre og Cantilever- eller skivebremser.

Vilkår 3
CANYON-komponenter i denne kategorien er egnet for bruk på sykler i kategoriene 
1 og 2 og dessuten for grovt terreng uten fast dekke. Bruksområdet for disse syklene 
omfatter også sporadiske hopp med en maks. høyde på ca. 60 cm. Men selv hopp i 
denne høyden kan føre til uheldige landinger når syklisten er uøvet, de kreftene som 
virker kan dermed øke betydelig og forårsake skader og personskader. MTB Hardtails 
og heldempede hjul med kort vandring står for denne kategorien.

Vilkår 4
CANYON-komponenter i denne kategorien er egnet for bruk i henhold til kategorier 
1-3. Dessuten er de egnet for svært grovt og delvis blokkert terreng med brattere 
bakker og de høyere hastighetene som er forbundet med dette. Regelmessige, 
moderate hopp gjennomført av øvede syklister er ikke noe problem for de tilsvarende 
syklene. Man bør imidlertid utelukke regelmessig og varig bruk av syklene på North-
Shore-strekninger og i Bike Parks. På grunn av større belastninger bør disse syklene 
undersøkes for mulige skader etter hver sykkeltur. Heldempede sykler med middels 
vandring er typisk for denne kategorien.

Vilkår 5
Denne bruksmåten står for krevende, sterkt blokkert og ekstremt bratt terreng, noe 
som bare teknisk erfarne og svært godt trenede syklister klarer. Større hopp i svært 
stor hastighet og intensiv bruk av anviste Bikeparks eller utforstrekninger er typisk 
for denne kategorien. Ved disse CANYON-komponentene og syklene er det absolutt 
nødvendig å passe på at det foretas en inngående kontroll for mulige skader etter 
hver sykkeltur. Tidligere skader kan føre til svikt ved tydelig mindre ytterligere 
belastninger. Man bør også tenke på å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter 
med regelmessige mellomrom. Det anbefales sterkt å bruke spesielle protektorer. 
Heldempede sykler med lang vandring, men også dirtbikes er typisk for denne 
kategorien.

Styre, styrestem eller styre-styrestemkombinasjoner fra CANYON må 
aldri forandres. De må ikke sages av eller files, det må ikke bores hull i 

CANYON-komponenter. Dette ville skade strukturen og garantien bortfaller.

i Les også spesifikasjonene på vår nettside www.canyon.com

CANYON styrestem og styre-styrestemkombinasjoner er utelukkende 
bestemt for bruk sammen med gjengeløse, såkalte Aheadset®-

styringslager. Bruk i kombinasjon med gjengegaffelskaft kan føre til plutselig 
svikt og dermed fall med uforutsette følger.

Pass på at din CANYON-komponent eller sykkel blir innstilt slik at du 
alltid kan nå bremsespaken hhv. bremse-/girspaken. Vær oppmerksom 

på at du ikke når bremsespaken like raskt når du sykler med bar ends som er 
godkjent av CANYON. Det samme gjelder når du sykler med et aerostyre.

Som med styrehorn må du på forhånd innhente godkjennelse fra 
CANYON for montering av et aerostyre. Ikke monter noe styretilbehør 

som ikke er godkjent av CANYON. Styretilbehør som ikke passer kan føre til at 
styret svikter. Ulykkesfare.

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

Hvis du ikke er absolutt sikker eller hvis du har spørsmål, vennligst henvend deg til 
CANYON servicehotline +47 45 40 41 40.

La CANYON service undersøke og ev. skifte ut hhv. reparere CANYON styre, styrestem 
og styre-styrestemkombinasjon og sykkelen etter et støt, f.eks. en ulykke eller et fall, 
for din egen sikkerhets skyld.

I følgende tilfeller skal du ikke bruke sykkelen mer, men ta kontakt med CANYON 
servicehotline +47 45 40 41 40:

 Når CANYON styre, styrestem eller styre-styrestemkombinasjon har knakende 
eller knirkende lyder eller

 Når de nevnte CANYON-komponentene har ytre skader som skår, revner, buler, 
bulker, misfarging osv.

Få skadene undersøkt nøye og skift ev. ut CANYON-komponentene.

Aerostyre er kun tillatt med godkjennelse fra CANYON. Når du vil bruke 
et aerostyre (Clip-On), ta først kontakt med CANYON servicehotline  

+47 45 40 41 40.

CANYON-komponenter er konstruert for en maksimal syklistvekt på 
110 kg inkludert bagasje, f.eks. en ryggsekk. Vær også oppmerksom på 

vektbegrensninger fra sykkelen.

Bruk CANYON-komponenten hhv. CANYON-sykkelen kun til det formål 
den er bestemt for. Ved annen type sykling, for stor vekt eller lignende 

er det fare for at komponenten hhv. sykkelen ikke tåler belastningene og 
svikter. Fare for fall!

FØR HVER SYKKELTUR
Før du begynner sykkelturen må du kontrollere CANYON-sykkelen hhv. komponenten 
for følgende punkter:

1. Kontroller om styrestemmet sitter godt på gaffelskaftet og styret godt i 
styrestemmet. Flere opplysninger finner du i kapitlene „Montering av CANYON 
styrestem og CANYON styre-styrestemkombinasjoner“ og „Montering 
og innstilling av et CANYON-styre“.

2. Kontroller om styringslageret går lett og uten spill (3). Gjennomfør 
funksjonskontrollen som beskrevet i kapittel „Innstilling av Aheadset®-
styringslager“.

3. Kontroller at bremse- og girspaken sitter godt fast. Foreta en bremsetest i 
stillstand ved å trekke bremsespaken kraftig mot styret (4). Bremsebeleggene 
på felgbremsene må da treffe felgsidene over hele flaten. De må ikke berøre 
dekkene. Spaken må ikke kunne trekkes helt inn til styret! 

 Ved skivebremser må hjulet være fullstendig bremset allerede med liten 
håndkraft og med tydelig avstand mellom spak og styre. Olje hhv. bremsevæske 
må ikke lekke ut av systemet og komme i kontakt med bremseskiven. Følgen ville 
være redusert bremsekraft og en usikker bremseeffekt. 

 Flere opplysninger finner du i kapittel „Bremsesystemet“ i din CANYON 
sykkelhåndbok eller i et lignende kapittel i den generelle bruksveiledningen for 
sykkelen.

4. Gjennomfør også de andre kontrollene i henhold til anvisningene i kapitlene 
„Før første sykkeltur“ og „Før hver sykkeltur“ i din CANYON sykkelhåndbok 
eller i lignende kapitler i den generelle bruksveiledningen for sykkelen.

Ikke bruk sykkelen når din CANYON-sykkel eller -komponent har en feil 
på disse punktene! En mangelfull sykkel eller komponent kan forårsake 

alvorlige ulykker! Hvis du ikke er absolutt sikker eller hvis du har spørsmål, 
vennligst henvend deg til CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 eller til din 
sykkelforhandler.

Fester som ikke er forskriftsmessig lukket kan føre til at deler på 
CANYON-sykkelen løsner. Alvorlige fall er følgen!

CANYON-komponentene og CANYON-sykkelen eller sykkelen fra en 
annen produsent blir sterkt belastet fra innflytelser fra bakken og fra 

de kreftene som ledes inn i sykkelen. De forskjellige komponentene reagerer 
på denne dynamiske belastningen med slitasje og materialtretthet. Undersøk 
sykkelen regelmessig for tegn på slitasje, riper, deformasjoner, misfarging eller 
begynnende sprekker. Komponenter som er eldre enn forventet levetid, kan 
plutselig svikte.

Vær oppmerksom på at bremseveien forlenges når du sykler med et 
aerostyre (racersykkel/triatlonsykkel) eller styrehorn (MTB). 

Bremsespakene er ikke alltid innen god rekkevidde.

i Ta sykkelen regelmessig til CANYON-service eller til din 
sykkelforhandler, slik at de delene det er snakk om kan kontrolleres og 

ev. skiftes ut.

i Les CANYON-sykkelhåndboken eller den generelle sykkel-
bruksveiledningen fra sykkelprodusenten før du begynner syklingen!

SÆREGENHETER VED MATERIALET KARBON
Ved alle CANYON-produkter av karbonfiberforsterket kunstharpiks eller kunststoff, 
også kalt karbon eller forkortet CFK, må man være oppmerksom på noen 
særegenheter.

Karbon er et ekstremt fast materiale som gjør det mulig å fremstille belastbare 
komponenter med lav vekt.

Vær oppmerksom på at karbon ikke deformeres - som metall - etter en overbelastning, 
selv om den indre fiberstrukturen kan være skadet. Under videre bruk truer derfor en 
tidligere skadet CANYON-karbonkomponent med å svikte plutselig og uten forvarsel, 
noe som kan føre til fall med uforutsette følger.

Når din CANYON-karbonkomponent har vært utsatt for en slik stor belastning, 
anbefaler vi sterkt at komponenten eller helst hele sykkelen blir bragt til CANYON for 
kontroll. CANYON kan undersøke den skadede sykkelen og, om nødvendig, få skiftet 
ut defekte komponenter. Eventuelt kan sykkelforhandleren ta kontakt med CANYON-
service direkte for å avklare spørsmål.

Av sikkerhetsgrunner må skadede CANYON-komponenter av karbon aldri repareres! 
Skift en skadet komponent ut straks og forsikre deg om at den ikke blir brukt mer. 
Ødelegg komponenten for å forhindre at den blir brukt av andre.

Komponenter av karbon må aldri komme i berøring med høye 
temperaturer, som for eksempel er nødvendige ved pulverlakkering 

eller brannlakkering. Den nødvendige varmen kan ødelegge komponenten. 
Unngå også oppbevaring i biler i sterkt sollys eller lagring i nærheten av 
varmekilder.

Komponenter av karbon har som alle komponenter med lett konstruksjon bare en 
begrenset levetid. Derfor skal styre, styrestem og styre-styrestemkombinasjoner fra 
CANYON, alt etter bruk, skiftes profylaktisk ut med regelmessige mellomrom (minst 
annethvert år), selv om de ikke har vært innblandet i noen ulykke eller lignende 
hendelser.

Forsikre deg om at klemområdene er helt uten fett og andre smørestoffer, når 
karbon eller karbonfiberforsterket kunststoff er en av klemdelene! Fettet legger seg 
på overflaten på CANYON-karbonkomponentene og forhindrer på grunn av nedsatte 
friksjonskoeffisienter at klemmingen er sikker. CANYON-karbonkomponenter som er 
blitt smurt med fett kan muligens aldri mer klemmes sikkert! 

Når du monterer CANYON-komponenter, skal du bruke CANYON karbon-
monteringspasta (5), for å oppnå en best mulig friksjon der hvor delene forbindes. 
Dette muliggjør lave og dermed skånsomme skruemomenter.

Hvis CANYON-komponenter på sykkelen knaker eller har ytre skader 
som skår, revner, bulker, misfarging osv. må komponenten eller 

sykkelen ikke brukes mer til komponenten er skiftet ut. Etter en stor belastning, 
en ulykke eller kraftig støt må de involverte komponentene skiftes ut eller 
kontrolleres av CANYON.

RENGJØRING OG STELL
Rengjør styre, styrestem, håndtak, styrebånd fra CANYON regelmessig med vann og 
en myk klut. Om nødvendig, bruk såpe uten slipende partikler til å fjerne skitt. Ved 
hårdnakket skitt som olje eller fett på faste overflater kan det brukes varmt vann 
tilsatt litt vanlig oppvaskmiddel. Ikke bruk skarpe rengjøringsmidler som aceton, 
trikloretylen eller metylen, de kan angripe lakk og materiale.

Når CANYON-komponenten er godt tørket, skal overflatene (unntak: bremseflater og 
seter) gnis inn med vanlig hardvoks. Poler CANYON-komponentene når voksen har 
tørket. Da beholder CANYON-styre, styrestem og styre-styrestemkombinasjoner et 
pent ytre i årevis.

Pass på at det ikke kommer pleiemidler eller fett hhv. olje på 
bremseflankene eller -skivene. Dette kan ha negativ innflytelse på 

bremseeffekten, til og med at bremsene ikke virker.

! Se opp for revner, riper, skår, deformert materiale eller misfarging når 
du vasker din CANYON-sykkel eller sykkel fra en annen produsent hhv. 

CANYON-komponenter. Hvis du er i tvil, ta kontakt med CANYON servicehotline 
+47 45 40 41 40 og få de skadede komponentene skiftet ut straks.

! Ikke oppbevar CANYON-styre, styrestem og styre-
styrestemkombinasjoner i sterkt sollys og ved stor varme.

! Ikke rengjør komponenter fra CANYON med aggressive midler som 
lettbensin, fortynner osv.

VEDLIKEHOLD
Kontroller dreiemomentet på alle skruene etter de første 100 til 300 km hhv. 10 til 
20 driftstimene. Om nødvendig, trekk alle skruene trinnvist til opptil det maksimale 
dreiemomentet som er angitt av CANYON. Kontroller innimellom om CANYON-
komponenten sitter godt fast. Det maksimale dreiemomentet som er angitt av 
CANYON må aldri overskrides. Skruforbindelser må kontrolleres på nytt ca. hver  
2 000. km hhv. 100. driftstime!

Kontroller også at styrehåndtak og gir- hhv. bremsehåndtak sitter godt fast.

i Det respektive skruemomentet er trykket på komponenten.

Løse eller for sterkt tiltrukkede skruforbindelser kan forårsake ulykker!

GENERELLE MONTERINGSANVISNINGER OG 
KOMPATIBILITET
Generelt er montering av styrestem, styre, håndtak og styre-styrestemkombinasjoner 
et arbeid for en erfaren fagmann. Disse arbeidstrinnene bør for din egen sikkerhets 
skyld kun gjennomføres av CANYON eller av en erfaren sykkelforhandler. Det er 
tvingende nødvendig at alle de følgende henvisningene følges. Hvis forskriftene ikke 
følges, kan det føre til at sykkelen eller komponenter på den svikter og dermed fører 
til et alvorlig fall eller personskade.

! Også montering av komponenter som ikke passer til hverandre kan føre 
til at skruforbindelser svikter og dermed forårsake et alvorlig fall.

Vår anbefaling lyder: Bruk alltid styrestem og styre sammen, dvs. fra CANYON, fordi 
CANYON-komponentene er tilpasset hverandre, kontrollert og godkjent.

Hvis du bestemmer deg for å bruke en komponent fra en annen produsent og å 
kombinere den med en CANYON-komponent, les bruksveiledningen for denne 
komponenten. Kontroller de nøyaktige målene for å oppnå en god passform og 
pålitelig bruk med CANYON-komponenter.

CANYON Bicycle GmbH overtar intet ansvar for problemer eller skader som oppstår 
på grunn av kombinasjoner av CANYON-komponenter og komponenter fra en annen 
produsent.

Før montering må du passe på skarpe kanter eller grater i alle klemområdene for 
gaffelen, styringslageret, styrestemmet, styret og ev. ved godkjente aerostyrer eller 
styrehorn (bar ends).

Hvis en komponent har grater eller skarpe kanter, må den ikke benyttes. Få 
komponenter med skarpe kanter eller grater (samme fra hvilken produsent) 
kontrollert av CANYON. CANYON Bicycle GmbH vil fastslå om feilen kan utbedres eller 
om komponenten må skiftes ut.

BRUK AV CANYON MOMENTNØKKEL ELLER EN HØYVERDIG 
MOMENTNØKKEL

For at to komponenter skal festes så sikkert som mulig, mener vi hos CANYON at det 
er helt nødvendig å bruke en momentnøkkel (6).

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

 Sett den passende bitsen i holderen på CANYON momentnøkkelen.
 Sett den innvendige sekskantnøkkelen helt inn i skruehodet.
 Drei langsomt på håndtaket på CANYON momentnøkkelen. Når skruen blir fast, 

går viseren over skalaen. Avslutt dreiebevegelsen så snart viseren står på tallet 
for det fastlagte dreiemomentet.

 Til montering skal du bruke den CANYON-momentnøkkelen som er vedlagt 
BikeGuard eller som du har kjøpt på www.canyon.com. Hvis du ikke har tilgang 
til en høyverdig momentnøkkel, henvend deg til CANYON.

Ikke bruk komponenter hvis det er tvil om de er kompatible. Hvis du er 
i tvil, henvend deg til CANYON servicehotline +47 45 40 41 40.

Skadede CANYON-komponenter må ikke under noen omstendigheter 
brukes mer! Hvis du er i tvil, anbefaler vi å skifte ut komponenten. Ikke 

bruk sykkelen før komponenten er skiftet ut.

! For å oppnå en tilstrekkelig klemkraft kan du bruke CANYON karbon-
monteringspasta på forbindelsesflatene for å øke friksjonen.

BRUK AV CANYON MONTERINGSPASTA

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

Dette er spesielt nyttig i klemområdene på styre og styrestem, samt gaffelskaftrør 
og styrestem – to klemområder der for stor klemkraft kan ødelegge komponentene, 
dermed kan disse svikte og garantien bortfaller. 

Med CANYON monteringspasta (5) forebygges en eventuell ødeleggelse av 
karbonstrukturen ved at klemkraften blir redusert. Dessuten forhindrer den at det 
hyppig knekker i klemstedene. Dessuten garanterer den en maksimal beskyttelse 
mot korrosjon og forhindrer korrosjon effektivt også under våte forhold. 

CANYON monteringspasta kan brukes for alle karbon- og aluminiumsforbindelser. 
Den er ideell for dette formålet, da den ikke herdes.

Før du smører på CANYON monteringspasta, skal smuss og rester av smørestoff 
fjernes fra den overflaten som skal behandles. Deretter smører du et tynt og jevnt lag 
CANYON monteringspasta med en pensel eller en skinnklut på de rene overflatene. 

Monter så komponentene som beskrevet. 

Bruk CANYON momentnøkkel eller en høyverdig momentnøkkel, det foreskrevne 
maksimale skruemomentet må aldri overskrides. Fjern overflødig CANYON 
monteringspasta og lukk posen omhyggelig.

LOVBESTEMT ANSVAR FOR FEIL
Etter den europeiske forbrukervernloven har du som kjøper innen de første to årene 
etter kjøpsdato de fulle rettslige krav fra ansvar for feil. Etter denne loven står 
CANYON Bicycles GmbH til regnskap for at din CANYON-komponent ikke har noen feil 
som påvirker verdien eller brukbarheten.

i Den europeiske kjøpsgarantiloven gjelder kun i land der europeisk 
lovgivning kommer til anvendelse. Forhør deg hos CANYON Bicycles 

GmbH etter reglene i ditt land.

Forutsetning for utnyttelse av lovbestemt ansvar for feil er formålsmessig bruk (se 
kapittel „Før første sykkeltur – formålsmessig bruk“).

Utelukket er skader på grunn av slitasje (avslitning på styrebånd og håndtak), 
forsømmelse (manglende stell og vedlikehold, lagerklaring), fall, overbelastning fra 
for stor last, ulykker, overbelastning fra for sterk tiltrekning, fra ukyndig montering 
hhv. behandling og fra endring av CANYON-komponenter. 

Følg alle monteringsanvisninger nøye (særlig angivelser for skruemomenter), 
vedlikeholdsanvisninger og ytterligere anvisninger fra produsentene av produkter 
som blir brukt sammen med CANYON-produkter.

Hold deg til de nevnte adferds- og kontrollprosessene og alle henvisninger om 
utskiftning, f.eks. ved misfarging av komponenter eller revner osv.

Oppbevar alle bruksveiledninger for sikkerhetsrelevante komponenter for senere 
konsultasjon.

Direkte kontakt for alle emner i denne bruksveiledningen er CANYON servicehotline 
+47 45 40 41 40, som gjerne og kompetent svarer på spørsmål.

I tilfelle feil eller spørsmål om garanti er CANYON din kontaktpartner. For behandling 
av ditt krav er det nødvendig at kjøpskvitteringen fremlegges.

OPPLYSNINGER OM SLITASJE

Sykkelkomponenter er utsatt for en bruksrelatert slitasje, som er avhengig av stell, 
vedlikehold, bruk av sykkelen og påvirkninger fra miljøet som UV-lys, regn, søle, støv 
og sand.

Noen CANYON-komponenter trenger regelmessig stell og vedlikehold. Men selv 
med det beste vedlikehold vil alle komponenter før eller senere – avhengig av 
bruksintensitet og bruksforhold – ikke lenger være brukbare. 

Følgende CANYON-komponenter i området rundt styret er utsatt for en 
funksjonsrelatert slitasje og er ikke omfattet av ansvar for feil og garanti:
Håndtakgummi og styrebånd er ømfintlige mot trykk, avslitning og tilsmussing.

i For andre komponenter les CANYON sykkelhåndbok eller de generelle 
bruksveiledningene for sykkelen fra sykkelprodusenten.

GARANTI
Vi yter garanti i 2 år fra kjøpsdato for våre styrer og styrestem. Ut over dette tilbyr vi 
vårt Crash-replacement-program.

Vår garanti gjelder fra kjøpsdato og bare for første kjøper av komponenten. 
Lakkskader er unntatt. Vi forbeholder oss å reparere defekte komponenter 
eller å skifte dem ut med tilsvarende etterfølgende modell. Dette er det eneste 
garantikravet. Andre kostnader som montering, transport osv. overtar vi ikke. 

Utelukket fra garantien er skader som oppstår fra ukyndig hhv. ikke formålsmessig 
bruk, f.eks. forsømmelse (manglende stell og vedlikehold), fall, overbelastning, 
og fra forandringer på styre eller styrestem ved på- og ombygging av ytterligere 
komponenter. Det ytes heller ikke garanti ved hopp eller overbelastninger av annen 
type.

CANYON-komponenter er high-end komponenter som har en 
vektbesparende konstruksjon av avansert ingeniørkunst. Vær også du 

profesjonell i håndtering av materialet. Feil bruk, ukyndig montering eller 
mangelfullt vedlikehold kan gjøre CANYON-komponenter usikre. Ulykkesfare!

CRASH REPLACEMENT
Ved ulykker eller tunge fall kan store krefter virke på rammen, styret, styrestem 
og gaffelen og forårsake skader som påvirker funksjonsdyktigheten. Med Crash 
Replacement (CR) tilbyr vi en tjeneste der din skadede CANYON-komponent kan 
erstattes til gunstige vilkår. Tilbudet gjelder innen tre år fra kjøpsdato. Du får 
komponenten eller en lignende komponent, dvs. styre, styrestem, gaffel eller ramme 
(uten tilleggsdeler, som for eksempel setestøtte, skifter eller demper).

CR-service er begrenset til første eier og til skader som påvirker funksjonsdyktigheten. 
Vi forbeholder oss retten til å nekte denne tjenesten i enkelte tilfeller, når vi fastslår 
at skaden er påført med hensikt.

For bruk av CR-service kan du henvend deg til vår serviceavdeling +47 45 40 41 40.

Flere opplysninger finner du på vår nettside www.canyon.com

CANYON Bicycles GmbH Tel.: +47 45 40 41 40
Karl-Tesche-Straße 12 NORGE@CANYON.COM
D-56073 Koblenz www.canyon.com

OPPLYSNINGER OM MONTERING OG KOMPATIBILITET
Prinsipielt fraråder CANYON å montere et annet styrestem enn et CANYON-styrestem 
med et CANYON-styre.

Hvis du likevel for egen risiko vil kombinere annerledes, må du passe på at den 
komponenten som er valgt for CANYON-styrestem eller styre har en klemdiameter 
som passer. 

CANYON-styre har et klemmål på 31,8 mm (7). CANYON styre for racersykkel- og 
terrengsykkel finnes i forskjellige bredder og krumninger (ved racersykkel hhv. 
terrengsykler kalt rise). Ikke sag av CANYON-styret.

De fleste gaffelskaft måler 1 1/8“ (28,6 mm) eller 1 1/4“ (31,8 mm). CANYON-
styrestem er dimensjonert for dette.

i Se mål for CANYON-styrer og styrestem på nettsiden www.canyon.com 
under Accessoires.

Bruk kun MTB bremse- og girhåndtak der klemmene er symmetriske (8).

Styrehorn må kun monteres når de er godkjent av CANYON. Også styrehorn må ha en 
symmetrisk klemming. Henvend deg til CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 for 
spørsmål om kompatibiliteten på den ønskede typen.

Aerostyre (også kalt Clip-On) må kun monteres når det er godkjent av CANYON. Også 
et aerostyre må ha en symmetrisk klemming. Henvend deg til CANYON servicehotline 
+47 45 40 41 40 for spørsmål om kompatibiliteten på den ønskede typen.

Asymmetriske klemmer eller punktskrudde styrehåndtak osv. kan 
skade CANYON-styret. Fare for svikt!

Bruk prinsipielt CANYON monteringspasta i klemområdene, for å oppnå 
best mulig klemming ved minst mulig skruemoment.

Før du monterer et nytt CANYON-styre på et eksisterende styrestem, må 
du undersøke det hittil monterte styret i det minste etter at det er 

demontert omhyggelig for riper, avslitning og skår. Skader i klemområdet 
tyder på mangelfull bearbeiding eller feilaktig design på styrestemmet i dette 
området. Prinsipielt skal styre og styrestem fra CANYON monteres sammen.

MONTERING AV CANYON STYRESTEM OG CANYON STYRE-
STYRESTEMKOMBINASJONER
CANYON styrestem (9) kan monteres i to retninger. Ved å snu disse såkalte flip-flop-
modellene kan styret monteres i to forskjellige høyder.

Forsikre deg om at det CANYON-styrestemmet som er valgt til gaffelen har riktig 
overensstemmende klemdiameter (10) hat!

Når du skifter ut CANYON-styrestem på en gaffel med karbonskaft, skal du kontrollere 
klemområdet på gaffelen for skår eller avslitning. Hvis det er synlige skader, spør 
CANYON om det er nødvendig å skifte ut gaffelen.

Kontroller at klemområdene er helt uten fett når karbon er en klempartner. Åpne 
et hjørne av CANYON monteringspasta. Trykk ut litt monteringspasta og smør både 
styrestemøyet innvendig og klemområdet på gaffelskaftet tynt inn med CANYON 
monteringspasta (11).

Smør gjengen og toppflaten på gaffelskaftklemmingen inn med høyverdig fett (12). 
Ikke smør smøremidler på overflatene i klemområdene.

Skyv CANYON-styrestemmet på gaffelen (13). Dette skal på den ene siden være 
mulig uten å bruke krefter, på den annen side må styrestemmet ikke ha noe spill 
på gaffelen.

Alt etter gaffelskaftets lengde og ønsket styrestemposisjon må du skyve spacere 
(mellomringer) (14) ovenfor styringslageret på gaffelskaftet og/eller på 
styrestemmet. Maksimalt tillatt høyde på spacerne er vanligvis 30 mm.

Spacere leveres i forskjellige høyder. Spacere må stables i høyden slik at gaffelskaftet 
slutter 2 til 3 mm under styrestemmets overkant (15).

Pass på at gaffelskaftet støtter seg på en tilstrekkelig stor lengde i styrestemmet 
og at det slutter maksimalt 3 mm under overkanten på CANYON-styrestemmet. 
Dette sikrer en pålitelig klemming, når det foreskrevne skruemomentet blir satt på 
klemskruene for gaffelskaftklemmingen.

Når den høyden på styret som du foretrekker plasserer CANYON-styrestemmet lavere 
på gaffelskaftet, fører dette til at gaffelskaftet stikker ut oppe på styrestemmet. Skyv 
til kontroll av posisjonen spacere oppe på skaftet, slik at gaffelskaftet slutter 2 mm 
under spacernes underkant. Etter prøvekjøring må skaftet, særlig ved karbongafler, 
tvingende avkortes av en erfaren fagmann, helst av CANYON.

Skruene på CANYON-styrestem blir på grunn av konstruksjonen skrudd inn i 
bestemte retninger for å optimere klemmingen (16). Det er nødvendig at denne 
innskruingsretningen overholdes.

Trekk skruene bare lett til (17), når du like etter vil montere styret. Deretter må du 
i mange tilfeller justere styringslageret (se kapittel „Innstilling av Aheadset®-
styringslager“).

Avstanden fra overkanten på CANYON-styrestem til overkanten på 
gaffelskaftet skal ikke overskride et maksimum på 3 mm. Bare da er en 

sikker klemming mulig.

Overhold den maksimale spacerhøyden på 30 mm og ikke stable mer 
enn 5 mm spacere ovenfor styrestemmet over lengre tid når gaffelen 

har et skaft av karbon.

i CANYON-styrestem er flip-flop-styrestem og kan derfor monteres rettet 
nedover og oppover.

MONTERING OG INNSTILLING AV ET CANYON-STYRE
Vær oppmerksom på at ved CANYON styre-styrestemkombinasjoner kan styret ikke 
justeres i forhold til styrestemmet. Dette er derimot mulig på et typisk styre.

Sett den passende bitsen i holderen på CANYON momentnøkkelen. Skru ut 
klemskruene for styrestemdekselet og ta av dekselet.

Åpne et hjørne av CANYON monteringspasta. Trykk ut litt monteringspasta. 
Smør både klemområdet på CANYON-styret og styrestemdekselet innvendig og 
styrestemkroppen i området for klemmingen med CANYON monteringspasta 
(18+19).

Monter det nye CANYON-styret slik at det sitter sentrert i styreklemområdet (20) og 
styret har samme rekkevidde på begge sider av styrestemmet. Midtstillingen ser du 
på markeringene på styret.

Hvis styret bare lar seg skyve inn i styrestemøyet med makt, eller hvis de to 
komponentene har spill, ta kontakt med CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 for 
å avklare om de to komponentene er kompatible med hverandre.

CANYON anbefaler sterkt å montere CANYON-styrer kun i CANYON-
styrestem.

Terrengsykkelstyrer monteres slik at styrekrumningen passer til den naturlige 
ergonomiske håndstillingen, dvs. de er krummet litt bakover. Håndleddene skal være 
avslappet og ikke vris for mye utover.

På et racersykkelstyre bør det rette stykket av bukken stå omtrent parallelt med 
bakken eller vise litt nedover bak.

Den posisjonen som passer i de fleste tilfellene ser du på at markeringene på 
CANYON-styret flukter med markeringene på CANYON-styrestemmet (21).

Kontroller styrestemdekselet. Logoen må være plassert i riktig retning (21).

Skru de smurte skruene på gjengen og på toppen av styreklemmingen inn noen 
omdreininger med fingrene (22). Ikke la det komme fett på klemområdene. Skru 
skruene på CANYON-styrestem noen omdreininger inn med en nøyaktig passende 
innvendig sekskantnøkkel. Skru så de to øvre skruene videre inn til klemslissen oppe 
er komplett lukket (23).

Alternativ 1: Skru fast CANYON Aheadset®-styrestem med frontdeksel (24)
 Trekk de to øvre skruene (pos. 1+2) lett til (1 Nm). Slissen må da lukkes 

fullstendig, det fremre dekselet må gå „på blokk“. For dette må ev. de to nedre 
skruene (pos. 3+4) løsnes litt igjen.

 Trekk så de to nedre skruene (pos. 3+4) til i henhold til angivelsene på 
styrestemmet (5 eller 8 Nm).

 Deretter trekkes de to øvre skruene (pos. 1+2) nok en gang til i henhold til 
angivelsene på styrestemmet.

Alternativ 2: Skru fast konvensjonelle Aheadset®-styrestem med 
frontdeksel (25)
 Trekk klemskruene for styrestemdekselet jevnt til over kryss, til styret klemmer 

litt.
 Kontroller om slissene mellom styrestemdeksel og styrestemkropp er parallelle 

og like brede oppe og nede. Løsne ev. klemskruene en gang til og trekk dem jevnt 
lett til.

Undersøk gir-bremsehåndtakene eller bremsehåndtakene for grater og skarpe 
kanter. Ikke bruk gir- og bremsehåndtak med grater eller skarpe kanter, de kan skade 
CANYON-styret eller forårsake skår.

Hvis du oppdager grater eller skarpe kanter, må komponenten ikke brukes. Eventuelt 
kan CANYON kontrollere komponentene og fastslå om feilen kan utbedres eller om 
det må foretas en utskiftning.

Løsne klemskruene så langt som mulig før du skyver gir- og bremsespakene på 
styret. På mange bremsespaker for terrengsykler kan en del av klammeren klappes 
opp eller tas av.

På gir-bremsehåndtak på racersykler (Dual Control, Ergopower eller DoubleTap) skal 
klammeren demonteres komplett fra håndtaket (26).

Skyv klammeren forsiktig på styret (27) og monter deretter håndtaket på 
klammeren igjen.

Skru skruene først litt inn, slik at håndtakene fremdeles kan beveges litt. Sett 
håndtakene i ønsket posisjon. Trekk dem endelig til med maksimalt tillatt 
dreiemoment først etter oppretting.

TERRENGSYKKEL – INNSTILLING AV GIR- OG BREMSESPAKER

Løsne skruene på grepklammerne to til tre omdreininger. Skruene må ikke skrus helt 
ut. Vri de løsnede grepene på CANYON-styret slik at de viser litt nedover. Sett deg på 
setet og legg fingrene på bremsespaken.

Kontroller om hånden danner en rett linje med underarmen (28). Kontroller også 
at peke- og langfingeren kan ta godt tak i bremsehåndtaket (29). Det første leddet 
på begge fingrene skal kunne ta rundt spaken uten at den må trekkes mot deg. 
Eventuelt er det nødvendig at bremsehåndtaket og girspaken må plasseres litt 
vekk fra styrehåndtaket (30). Eller du må betjene innstillingen av håndtakbredden i 
henhold til anbefalingene fra produsenten.

Tilpass girspakene tilsvarende og trekk klemskruene for bremse- og girhåndtakene 
til med de anbefalte skruemomentene. Det skruemomentet som er fastlagt av 
bremsespakprodusenten må aldri overskrides, fordi bremsehåndtakene ellers kan 
skade CANYON-styret.

Et CANYON terrengsykkelstyre må aldri avkortes ved at endene sages 
av, fordi styret er forsterket i klemområdene for gir- og 

bremsehåndtakene osv. Velg i stedet et styre med tilpasset bredde og 
eventuelt høyde.

RACERSYKKEL / CYCLOCROSSYKKEL – INNSTILLING AV BREMSE-
GIRSPAK

Løsne skruene på grepklammerne to til tre omdreininger. Skruene må ikke skrus 
helt ut. Vri og skyv de løsnede håndtakene på CANYON-styret slik at de øvre 
håndtakområdene på bremse-girhåndtakene er plassert vannrett. Undersiden av 
bremsespaken avslutter med den rette delen av bukken omtrent i flukt eller slutter 
litt ovenfor (31). Rett opp håndtakene videre i kjøreretning rett forover (32).

Kontroller også at peke- og langfingeren kan ta godt tak i bremsehåndtaket. Det 
første leddet på begge fingrene skal kunne ta rundt spaken uten at den må trekkes 
mot deg. Eventuelt er det nødvendig at bremsehåndtaket og girspaken må forskyves 
litt på styrebuen. Eller du må betjene innstillingen av håndtakbredden i henhold til 
anbefalingene fra produsenten.

Når posisjonen er fastlagt, smør CANYON monteringspasta inn på området for 
klemmingen. Trekk klemskruene for bremse- og girhåndtakene til med det 
påtrykkede maksimale skruemomentet (33).

Det skruemomentet som er fastlagt av bremsespakprodusenten må aldri overskrides, 
fordi bremsehåndtakene ellers kan skade CANYON-styret.

Vri aldri på håndtakene på et styre etter at festeskruene er trukket til. Hvis du gjør 
det likevel, riper du opp overflaten, ødelegger finishen og det er fare for at materialet 
skades.

Pass alltid på de verdiene som er angitt på komponentene. Hvis det 
foreligger forskjellige verdier, er den laveste verdien den øvre grensen 

for skruemomentet. Kontroller alltid til slutt at komponentene sitter godt fast.

CANYON-styrer og styrestem må aldri forandres eller avkortes, dette 
kan ødelegge styret hhv. styrestemmet og kan forårsake en alvorlig 

ulykke under syklingen. Enhver forandring på en CANYON-komponent fører 
automatisk til at garantien bortfaller.

i Les alle bruksveiledningene fra de andre produsentene før du følger 
anvisningene.

INNSTILLING AV AHEADSET®-STYRINGSLAGER
Innstilling av styringslageret er en sak for en erfaren sykkelmekaniker. Disse 
arbeidstrinnene bør kun gjennomføres av sykkelprodusenten eller en autorisert 
fagforhandler.

Hvis du likevel vil foreta innstillingsarbeidene selv, les først kapittel „Styringslager“ 
i din CANYON sykkelhåndbok eller et lignende kapittel i din generelle bruksveiledning 
for sykkelen hhv. bruksveiledningen fra produsenten av styringslageret. Vær 
oppmerksom på at det er nødvendig med spesielt verktøy for dette, f.eks. CANYON 
momentnøkkel eller en annen høyverdig momentnøkkel.

 Kontroller om det er spill i styringslageret (3) ved å legge fingeren rundt den øvre 
styringslagerskålen.

 Belast setet med overkroppen, trekk forhjulsbremsen med den andre hånden og 
skyv din CANYON kraftig frem og tilbake.

 Når lageret har spill, forskyves den øvre skålen merkbart i forhold til den nedre.
 En annen mulighet er å løfte forhjulet litt fra bakken og la det falle ned. Når 

lageret har spill, kan man høre klapring eller banking i dette området.
 For å kontrollere at lageret går lett, må du løfte opp rammen med en hånd til 

forhjulet ikke lenger har bakkekontakt. Beveg styret fra venstre mot høyre. 
Forhjulet må kunne svinges lett og uten at det smekker inn helt fra venstre og 
helt mot høyre. Når man berører styret lett, må forhjulet av seg selv svinge ut av 
midtstilling (34).

Hvis noe ikke passer, må det justeres.

ALTERNATIV 1: I-LOCK-SYSTEM STYRINGSLAGER

Dette systemet utmerker seg ved at stemmet klemmes utvendig rundt det 
gjengeløse gaffelskaftet. Styrestemmet er en viktig del av styrehodelageret. 
Klemmingen av stemmet fester lagerets innstilling. I motsetning til det mye brukte 
Aheadset®-systemet blir lageret innstilt med fastklemt styrestem.

 Kontroller klemskruene på siden bak på styrestemmet med CANYON 
momentnøkkel iht. de påtrykte oppgavene (35). Dette maksimale 
tiltrekningsmomentet må aldri overskrides.

 Trekk pinneskruen på lagerkappen forsiktig til med klokken med en 2 mm 
innvendig sekskantnøkkel. Begynn med en kvart omdreining.

 Gjennomfør en kontroll av spill som beskrevet ovenfor. Lageret må ikke justeres 
for stramt.

 Skru ev. en kvart omdreining til og kontroller på nytt.
 Kontroller til slutt ved å stille deg foran din CANYON og klemme forhjulet mellom 

knærne.
 Ta tak i styret på bremsespakene og forsøk å vri det over forhjulet. Forsøk også å 

vri styret nedover.
 Hvis styre eller styrestem beveger seg, skal du løsne skruene, innrette 

komponenten på nytt og skru fast klemskruene for styrestemmet med anbefalt 
dreiemoment.

 Hvis det er mulig å vri på styre eller styrestem selv ved maksimalt tillatt 
dreiemoment, må du demontere klemmingene, fjerne fett og føye sammen med 
ny CANYON monteringspasta.

Kontroller at styrestem og styre sitter vridningssikkert etter at du har 
innstilt lageret! Et løst styre eller styrestem kan forårsake et alvorlig fall!

! Ikke trekk fast denne reguleringsskruen, men bruk den til å justere 
spillet følsomt!

ALTERNATIV 2: TYPISK AHEADSET® STYRINGSLAGER

Åpne klemskruene på siden av CANYON-styrestem to til tre omdreininger (16). 
Skruene må ikke skrus helt ut.

Lagerspillet kan justeres på nytt ved å skru på skruen som ligger oppe i 
innstillingsdekselet (36). Ved å dreie med klokken blir spillet mindre, fordi 
styrestemmet blir trykket videre nedover mot lageret. Ved å dreie mot klokken blir 
spillet større.

Hvis det fremdeles finnes lagerspill, skru reguleringsskruen en kvart eller halv 
omdreining til. Pass på at lageret ikke blir for stramt innstilt, da kan det ødelegges.

Ikke skru fast skruen. Det dreier seg om et innstillingsarbeid! Skru skruen kun med 
kvarte omdreininger og kontroller spillet stadig innimellom.

Når spillet er riktig innstilt, rett inn CANYON-styrestemmet igjen nøyaktig i 
kjøreretning. Gjør dette ved å sikte over overrøret og styrestemmet mot forhjulet. 
CANYON-styret står da i nøyaktig rett vinkel til kjøreretningen.

Ved gafler med karbongaffelskaft må du passe på at det i det indre finnes en egnet 
klemmekanisme som motlager for innstilling av styringslageret. CANYON anbefaler 
prinsipielt å bruke en standard mekanisme fra gaffelprodusenten.

Følg alltid kapittel „Styringslageret“ i din CANYON sykkelhåndbok eller et lignende 
kapittel i din generelle bruksveiledning for sykkelen hhv. bruksveiledningen fra 
gaffelprodusenten før du skrur fast styrestemmet.

Når spillet er korrekt justert, trekkes de to klemskruene først avvekslene til og så fast 
med CANYON momentnøkkelen hhv. en høyverdig momentnøkkel. Begynn med et 
minimum på 4 Nm.

Kontroller at CANYON-styrestem er sikkert klemt etter fastskruing, ved å ta forhjulet 
mellom bena og forsøke å dreie styret mot det (37).

Hvis styrestemmet ikke er godt nok fastklemt, øker du dreiemomentet opp til 
påtrykket maksimalt dreiemoment.

Hvis CANYON-styrestem fremdeles ikke klemmer nok, demonter styrestemmet 
og smør gaffelskaftet og det indre av styrestemmet en gang til med CANYON 
monteringspasta.

Hvis CANYON-styrestem, til tross for bruk av CANYON monteringspasta på 
kontaktflatene, ikke lar seg klemme på gaffelen med det påtrykkede maksimale 
dreiemomentet, passer ikke styrestem og gaffel til hverandre.

Bytt ut CANYON-styrestem med en passende modell eller henvend deg til CANYON 
servicehotline +47 45 40 41 40.

i I samspill med CANYON-styrestem kan CANYON-gafler også brukes uten 
ekspander. I dette tilfellet demonteres ekspanderen etter at lageret er 

innstilt. Det maksimale dreiemomentet for styrestemskruene er i dette tilfellet 
4 Nm.

Kontroller at styrestemmet er sikkert klemt etter at lageret er innstilt, 
ved å ta forhjulet mellom bena og forsøke å dreie styret mot det (37). Et 

løst styrestem kan forårsake en ulykke!

MONTERING AV STYREHORN PÅ TERRENGSYKKELSTYRER
Styrehorn (38) gir ytterligere grepsmuligheter. De blir som regel innstilt slik at 
hendene ligger behagelig på dem når syklisten sykler stående i såkalt vugging.

Vær oppmerksom på at CANYON-styrer kun i unntakstilfeller er egnet for styrehorn 
(også kalt bar ends). Spør hos CANYON om dine styrehorn er egnet. Forhør deg også 
etter maksimalt skruemoment.

Monteringen av styrehorn på CANYON-styrer som ikke er godkjent for dette kan føre 
til at styret brekker og forårsaker en ulykke.

Kontroller at klemområdene på styrehornene er uten grater. Ikke bruk styrehorn 
med skarpe kanter eller grater. Andre komponenter kan få skår og skades. Hvis du 
oppdager skarpe kanter eller grater, skift styrehornene ut med modeller uten grater.

Løsne klemskruene på bremse- og girhåndtakene og skyv dem sammen med 
styrehåndtakene så langt innover at styrehornene kan klemmes fullstendig på styret. 
Skjær ev. av dekselet på styrehåndtaket før det forskyves.

Ikke bruk væsker eller fett til å løsne håndtakene. Bruk trykkluft om nødvendig.

Åpne skruene som vanligvis befinner seg på undersiden av styrehornene to til tre 
omdreininger. Smør CANYON monteringspasta på området for klemmingen på styret 
og inne i styrehornene.

Sett styrehornene på endene av styret, innstill dem slik som du vil ha dem og pass 
på at begge sider står i samme vinkel. Følg eventuelle sideangivelser for „Høyre“ eller 
„Venstre“ på styrehornene.

Trekk til skruene med 3 Nm med CANYON momentnøkkelen eller en høyverdig 
momentnøkkel. Hvis det fremdeles er mulig å dreie styrehornene, øk dreiemomentet 
høyden opp til nevnt maksimalt dreiemoment. Ikke overskrid det maksimale 
dreiemomentet som CANYON tillater for klemskruene på styrehorn som monteres 
på CANYON-styrer.

Pass også alltid på de verdiene som er angitt på komponentene. Hvis det foreligger 
forskjellige verdier, er den laveste verdien den øvre grensen for skruemomentet.

Hvis styrehornene på styret til tross for bruk av CANYON monteringspasta på 
kontaktflatene ikke lar seg klemme skikkelig, passer ikke styrehorn og styre til 
hverandre. Bytt i dette tilfellet ut styrehornene med egnede modeller.

Vær oppmerksom på at skruforbindelsene for styrestem, styre, 
styrehorn, gir- og bremsehåndtak må skrus til med foreskrevne 

dreiemomenter.

Montering av uegnede styrehorn på et CANYON-styre kan føre til brudd 
på styret og dermed forårsake en ulykke. Ikke alle CANYON-styrer er 

egnet for styrehorn. Spør CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 om råd.

i Les og følg også monteringsveiledningen for styrehornet.

MONTERING AV AEROSTYRE PÅ RACERSTYRER
Aerostyrer (39) gir i tillegg mulighet for å innta en liggende stilling på racersykkelen. 
De blir som regel innstilt slik at hendene ligger behagelig på dem når syklisten sykler 
liggende med underarmene i armskålene.

Vær oppmerksom på at CANYON-styrer kun i unntakstilfeller er egnet for aerostyrer 
(også kalt Extensions). Spør prinsipielt hos CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 
om ditt aerostyre er egnet. Forhør deg også etter maksimalt skruemoment.

Monteringen av aerostyrer på CANYON-styrer som ikke er godkjent for dette kan føre 
til at styret brekker og forårsaker en ulykke.

Kontroller at klemområdene på aerostyret er uten grater. Ikke bruk aerostyrer 
med skarpe kanter eller grater. Andre komponenter kan få skår og skades. Hvis du 
oppdager skarpe kanter eller grater, skift aerostyret ut med modeller uten grater.

Plasser aerostyredelene meget knapt til venstre og høyre for styrestemmet i det 
absolutt runde området på CANYON-racerstyret.

Åpne skruene som vanligvis befinner seg på undersiden av aerostyret to til 
tre omdreininger. Skru skruene helt ut og ta av halvskålene. Smør CANYON 
monteringspasta på området for klemmingen på styret og inne i klemområdet.

Legg aerostyret oppe på styret og skru klemskålene lett til igjen nedenfra med 
skruene. Innstill dem slik du ønsker det og pass på at begge sider står i samme vinkel. 
Følg eventuelle sideangivelser for „Høyre“ eller „Venstre“ på aerostyret.

Trekk til skruene med CANYON momentnøkkelen eller en høyverdig momentnøkkel 
med maksimalt tillatt dreiemoment. Hvis aerostyret fremdeles lar seg dreie, øk 
dreiemomentet til nevnt maksimalt dreiemoment. Ikke overskrid det maksimale 
dreiemomentet som CANYON tillater for klemskruene på aerostyrer som kan 
monteres på CANYON-styrer.

Pass også alltid på de verdiene som er angitt på komponentene. Hvis det foreligger 
forskjellige verdier, er den laveste verdien den øvre grensen for skruemomentet.

Hvis aerostyret på styret til tross for bruk av CANYON monteringspasta på 
kontaktflatene ikke lar seg klemme skikkelig, passer ikke aerostyret og styre til 
hverandre. Bytt i dette tilfellet aerostyret ut med en egnet modell.

Vær oppmerksom på at skruforbindelsene for styrestem, styre, 
aerostyre, gir- og bremsehåndtak må skrus til med foreskrevne 

dreiemomenter.

Montering av uegnede aerostyrer på et CANYON-styre kan føre til brudd 
på styret og dermed forårsake en ulykke. Ikke alle CANYON-styrer er 

egnet for aerostyrer. Spør CANYON servicehotline +47 45 40 41 40 om råd.

i Les og følg også monteringsveiledningen for aerostyret.

INNSTILLING AV STYREHØYDEN
Styrehøyden og lengden på styrestemmet bestemmer ryggens krumning. Når 
CANYON-styret blir plassert lavt, sitter syklisten aerodynamisk på sykkelen og legger 
stor vekt på forhjulet. Den sterkt bøyde holdningen er imidlertid anstrengende og 
ubehagelig, fordi belastningen på håndleddene, armene, overkroppen og nakken 
tiltar. Rådfør deg med CANYON for å unngå smerter eller manglende komfort under 
syklingen.

På det gjengeløse systemet, det såkalte Aheadset®-systemet, er styrestemmet 
en del av styringslagersystemet. Sittestillingen kan forandres ved å demontere 
styrestemmet og plassere det på nytt. Deretter må lageret justeres på nytt. Se kapittel 
„Montering av CANYON styrestem og styre-styrestemkombinasjoner“ og 
„Innstilling av Aheadset®-styringslager“.

Høydejustering av styrestillingen er begrenset av forandringen av spacerne (40) eller 
mulig ved å snu CANYON-styrestem, såkalte flip-flop-modeller.

Demonter skruen for lagerforspenningen oppe på gaffelskaftet og hhv. eller fjern 
dekselet som er plassert oppe. Løsne skruene på siden av styrestemmet to til fire 
omdreininger. Trekk styrestemmet av gaffelen (41). Vær oppmerksom på at ved 
konvensjonelle Aheadset®-lagringer er gaffelen løs og kan gli ut nedover.

På CANYON Aheadset®-styringslagre fikserer en spesialklemming at gaffelen blir løs.

Nå kan du ta ut spacerne. Sett de spacerne som er tatt ut på gaffelskaftet inn 
igjen ovenfor styrestemmet, for å sette CANYON-styret hhv. CANYON styre-
styrestemkombinasjonen i ønsket høyde.

Det er kun mulig å fjerne spacere når gaffelskaftet blir avkortet. Denne prosessen 
er ikke reversibel. Når spacere blir fjernet, skal gaffelskaftet også avkortes. Denne 
prosessen er en sak for en erfaren fagmann hhv. for CANYON servicecenter. Dette 
arbeidet skal ikke gjennomføres før du er helt sikker på posisjonen.

For prøvekjøring kan du unngå å avkorte gaffelskaftet ved at du ganske enkelt 
forandrer plasseringen av spacerne. For å finne posisjonen plasserer du samme 
antall spacere som du har fjernet nedenfor styrestemmet, ovenfor styrestemmet 
eller omvendt.

For en større forandring av høyden skrur du av skruene på styrestemdekselet og tar 
av styret.

Snu styrestemmet og monter styret igjen som beskrevet i kapittel „Montering og 
innstilling av et CANYON-styre“. Pass på at styrestemdekselet blir montert i riktig 
retning (21).

Kontroller om kablene fremdeles er lange nok når du dreier CANYON-styret med 
styrestem, gaffel og forhjul helt fra venstre og helt mot høyre. Pass på at bowden-
kablene og ledningene ikke vris eller knekkes og går i jevne radier til anslagene eller 
bremsene.

Monter CANYON-komponentene som beskrevet i kapitlene „Montering av CANYON 
styrestem og CANYON styre-styrestemkombinasjoner“, „Montering og 
innstilling av et CANYON-styre“ og ved konvensjonelle Aheadset®-styringslagre 
„Innstilling av Aheadset®-styringslager“.

På CANYON Aheadset®-styringslagre med klemring har lagerspillet ikke endret seg.

Kontroller til slutt at komponentene sitter sikkert.

Vær oppmerksom på at maksimalt 30 mm spacere skal monteres under 
et CANYON-styrestem.

Få gaffelskaftet omgående avkortet hos CANYON når du har plassert 
mer enn 5 mm spacere ovenfor styrestemmet.

HÅNDTAK OG STYREBÅND
Håndtak og styrebånd tjener ikke bare til komfort, men også til et godt grep på styret 
og er dermed viktige for sikkerheten.

Kontroller at håndtak og styrebånd er fast montert og i en god funksjonell tilstand. 
Skift straks ut slitte eller svært skitne håndtak og styrebånd.

Minst én gang i året er det tid for demontering, kontroll eller utskiftning.

MONTERING AV HÅNDTAKENE

For at styrehåndtakene skal sitte godt og vridningsfrie, må de kun monteres på et 
fett- og oljefritt CANYON-styre.

Kontroller på skruhåndtak (42) at de realiserer klemmingen over en klemring og 
ikke med en skrue som virker på styret. Håndtak med skruklemming kan ganske 
enkelt skyves på styret. Pass på at klemmekanismen befinner seg på enden av styret 
når den bare finnes en gang. Når håndtaket sitter riktig på styret, trekk skruene 
akkurat så mye til at håndtaket sitter sikkert. Det maksimale skruemomentet på  
3 Nm må aldri overskrides.

Alle andre håndtak sitter med egenspenning og friksjon mellom håndtak og 
CANYON-styre. Den enkleste muligheten er å montere håndtakene med trykkluft. 
Håndtakene blir da utvidet litt og kan dermed skyves på. Hvis du ikke har trykkluft til 
rådighet, henvend deg for montering til en sykkelforhandler.

CANYON fraråder sterkt å bruke glidemidler som hårlakk osv. fordi de kan føre til at 
håndtakene vrir seg senere.

Ved alle typer håndtak som har en åpen ende bør du skyve de vedlagte styreproppene 
(43) inn i enden på styret. Dermed unngås eller reduseres skader på styret og 
personskader for syklisten i tilfelle ulykke.

Pass på ved montering at styrehåndtakene er frie for smøremidler og 
ikke bruk væsker eller kjemiske hjelpemidler til montering.

Du må ikke sykle hvis styrehåndtakene vrir seg. Skift dem ev. ut med 
brukbare, dvs. fastsittende modeller.

VIKLING AV STYREBÅND

Rengjør CANYON-styret for eventuell skitt, gammelt lim eller fett. Ikke bruk skarpe 
løsemidler til dette.

Begynn på innsiden nede på styret (44), dvs. på den åpne enden av bukken, og la 
båndet stå tydelig ut med en omdreining.

Vikle så båndet på skrå oppover, slik at båndet alltid overlapper med ca. halvparten 
av båndbredden. Under hele prosessen skal båndet holdes stramt, fjern papiret fra 
den selvklebende siden ettersom arbeidet fremskrider.

Ved bremsehåndtaket legges et enkelt kort stykke bånd på CANYON-styret, slik at 
styret der er fullstendig tildekket når du vikler forbi. Vikle båndet jevnt videre til du 
kommer til den tykkere styremansjetten. Sikre båndet der med isolerbånd.

Trykk det stykket av styrebåndet som du lot stikke ut i begynnelsen, inn i den åpne 
enden av styret og lukk så med styreproppen. Gjenta hele prosessen på den andre 
siden.

i Se på nettsiden www.canyon.com under Accessoires etter forskjellige 
typer styrebånd og håndtak. 
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